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RESUMO 

 

 

A hialuronidase é uma enzima que vem sendo utilizada como adjuvante anestésico na 

oftalmologia há décadas para melhorar a eficácia anestésica, por aumentar a difusão 

do anestésico para o nervo. Na odontologia, quando foi injetada concomitantemente 

ao anestésico local em bloqueio pterigomandibular, reduziu a duração da anestesia e 

causou trismo, pois no momento inicial da anestesia ainda havia provavelmente muito 

anestésico no sítio da injeção, dispersando-o para tecidos adjacentes. Entretanto, em 

outro protocolo, a enzima foi injetada em outro momento, antes do término do efeito 

anestésico e, não induziu efeitos adversos e ainda aumentou a duração de ação, 

provavelmente, por difundir apenas o anestésico remanescente para o nervo.  A fim 

de evitar uma nova puntura para injetar a hialuronidase, a enzima poderia ser 

incorporada a um carreador, que modularia a sua liberação tardiamente, simulando o 

protocolo anterior. O desenvolvimento desse sistema de liberação controlada da 

enzima, a ser futuramente associada aos anestésicos locais visa ainda diminuir a 

dose necessária para o bloqueio completo, diminuindo assim o risco de toxicidade 

sistêmica. Este estudo laboratorial teve por objetivo desenvolver o complexo de 

inclusão utilizando a como carreador da hialuronidase, uma ciclodextrina, a 

hidroxipropil-β- xtrina, formando o complexo de inclusão 

hialuronidase:hidroxipropil--ciclodextrina, em  duas proporções molares, 1:1 e 2:1. 

Neste estudo ainda foram avaliadas as características físico-químicas dos 

componentes a fim de verificar se havia interação entre as moléculas. Após o preparo, 

a análise físico-química das substâncias foi realizada  utilizando os seguintes 

métodos: espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier, 

análise térmica, ressonância magnética nuclear, além da análise morfológica (por 

MEV). Mudanças observadas na espectroscopia na região do infravermelho e na 
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calorimetria diferencial exploratória indicam interação molecular entre a hialuronidase 

e a hidroxipropil -β-ciclodextrina, em ambas razões molares, como sugerem o aspecto 

morfológico do complexo. 

Palavras-chave: Anestésico  Local,  Hialuronogliconaminidase. Adjuvantes, Anestesia,  

Ciclodextrina.  
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ABSTRACT 

 

 

Hyaluronidase is an enzyme that has been used as an adjuvant anesthetic in 

ophthalmology for decades to improve the effectiveness of anesthesia by increasing 

the diffusion of the anesthetic to the nerve. In dentistry, when it was injected 

concomitantly with local anesthetic in inferior alveolar nerve blockade, reduced the 

duration of anesthesia and caused trismus, because in the initial moment of 

anesthesia there was probably a lot of anesthetic in the injection site, spreading it to 

adjacent tissues. However, in another protocol, the enzyme was injected later, before 

the regression of the anesthetic effect and did not induce adverse effects, and also 

increased the duration of action, probably by spreading only the remaining anesthetic 

to the nerve. In order to avoid another puncture to inject hyaluronidase, the enzyme 

could be incorporated into a carrier, which modulates its release later, simulating the 

previous protocol, while maintaining its benefits. The development of such controlled 

release system of the enzyme, to be in the future associated to local anesthetics, 

also designed to decrease the dose required to obtain the complete block, thus 

reducing the risk of systemic toxicity. This laboratory study aimed to develop the 

inclusion complex using as carrier to hyaluronidase, a cyclodextrin, the 

hydroxypropyl-β-cyclodextrin   forming hyaluronidase : hydroxypropyl--cyclodextrin  

inclusion complex, in both molar ratios 1:1 and 2:1. This study also evaluated the 

physico-chemical characteristics in order to ascertain whether there was interaction 

between the molecules. After being prepared, the physical-chemical analysis of the 

substances was performed using the following methods: Fourier transform infrared 

spectroscopy, thermal analysis, nuclear magnetic resonance (RMR), besides the 

morphological analysis by scanning electronic microscopy (SEM). Changes observed 

in infrared spectroscopy and differential scanning calorimetry indicate molecular 
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interaction between hyaluronidase and hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, in both 

molar ratios, as suggested by the morphological aspect of the complex. 

Keywords: Local anesthetic, Hyaluronogluconaminidase, Adjuvants, Anesthesia,  

Cyclodextrin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Foi na oftalmologia que a enzima hialuronidase ficou consagrada como adjuvante 

dos anestésicos locais (AL), pela melhora na eficácia do efeito anestésico, por sua 

ação difusora através do tecido conjuntivo periocular (Nathan et al., 1996; Soares et 

al., 2002), a fim de diminuir a pressão intraocular (Soares et al., 2002), reduzir o 

tempo de demora para o início (latência) do bloqueio nervoso (Sarvella; Nikki, 1992) 

e prolongar a duração de ação anestésica (Kallio et al., 2000). 

Os primeiros estudos do uso da hialuronidase na odontologia avaliaram a eficácia 

do uso concomitante da enzima ao anestésico local (Kirby et al., 1949; Looby; Kirby, 

1949) porém utilizavam elevadas concentrações e análise subjetiva da eficácia 

clínica.  Em 2001, Ridenour et al. observaram que a injeção concomitante da 

hialuronidase à 150 UTR/ml ao anestésico local  em bloqueio pterigomandibular, 

reduziu a duração da anestesia (dor) e causou trismo. Estes efeitos, provavelmente, 

foram devido à elevada concentração do anestésico no início da anestesia e cuja 

ação da enzima nesse momento facilitou a dispersão do anestésico, afastando-o do 

sítio da injeção, induzindo  efeitos adversos e sem melhorar a eficácia clínica.  

Ressalta-se que, tanto o bloqueio nervoso na odontologia quanto em oftalmologia 

são realizados em leitos periféricos, porém os resultados do uso concomitante da 

enzima com o anestésico local foram opostos. Isso se deve às características 

anatômicas diferentes entre os sítios.  O globo ocular é um leito fechado dificultando 

a difusão do anestésico e da enzima para fora da órbita,  diferentemente de outros 

leitos periféricos, como por exemplo, a região do bloqueio do nervo alveolar inferior 

que poderia facilitar a difusão do fármaco para os tecidos adjacentes, induzindo 

efeitos adversos (Sarvella, Nikki, 1992). 

Mesmo assim, em texto de revisão, Malamed (2005) afirmou que a associação 

desta substância às soluções anestésicas induz a um rápido início do efeito 

anestésico como também o aumento do índice de sucesso, principalmente do 

bloqueio do nervo alveolar inferior.  
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Um outro protocolo foi apresentado mais recentemente, injetando a hialuronidase 

não concomitantemente ao anestésico local, mas antes da regressão do bloqueio 

nervoso ciático de ratos, por Borsatti et al. (2004) e em bloqueio do nervo alveolar 

inferior em humanos por Tempestini-Horliana et al. (2008), e em ambos a presença 

da enzima induziu aumento significativo da duração de ação. Esses autores 

discutem que a enzima injetada tardiamente pode ter difundido para o nervo apenas 

a quantidade de anestésico remanescente, que estaria reduzida naquele momento, 

prolongando a anestesia e evitando os efeitos adversos (Tempestini-Horliana et al., 

2008). 

Para se evitar o inconveniente de ter que realizar uma nova puntura para injetar a 

enzima, surgiu a possibilidade de se utilizar a hialuronidase incorporada a um 

sistema de liberação controlada, como um carreador que atrasaria sua 

disponibilidade para o tecido, iniciando sua ação difusora mais tardiamente, 

simulando o efeito da injeção antes do término da anestesia.  

Especula-se que o desenvolvimento de um sistema de liberação controlada dessa 

enzima trará benefícios quando, em estudos futuros, for injetado concomitantemente 

ao anestésico local, e se comprovada sua eficácia clínica, poderá não somente 

prolongar a duração da anestesia, mas diminuir a necessidade de complementação 

anestésica e diminuir o risco de toxicidade sistêmica, principalmente em pacientes 

com comprometimento sistêmico e restrição de dose máxima de anestésico local por 

sessão clínica. 

Entre as variadas formas de modular a liberação de fármacos tem-se os sistemas 

coloidais, que incluem as emulsões, micro e nanogéis, lipossomas, micro e 

nanopartículas, micro e nanocápsulas. São considerados métodos de veiculação, 

frequentemente descritos como “drug delivery systems”, que ao serem comparados 

aos métodos de dosagem convencionais oferecem inúmeras vantagens, tais como o 

direcionamento a alvos específicos, liberação progressiva do fármaco, toxicidade 

reduzida, menor número de doses (conveniência e maior adesão ao tratamento), 

diminuição dos picos plasmáticos, proteção e economia de fármaco e ainda podem 

suprimir moléculas indesejáveis (de Azevedo, 2003). 
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Neste estudo, foi proposta a inclusão da hialuronidase em um tipo de 

nanopartícula do grupo das ciclodextrinas, mas especificamente a hidroxipropil-β-

ciclodextrina, desenvolvendo o complexo hialuronidase: hidroxipropil ß- ciclodextrina, 

e sua caracterização para verificar a existência ou não de interação entre a enzima e 

a nanopartícula, fase laboratorial de comprovação essencial que tem que ser 

realizada antes de sua utilização em estudos laboratoriais em seres vivos. Para tal 

foram estudadas as características físico-químicas do complexo de inclusão 

utilizando variados métodos analíticos. 



17 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. HIALURONIDASE 

Segundo Fiszer-Szafarz (1984), a enzima hialuronidase  foi descrita em 1928 

por Reynals, mas foram Meyer et al. (1953) que descobriram a capacidade da 

hialuronidase de aumentar a difusão das moléculas na matriz extracelular. Mais 

tarde, esse “fator de difusão” recebeu o nome de hialuronidase (Gonçalves, 2007). 

Embora o termo hialuronidase seja o mais utilizado é ao mesmo tempo considerado 

impróprio. Também é conhecida pelo nome hialuronoglicosaminidase (Stern; 

Jedrzejas, 2006).  

A Hialuronidase é uma enzima endo- ß -N-acetil-D- hexosaminidase que 

quebra o hialuronan (ácido hialurônico), o principal polímero glicosaminoglicano de 

tecidos conectivos. Age de modo reversível na ligação ß-1,4 glicosídica, entre o 

ácido glucurônico e a N-acetilglucosamina, diminuindo a viscosidade da matriz 

extracelular. Devido a esta característica facilitadora na difusão de substâncias 

injetadas através dos tecidos, vem sendo utilizada principalmente em oftalmologia há 

mais de 40 anos para difusão de anestésico local (Khorlin et al., 1973; Watson, 

1993; Farr et al., 1997; Rosenberg, 2004; Hynes; Walton, 2000).  

 A primeira classificação das hialuronidases foi estabelecida de acordo com 

seus mecanismos catalíticos em três famílias principais (Meyer, 1971), (figura 2.1), 

tipo testicular (encontrada em mamíferos), a encontrada em sanguessugas e a 

bacteriana. Esta classificação baseou-se na especificidade de substrato e na análise 

bioquímica da hialuronidase e de seus produtos de reação (Hynes; Walton, 2000). 

 O ácido hialurônico (Fig.2.2), é o maior componente da matriz extracelular 

especialmente em tecido conjuntivo frouxo, apresentando a capacidade de interagir 

com diferentes receptores incluindo proteínas da superfície celular e proteoglicanos 

(Salmen, 2003; Hynes, Walton, 2000 Alberts et al., 2004).  Hoje se sabe que o ácido 

hialurônico é liberado diretamente da superfície celular por um complexo enzimático 
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embebido na membrana plasmática, enquanto que outras glicosaminoglicanas são 

sintetizadas dentro da célula e liberadas por exocitose (Alberts et al., 2004).  

 

Figura 2.1. Classificação da hialuronidase (Meyer, 1971). 

 

A hialuronidase apresenta simultaneamente atividade hidrolítica e de 

transglicosilação. Mesmo sobre condições ótimas para a hidrólise, a 

transglicosilação progride. As condições ótimas para hidrólise do hialuronan pela 

hialuronidase testicular bovina é sob pH 4,0 e presença de NaCl. Enquanto isso para 

a transglicosilação, é ideal o pH 7,0 e a ausência de NaCl (Kakizaki, I. et al., 2010). 
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Figura 2.2. Fórmula estrutural do Ácido Hialurônico (Meyer, 1971). 

 

A degradação da hialuronidase efetua-se principalmente no fígado, rins e trato 

gastrointestinal. A meia vida da atividade enzimática sérica foi determinada como 

sendo de 3,1 ± 0,6 minutos. A eliminação da hialuronidase é realizada em três fases: 

na primeira é constatada uma rápida queda de atividade sérica, na segunda ocorre a 

passagem da enzima do ambiente intravascular para o extravascular, com duração 

entre uma e duas horas e, na terceira, a hialuronidase é inativada e eliminada em 

um processo que dura de uma a três horas (Farr et al., 1997).  

Sob a ação da hialuronidase a alta viscosidade e habilidade lubrificante do 

ácido hialurônico ficam temporariamente diminuídas, o que aumenta a difusão das 

substâncias injetadas pelos planos teciduais. Vários estudos vêm utilizando-a como 

coadjuvante ao anestésico local para melhorar a eficácia dos bloqueios 

retrobulbares (Sarvela; Nikki, 1992; Kallio; Paloheimo; Maunuksela, 2000) e 

peribulbares (Nicoll et al., 1986; Soares et al., 2002; Barr et al., 1995; Gao; Budd, 

1996; Hamada et al., 2005), além de reduzir a latência do bloqueio nervoso (Sarvela; 

Nikki, 1992; Nicoll et al., 1986) e diminuir a pressão intraocular (Soares et al., 2002). 

 

 Hialuronidase em Odontologia 

Apesar de todos esses benefícios observados em oftalmologia, somente na 

década de 40  (Kirby et al., 1949; Looby, Kirky, 1949) surgiram as primeiras 

discussões sobre a possibilidade do uso de hialuronidase em odontologia e somente 
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em 2001, surge um estudo com adequada metodologia científica na literatura 

odontológica sobre o assunto, utilizando-a como adjuvante ao anestésico local em 

bloqueio pterigomandibular. Ridenour et al. (2001) avaliaram a eficácia anestésica 

da lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 injetada concomitantemente a 

hialuronidase 150 UTR/ml ministradas numa mesma solução no bloqueio do nervo 

alveolar inferior em humanos. Como resultados, tal associação não aumentou a 

incidência do sucesso da anestesia local e aumentou a ocorrência de efeitos 

indesejáveis como dor e trismo, provavelmente, porque no momento inicial da 

anestesia deve haver maior quantidade de anestésico no sítio da injeção, e a ação 

da enzima nesse momento dispersa rapidamente o anestésico para os tecidos 

adjacentes.  

Com base nos resultados de Poptiz-Bergez et al. (1995), de que seriam 

necessários apenas cerca de 1,6% do anestésico local injetado para ocorrer o 

bloqueio nervoso, Borsatti et al. (2004) levantaram a hipótese de que se a enzima 

hiluronidase fosse injetada  tardiamente, antes da término do bloqueio nervoso, 

reaproveitaria parte da porcentagem restante perineural de anestésico, difundindo-o 

mais para o nervo e prolongar o bloqueio da condução nervosa. 

Desse modo, o novo protocolo foi avaliado em ratos, injetando a enzima 

hialuronidase, na concentração de 800 UTR/ml (utilizada em oftalmologia, mas não 

concomitantemente), tardiamente, antes do término do bloqueio nervoso ciático, 

tendo prolongado a duração de ação anestésica (Borsatti et al., 2004). 

Já, em humanos, Tempestini-Horliana et al. (2008), demonstraram que 

quando a hialuronidase à 75 UTR/ml (metade da concentração utilizada por 

Ridenour et al., 2001) foi injetada não concomitantemente ao AL, cerca de 30 

minutos do início da anestesia, prolongou a duração da ação anestésica e sem 

induzir efeitos adversos.  Discutiram que provavelmente a enzima tenha reduzido as 

barreiras anatômicas da matriz extracelular temporariamente, facilitando o aporte 

das moléculas remanescentes de anestésico local para o feixe nervoso, naquele 

momento. 

Ainda que este protocolo tenha evitado efeitos adversos, apresenta um 

inconveniente de ter que receber a nova puntura da agulha para se injetar a solução 
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de hialuronidase antes do término do efeito anestésico. Surgiu a possibilidade de se 

realizar uma manobra terapêutica incorporando a enzima hialuronidase em um 

sistema de liberação controlada, com um nanopartícula carreadora  de drogas que 

atrasaria sua disponibilidade ao tecido (simulando o protocolo da injeção da enzima 

antes do término da anestesia), formando um complexo hóspede: hospedeiro a ser 

injetado concomitantemente ao anestésico local.  

Vislumbra-se que o desenvolvimento desse complexo de inclusão da enzima 

trará benefícios quando, em estudos futuros, for injetado concomitantemente ao 

anestésico local, e caso seja comprovada a eficácia clínica desse adjuvante 

anestésico, poderá, além de aumentar a duração do bloqueio nervoso, evitar a 

complementação anestésica e diminuir o risco de toxicidade sistêmica, 

principalmente em pacientes com comprometimento sistêmico e restrição de dose 

máxima de anestésico local por sessão clínica ou uso de vasoconstritor associado. 

 

Sistema de Liberação Lenta de Drogas 

 

Os sistemas de liberação controlada de fármacos desenvolvidos têm ampla 

aplicação, oferecendo a vantagem de liberar o fármaco de forma controlada, mais 

lentamente e em concentrações terapêuticas (Langer, 1990; Mirth, 1987). Quando 

um fármaco é aplicado neste tipo de sistema, os níveis sanguíneos se mantêm 

dentro da faixa terapêutica durante um intervalo de tempo maior, sendo mais eficaz 

do que as formas convencionais. Um exemplo dessa liberação acontece nos 

sistemas que empregam fármacos inclusos em ciclodextrinas (Borgman, 1986; 

Cortes, 1999). 
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Figura 2.3. Representação esquemática de perfil de liberação de fármacos em 

função do tempo: controlada versus convencional. Fonte: http//:www.gerbras.com.br. 

 

 A inclusão molecular é um método farmacotécnico para melhorar as 

propriedades de um medicamento já existente, com o objetivo de diminuir os efeitos 

colaterais, aumentar ou diminuir a solubilidade dependendo da solubilidade do 

fármaco em utilização, diminuir a concentração do medicamento, e diminuir o 

número de aplicações de um determinado arsenal terapêutico. Dessa forma obtêm-

se maior adesão do paciente ao tratamento (Rajewski; Stella, 1996). Com  

complexação ocorrem modificações na farmacocinética e farmacocinâmica de 

fármacos (Moraes et al., 2007; Lyra et al., 2010). 

A formação de compostos de inclusão oferece uma nova conformação 

espacial que pode conferir diferentes propriedades ao fármaco encapsulado 

(hóspede) (Gould, Scott, 2005. 2005; Lyra et al., 2010). Dos compostos 

supramoleculares, o grupo das ciclodextrinas (CDs) oferece vantagens ao ser 

utilizado em composto de inclusão. Entre os diversos tipos de CDs, a hidroxipropil ß- 

ciclodextrina (HP ß-CD) é a utilizada pela via parenteral devido à sua maior 

hidrossolubilidade (Gould, Scott, . 2005).   

As ciclodextrinas (CD) são oligossacarídeos cíclicos compostos de unidades 

de glicose. Estruturalmente são produzidos pela ciclização enzimática do amido, 
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catalizada pela ação da enzima ciclodextrina-glicosil-transferase, formando uma 

espiral helicoidal de unidades de glicose unidas por ligações ß -1,4 entre si (Biwer et 

al., 1988; Szejtli, 1988).  

Essas cadeias de glicose formam uma cavidade dentro da qual, compostos 

podem entrar e formar um complexo solúvel em água e assim alterar propriedades 

de físico-químicas da droga (Szetjli, 1998). Isso não significa que a interação com a 

substância hospede seja sempre no interior da cavidade, podendo ser na borda ou 

exterior a cavidade. O número de unidades de glicose é que determina o tamanho 

da cavidade tronco- cônica e seu nome correspondente (Szetjli, 1998; Uekama et al., 

1998).  

Deste modo, as ciclodextrinas naturais mais comumente utilizadas como 

veículos das formulações são α-, β e γ-ciclodextrina, com o correspondente número 

de unidades de glicose (1,4 de glicopiranose ligadas) (α = 6, β = 7, γ = 8). 

Também são chamadas de ciclomalto-hexanose, ciclomalto-heptanose e ciclomalto-

octanose, respectivamente. Nos dias atuais, é difícil imaginar um mundo sem  

ciclodextrinas (CDs), porque, inconscientemente, todo mundo usa esse carreador 

em sua vida diária como  constituintes invisível dos alimentos comuns, assim como 

em numerosos produtos cosméticos e de higiene, têxteis, e excipientes como 

facilitadoras em vários medicamentos (Kurkov, Loftsson, 2012). 

O tamanho da cavidade tronco-cônica na parte mais larga, para entrada da 

molécula hóspede varia de 4,7 a 5,3 Å para α- CD, de 6,0 a 6,5 Å para a β –CD e de 

7,5 a 8,3 Å para a  γ -CD (Cabral-Marques, Morais, 1991; Szejtli, 1990; Thompson, 

1997).  (Figura 2.4). 

 Os complexos formados pela ciclodextrina são mais estáveis em relação à 

decomposição por luz, calor e liberação de oxigênio. Fármacos que são capazes de 

formar estes complexos de inclusão estão mais protegidos da desestabilidade 

química e da degradação por hidrólise (Masson et al., 1998; Loftsson, Masson, 

2001).  

 Essas moléculas de ciclodextrina, embora semelhantes em sua estrutura de 

unidade, possuem taxas de absorção ligeiramente diferentes, possivelmente devido 

à diferenças nos processos de degradação (Kurkov, Loftsson, 2012).  
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A ciclodextrina natural tem vinte e um grupos hidroxila e todos esses grupos 

podem ser considerados pontos iniciais para modificações estruturais, e vários 

grupos funcionais têm sido introduzidos em seu anel macrocíclico. O 

encapsulamento de uma substância nestas moléculas pode levar a mudança em 

propriedades da substância em questão: solubilidade, taxa de dissolução, 

estabilidade e bioavaliabilidade (Hirayama et al,2002). 

 

 

Figura 2.4. Representação esquemática da estrutura das Ciclodextrinas naturais α, 

β e γ (Szejtli, 1990). 

 

Devido à conformação em cadeira das unidades de glicopiranose, todos os 

grupos de hidroxila estão orientados para o exterior da molécula, com os grupos 

hidroxila primários localizados no lado mais estreito e os secundários no lado mais 

largo da estrutura, conferindo caráter hidrófilo (Loftsson, Brewster, 1996; Saltão, 

Veiga, 2001).  
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A cavidade apresenta características hidrófobas devido ao caráter apolar 

determinado pelos dois anéis dos grupos C-H e pelo anel de átomos de oxigênio 

incluídos nas ligações glicosídicas. Esta estrutura molecular incomum confere às 

CDs propriedades únicas (Gould, Scott, 2005).   

Assim, os complexos de inclusão de CD são complexos moleculares 

caracterizados por aprisionamento de uma molécula da droga lipofílica ou, mais 

freqüentemente, apenas de um radical lipofílico dessa  molécula de fármaco pouco 

solúvel em água (hidrofóbica) na cavidade da CD pouco hidrofóbica. Quase sem 

exceção, a formação do complexo fármaco:CD é um processo reversível, e a 

velocidade de reversão dependente  principalmente da força de interação entre os 

componentes, do tipo de ligação entre fármaco: CD (ligação eletrostática, pontes de 

hidrogênio, forças de van der Waals,  liberação de tensão conformacional, 

transferência de cargas)  e da razão molar entre os compostos (Denadai et al., 2007; 

Kurkov; Loftsson, 2012). 

 Entre os três derivados, a -ciclodextrina ( -CD) parece ser a mais vantajosa 

para utilização farmacêutica como agente complexante, devido, entre outras 

propriedades, ao tamanho da sua cavidade, disponibilidade e baixo custo.  Tomando 

por base o diâmetro de sua cavidade, parece que a α-ciclodextrina tem um diâmetro 

pequeno para que possa incluir a maior parte dos princípios ativos, ao passo que a 

-ciclodextrina e melhor ainda a -ciclodextrina sirvam a este propósito, uma vez que 

possuem cavidade de maior diâmetro quando comparadas a α- ciclodextrina. Em 

relação à solubilidade em água, a menos solúvel é a -ciclodextrina. 

 A -ciclodextrina também seria interessante para o uso farmacêutico, mas 

seu alto custo torna difícil seu uso em escala industrial. 

A 2-hidroxilpropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD) é uma derivação das outras 

ciclodextrinas, e tem sido considera como uma alternativa para a  α-, β- e γ-

ciclodextrina, com melhor hidrossolubilidade, podendo ser utilizada por via 

parenteral, além de ser ligeiramente menos tóxico (Gould, Scott, 2005).  

 Em soluções aquosas de CD, a biodisponibilidade de uma droga depende da 

capacidade das moléculas da droga para interagir com as moléculas de CD  e da 
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razão molar fármaco: CD, ou seja: (1) a biodisponibilidade das drogas que não 

interagem com CDs não será afetada significativamente pela presença de CDs; (2) 

ainda, que a biodisponibilidade de drogas que apresentam uma forte interação com 

a CD poderá ser aumentada ou diminuída dependendo da razão molar  fármaco: 

concentração de CD (Kurkov; Loftsson, 2012). 

Toxicidade da HP-β-CD 

Numerosos estudos sobre a toxicidade aguda e subcrônica da HP- β -CD têm 

demonstrados resultados insignificantes após a sua administração intraperitoneal, 

intravenosa, intramuscular, intracraniana ou tópica e, mesmo quando administrada 

por via intravenosa na dose de 10 g/kg, e não se observa o acúmulo renal 

observado com outras ciclodextrinas (Brewster et al., 1990, 1992; Carpenter et al.,  

Gerloczy, Pitha, 1995; Gould, Scott, 2005; Pitha et al., 1995; Loftsson, Brewster, 

1997; Pitha, Pitha, 1985; Pitha et al., 1986, 1994; Stella, Rajewski, 1997; Strattan, 

1992; Yoshida et al., 1988).  

 Numa pesquisa efetuada em ratos, utilizando 400 mg de HP- β -CD por 

administração intravenosa durante 90 dias, resultou em toxicidade moderada, 

evidenciada pela diminuição do aumento de peso corporal, alterações dos 

parâmetros séricos, aumento da atividade das células fagocitárias mononucleares 

dos pulmões e fígado e, ainda, alterações do pâncreas (Mosher, Thompson, 2002).  

 Evidências de estudos clínicos mostram que a HP- β -CD é considerada não 

tóxica numa dose diária inferior a 16 g/kg. Segundo, Irie e Uekama (1997), não 

apresenta potencial mutagênico, não tem efeitos adversos na fertilidade nem no 

desenvolvimento pré e pós-natal e não é teratogênica.  

 Vários são os estudos que foram realizados em ratos com a finalidade de 

avaliar a segurança da administração oral da HP- β -CD. Algumas das investigações 

revelaram que a toxicidade em longo prazo não induziu mortalidade, nem sinais 

visíveis de doença, apesar do grupo experimental ter apresentado ligeiro aumento 

de peso comparativamente com o grupo controle. O aumento do tamanho do fígado 

após administração crônica durante 112 dias, sem alterações morfológicas, nem 

diferença significativa do colesterol sérico, pode ser atribuído à formação de 

complexos de inclusão com os ácidos biliares no intestino (como ocorre com β –CD). 
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A inibição da captação destes poderá levar ao aumento da sua síntese e 

possivelmente ao aumento do tamanho do fígado (Gerloczy et al., 1994; Pitha, Pitha, 

1985).  

A possibilidade de se  nanoagregar os anestésicos locais em sistemas de 

liberação controlada tanto para uso tópico como injetável, têm demonstrado muitas 

vantagens ao reduzir a concentração de anestésico local utilizado, aumentar a sua 

permeabilidade e absorção, manter o anestésico no local alvo por períodos mais 

longos, por prolongam o efeito anestésico ou analgésico e, finalmente, para diminuir 

a depuração, toxicidade local e sistêmica (de Paula et al., 2010), mesmo de 

anestésicos conhecidamente mais tóxicos ou instáveis (Franco de Lima et al., 2012).  

Neste estudo, o hóspede do complexo é a enzima, e não um anestésico, 

desse modo, o desenvolvimento de um sistema de liberação controlada da enzima, a 

ser associado ao anestésico local, permitira sua ação imediata deste que não está 

complexado (está livre), embora estudos onde o anestésico local está nanoagregado 

não tenham demonstrado aumento significativo da latência de ação (Franco de Lima 

et al., 2012). 
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 3 PROPOSIÇÃO 

 

 O objetivo do estudo é preparar um sistema de liberação controlada formado 

pela associação de hialuronidase e Hidroxipropil- β –Ciclodextrina nas razões 

molares de 1:1 e 2:1, bem como caracterizar fisico-quimicamente a fim de observar a 

existência de interação entre as moléculas em estudo.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

4.1 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO COMPOSTO DE INCLUSÃO 

HIALURONIDASE : HIDROXIPROPIL β -CICLODEXTRINA 

 

 

 A Hidroxipropil β-cyclodextrina (HP-β-CD) foi obtida da Cerestar® (EUA) e a 

hialuronidase (Hyalozima®- Apsen Farmacêutica, Brasil).  

 

 

4.1.1 Equipamentos 

 

 

 No processo de homogeneização foi utilizado um homogeneizador tipo 

Dispergierstation T8-10 IKA Labortechink conectado a um estabilizador T801 

Netzgerat de 12V. A velocidade de agitação foi de 4000rpm. 

 O processo de liofilização foi realizado empregando-se o equipamento Savant 

Modulo D-Freeze Dryer da Thermo-Electron Corporation®. 

 A Calorimetria Exploratória Diferencial foi feita num equipamento Shimadzu dta-

50®, do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas (DQ-ICEx) da 

UFMG. 

 As analises termogravimétricas foram realizadas em equipamento Mettler TA 

4000 thermogravimetric analyzer (TG50) ®. 

 As análises térmicas foram realizadas no equipamento Q600 Simultaneous 

TGA/DSC (SDT), do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas 

(DQ-ICEX) da UFMG. 

 Os espectros de infravermelho dos complexos foram obtidos pelo 

Espectrofotômetro Perkin Elmer modelo GX® ( Boston, MA, USA).  
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 As análises dos espectros de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram 

obtidas através de Bruker DRX 400-AVANCE espectrômetro ® equipado com uma 

sonda inversa. usando-se D2O como solvente e tetrametilsilano (TMS) como padrão 

interno. 

 Microscópio Eletrônico de Varredura Jeol JFM 840AR 15 Kv (UFMG). 

 

4.1.2 Preparo dos compostos de inclusão de hialuronidase:hidroxipropil--

ciclodextrina em diversas razões molares; 

 

 

 O preparo dos compostos de inclusão hialuronidase: hidroxipropil β-

ciclodextrina foi feito pelo método de liofilização da suspensão aquosa de 

hidroxipropil beta-ciclodextrina (HP β-cd) e  hialuronidase em diferentes razoes 

molares (1:1; 2:1), tomando como base os métodos previamente descritos na 

literatura para inclusão de outras substâncias em ciclodextrinas (Cortes et al., 2001). 

 Foram preparadas inicialmente soluções aquosas de hialuronidase (Massa 

molar: 578 g/mol) deixadas sob agitação constante a 40o C durante 24 horas. Foram 

acrescentadas a estas, soluções aquosas de hidroxipropil  beta-ciclodextrina (Mm: 

1375g/mol) na concentração indicada para se obter as duas razoes molares de 

hialuronidase: hidroxipropil beta-ciclodextrina.  

 Em seguida, as soluções resultantes foram distribuídas em tubo de Falcon, 

congeladas em N2 e levadas a sublimação. Esse método de liofilização tem o 

propósito de preservar a integridade, estrutura e atividades biológicas ou químicas 

dos fármacos. 

 As misturas mecânicas foram preparadas utilizando-se as mesmas razoes 

molares dos grupos comparados. Foram feitas por agregação física, com a massa 

molar da hialuronidase e hidroxipropil beta-ciclodextrina satisfazendo-se a 

equivalência molar para compostos de hialuronidase: hidroxipropil--ciclodextrina 

1:1; 2:1. Os compostos assim preparados servem como grupos teste para todos os 

experimentos tendo como controles os grupos: hialuronidase e Hp--CD. 
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4.1.3 Caracterização físico-química 

 

A. ANÁLISE TÉRMICA 

 A Calorimetria exploratória diferencial foi utilizada com o objetivo de medir a 

mudança de fases dos compostos. A calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

registra a quantidade de calor absorvida ou liberada pelo sistema, em relação a um 

material termicamente inerte, quando os dois são aquecidos simultaneamente a uma 

razão constante. A DSC é um importante instrumento analítico na caracterização de  

interações das drogas e CDs no estado sólido (Araújo et al., 2009). 

 Dessa forma detectam-se mudanças entálpicas do sistema, tais como fusão, 

vaporização, transição de fase cristalográfica ou reações químicas, através de 

bandas e picos endotérmicos ou exotérmicos que aparecem nas respectivas curvas. 

A curva da DSC foi feita a uma velocidade de aquecimento de 10° C/min., em 

atmosfera dinâmica de N2 e cadinho de alumínio (Cortes, 1999). 

As análises de Termogravimetria (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG) 

foram realizadas a uma velocidade de aquecimento de 10° C/min. de 25 a 750o C 

em atmosfera dinâmica de N2 usando cadinho de platina. A massa das amostras foi, 

em média, de 7 mg cada. 

 

 

B. ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO FT-

IR (ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER) 

A espectroscopia na região do infravermelho, no estado sólido foi realizada a 

fim de detectar a ocorrência de novos picos ou qualquer deslocamento do pico que 

poderia ser atribuída as interações entre a hialuronidase e a hidroxipropil--

ciclodextrina (Hp--CD).  

Os espectros da hialuronidase, a hidroxipropil- -ciclodextrina e os compostos 

preparados entre a hialuronidase: hidroxipropil--ciclodextrina (Hp--CD) foram 

detectados em numero de ondas que vão de 4000-700 cm-1, obtidos a partir de 
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pastilhas de KBr e registrado em espectrofotômetro Perkin Elmer modelo Espectrum 

GX (Cunha Filho; Sá-Barreto, 2007). 

  

C. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

 A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma técnica analítica através da 

qual é possível conhecer a disposição espacial de átomos ou grupos funcionais de 

moléculas ou ainda complexos, assim como dados relacionados à dinâmica 

molecular destes, avaliar interações moleculares que ocorrem, por exemplo, em 

sistemas do tipo hóspede - hospedeiro envolvendo ciclodextrinas. 

  Neste caso, a RMN poderia fornecer evidências da formação dos complexos 

de inclusão através do estabelecimento das constantes de formação e correlações 

espaciais. 

 Desta forma, os experimentos de hidrogênio são de grande importância na 

caracterização dos complexos supramoleculares através da análise da variação de 

deslocamentos químicos em função da variação das espécies envolvidas. As 

variações mais significativas se referem aos núcleos que estão interagindo de forma 

mais efetiva e é resultado da complexação das espécies. 

 As análises dos espectros de ressonância magnética nuclear foram obtidas 

em espectrofotômetro equipado com uma sonda inversa de 5 mm e bobina de 

gradiente z operado à 27o C com corrente de 400 MHz. O experimento de 

ressonância magnética nuclear foi realizado pela Técnica de Watergate com 

supressão do sinal residual.  

 Todos os experimentos de RMV  foram usados para confirmar o perfil do sinal 

de prótons das moléculas dos compostos de inclusão de hialuronidase. 
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D. MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada para estudar, principalmente,  

os aspectos de superfície das substancias. Por fornecer informações minuciosas do 

estado de cristalização de produtos obtidos por diferentes técnicas de complexação  

ou dispersão com polímeros, vem sendo mais frequentemente utilizada (Duarte et 

al., 2003; Ribeiro et al., 2008).  

Com a MEV, visualizam-se alterações na cristalinidade das partículas, 

ocasionadas pelos métodos utilizados na formação dos complexos de inclusão no 

estado solido. Da mesma forma,  permite a análise e diferenciação das partículas de 

ciclodextrina e dos cristais dos fármacos (Pralhad, Rajendrakuma, 2004).  

Nas imagens obtidas com a MEV, é possível distinguir as partículas do material 

a ser complexado (hospede) e da CD (hospedeiro). Contudo, quando  ocorre a 

formação de um complexo, o estado cristalino resultante é diferente do obtido pela 

simples mistura da molécula hóspede com as CDs.  

As amostras de Microscopia Eletrônica de Varredura foram analisadas em 

Microscópio Eletrônico de Varredura Jeol JFM 840AR 15 Kv, com ate 15.000x de 

aumento. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO FT-

IR (ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO TRANSFORMADA DE FOURIER) 

 

 O espectro de absorção na região do infravermelho para a hialuronidase 

(Gráfico 5.1) apresenta as principais bandas, que podem ser destacadas: (Na região 

de 3400-3230cm-1 observa-se uma banda larga, de intensidade forte, relativa a 

vibrações de estiramento de ligações (OH) poliméricos, presentes nas unidades 

glicosídicas da hialuronidase.  

 

Gráfico 5.1: Espectro de absorção na região do infravermelho para a hialuronidase. 
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Na região de 3360-3220 cm-1 podemos observar uma banda larga, de 

intensidade variável, referente a vibrações de estiramento de ligações (NH) de 

amidas primarias. Em 1750-1680 cm-1, há uma banda forte, intensa, correspondente 

a vibrações de estiramento das ligações C=O dos grupamentos amida presentes nos 

monômeros da hialuronidase. Na região de 1650-1590 cm-1 observa-se uma banda 

no espectro de intensidade forte referente as vibrações de estiramento de grupos 

(CN) e também vibrações de deformação de grupos (NH) de amidas. Na região de 

1485-1445 cm-1 há uma banda fraca referente a vibrações de deformação (CH) de 

alcanos, presentes em grupos CH2.. Em 1350-1260 cm-1 tem-se uma banda forte 

referente a vibrações de deformação de (OH) de alcoóis. Na região de 1260-1200 

cm-1 há a presença de uma banda forte, estreita, referente a vibrações de 

estiramento de ligações (R-O-Ar), presentes em éteres aromáticos.  

Analisando o espectro de infravermelho da HP-B-CD (Gráfico 5.2), e os 

espectros dos compostos preparados com a ciclodextrina (HP-B-CD) e a 

hialuronidase (Gráfico 5.3), podemos considerar as principais modificações nos 

modos  

Os espectros compostos, preparados entre a hialuronidase e a hidroxipropil--

ciclodextrina, apresentam bandas distintas entre si e também distintas dos materiais 

de partida, a hialuronidase e a hidroxipropil--ciclodextrina. A região 3400-3000 cm-1 

apresenta uma diminuição significativa da banda correspondente aos estiramentos 

de ligações (OH) poliméricos, presente no espectro da hialuronidase pura, o que 

indica interação entre as duas matrizes na formação de uma única espécie. Ainda 

também na região de 2900 cm-1 observa-se uma banda nos dois grupos teste 

referente ao estiramento de grupos (CH) de alcanos, presentes nos radicais 

hidroxipropil da HP-B-CD.  
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Gráfico 5.2: Espectro de absorção na região do infravermelho para a Hp--CD. 

 

Gráfico 5.3: Espectro de absorção na região do infravermelho para o complexo 

hialuronidase: Hp--CD (1:1). 
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As bandas referentes as regiões de 1750 e 1650 cm-1 também modificaram o 

padrão de aparecimento nos espectros das amostras teste, havendo afilamento ou 

diminuição na sua intensidade, isso acontece devido a interação presente entre a 

ciclodextrina e a enzima quando há a formação do composto.  

Na região de 1500-1250 cm-1 apareceram varias pequenas bandas não 

encontradas no espectro original da hialuronidase e encontradas no espectro da 

hidroxipropil-β-ciclodextrina e isso e mais um indicio da interação entre as duas 

matrizes.  

Na região de 1200-1000 cm-1 encontramos nos grupos teste uma banda 

característica das ciclodextrinas, que e referente aos estiramentos (C-O-C) 

presentes nas subunidades de glicopiranose. É novamente uma forma de identificar 

que houve interação entre as duas espécies na formação de um composto único. 

 

 

5.2 TERMOGRAVIMETRIA (TG) / TERMOGRAVIMETRIA DERIVADA (DTG) e 

ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) / CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA 

DIFERENCIAL (DSC)  

 

 

No gráfico 5.4 estão representadas as curvas de termodecomposição da 

Hialuronidase pura. Analisando a curva TG da hialuronidase, observou-se uma 

constância na massa inicial até 275oC, onde iniciou-se o processo de decomposição. 

A curva DTA aponta uma reação endotérmica por volta dos 135oC, podendo ser 

interpretada como ponto de fusão da substância. 
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Gráfico 5.4 Curvas TG (verde), DTG (azul) e DTA (vermelho) da Hialuronidase pura 

 

 

Analisando o gráfico 5.5 onde encontra-se a análise térmica do composto de 

inclusão Hialuronidase:HpCD na proporção de 1:1. Na curva TG observou-se uma 

perda de massa na ordem de 5% até o ponto de fusão (125oC).  

No intervalo entre 125oC até 150oC houve uma perda de massa de 5%, a qual 

se manteve em um mesmo patamar até o início da decomposição em torno dos 

275oC. O ponto de fusão, segundo a curva da análise térmica diferencial, encontrou-

se em 120oC para a hialuronidase:HpCD (1:1).  
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Gráfico 5.5 Curva TG (verde), DTG (azul) e DTA (vermelho) do composto de 

inclusão hialuronidase:HpBCD na razão molar 1:1 

 

No Gráfico 5.6 estão representadas as curvas de termodecomposição do 

composto de inclusão Hialuronidase:HpBCD na razão molar de 2:1.  

Analisando a curva TG da amostra, observou-se uma constância na massa 

inicial até 275oC, onde iniciou-se o processo de decomposição. A curva DTA não 

apontou variações de entalpia. 

Comparando as amostras das análises térmicas realizadas, pela alteração no 

ponto de fusão quando comparadas as curvas do composto de inclusão com a 

hialuronidase pura, sugere-se que houve algum tipo de interação entre a 

hialuronidase e a Hidroxipropil--ciclodextrina.  
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Gráfico 5.6. Curva TG (verde), DTG (azul) e DTA (vermelho) do composto de 

inclusão hialuronidase:HpCD na razão molar 2:1 

 

Sugere-se também que o composto de inclusão na proporção de 2:1 seja 

mais estável termicamente, devido a constância na massa até sua decomposição, o 

que não ocorreu na razão de 1:1 (indicando saída de moléculas de água de 

hidratação do composto de inclusão). 

É notório que o aspecto do composto de inclusão em 1:1 é um gel mesmo 

quando liofilizado, já na razão 2:1, encontra-se em pó. 

 

 

5.3 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

 A espectroscopia por RMN não nos permitiu observar interações a curta 

distância entre a hialuronidase e a Hidroxipropil-β-ciclodextrina. Isto se deu pelo fato 
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das duas substâncias terem composições químicas muito semelhantes (dois 

açúcares), o que gera uma sobreposição nos espectros de RMN, não nos permitindo 

identificar se há ou não interação entre as substâncias. 

 

 

5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 As figuras 5.1 e 5.2 apresentam resultado da MEV em aumento de 1.000 X e 

15.000 X, respectivamente, evidenciando que houve interação hóspede e 

hospedeiro do complexo de inclusão, sendo a interação interna a cavidade. 

 

 

Figura 5.1 Análise por MEV dos cristais de hialuronidase e HpBCD complexados, 
mistura física do complexo na razão molar 2:1, aumento 1000 x. 
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Figura 5.2. Análise por MEV dos cristais de hialuronidase e HpBCD complexados, 

mistura física do complexo na razão molar 2:1, aumento 15.000x. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os complexos de inclusão veem sendo amplamente estudados, devido às 

inúmeras formas de utilização industrial. O composto em estudo, a ciclodextrina, tem 

como característica, além das citadas em 1998 por Masson et al., e em 2001 por 

Loftsson; Masson, ser uma substância farmacologicamente inativa e não toxica, 

servindo como carreadora de outra substância ativa. Tais características podem ser 

utilizadas a favor de diversas áreas do conhecimento (Kurkov; Loftsson, 2012).  

As CDs têm como características formarem complexos de inclusão em tanto 

em solução quanto no estado sólido. Porem, as interações existentes nos compostos 

formados são fracas. Esta propriedade inerente a este tipo de sistema molecular, 

impossibilita a utilização de algumas técnicas analíticas aplicadas à solução. No 

entanto, a caracterização de CIs no estado sólido é de grande interesse, devido ao 

fato de poder ser explorada comercialmente (Britto et al., 2004). 

No presente trabalho, a ciclodextrina foi associada à hialuronidase, enzima 

muito utilizada na oftalmologia devido ao seu poder difusor visando liberá-la 

gradativamente a fim de manter seu efeito dissipador de substâncias no tecido 

conjuntivo, de forma prolongada e modulada. Foram desenvolvidas duas razões 

molar do CI hialuronidase: hidroxipropil –- ciclodextrina (pedido de depósito de 

patente, Anexo A). Dois motivos levaram a utilizar diferentes proporções no preparo, 

a discrepância de tamanho entre as duas moléculas e também para uma futura 

avaliação da biodisponibilidade do fármaco, uma vez que a liberação da droga no CI 

depende da capacidade das moléculas de interagir com o hospedeiro e depende 

também da razão molar droga:CD (Kurkov; Loftsson, 2012). 

Foram realizados diversos experimentos para investigar a existência de 

associação entre as duas moléculas. Complexos em estado de cristalização são 

comumente analisados através das técnicas de espectroscopia de FTIR, estudos de 

dissolução, difração de Raio-X e estudos térmicos (Cannavà et al, 2008; Lu et al, 
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2009). Segundo Venturines et al. (2008), atualmente estão sendo utilizadas técnicas 

para caracterização, como a espectroscopia de Raman, eletroforese capilar, 

potenciometria, ITC, dicroísmo circular, entre outros. Para o sistema de liberação 

controlada em estudo, foram utilizados alguns destes testes descritos a seguir. Estes 

demonstraram em seus resultados a formação efetiva do CI (gráfico 5.1 a 5.6). 

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do 

conhecimento, e vem sendo amplamente utilizada para estudar os aspectos de 

superfície dos materiais. Segundo Lyra et al. (2010), a MEV é um método 

inadequado para verificarmos a interação molecular e formação de CI, devido a 

especificidade deste método em analisar morfologia e superfície das substâncias.  

Contudo, conhecer detalhadamente a microestrutura dos materiais, permite 

prever propriedades e respostas químicas (Pralhad & Rajendrakuma, 2004). Já, 

alterações drásticas na forma das partículas, bem como no seu aspecto e tamanho, 

apontam para a existência de novas fases sólidas. Segundo Duarte et al., (2003) e 

Ribeiro et al., (2008), a utilização da MEV pode detalhar o estado físico, mais 

precisamente a cristalização das substancias obtidas nos diferentes processos de 

complexação.  

Segundo Ribeiro et al. (2003), as moléculas de CDs tem formato globular, 

medem de 1 a 180 µm, ao passo que os fármacos possuem formatos irregulares e 

apresentam-se em formas cristalinas menores, porém com uma distribuição de 

tamanho de partícula mais homogênea. É possível obter a visualizar dos cristais  de 

fármacos e das partículas de CDs nas misturas físicas  (igura 5.1 e 5.2), entretanto, 

o estado cristalino dos componentes isolados pode ficar  diferente quando ocorre a 

formação de um complexo, devido à interação da molécula hóspede com hospedeiro 

(Lyra et al., 2010), embora essa característica não tenha ficado evidente em nosso 

estudo (figura 5.2).  

Utilizando este método, é possível avaliar a redução da fase cristalina das 

partículas que constituem o CI no estado sólido, à medida que possibilita sua 

visualização e diferencia as partículas de ciclodextrina e dos cristais dos fármacos 

(Pralhad; Rajendrakuma, 2004), como na figura 5.2 obtida através da MEV. Nota-se 
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que a hidroxipropil--ciclodextrina apresenta tamanho micrométrico, apesar de 

pertencer ao no grupo das nanomoleculas.  

É possível observar ainda a ocorrência de diversos tamanhos de Hp--CD, 

entre moléculas do mesmo grupo, preparadas na mesma mistura. Fica a imagem 

sugestiva da relação hóspede-hospedeiro, porém essa não é a técnica mais  

indicada para avaliar se há interação entre os compostos. Caso haja interação, esse 

parâmetro (aspecto físico) não indica a intensidade de interação, não revela se a 

formação do complexo é forte o suficiente para alterar significantemente a 

biodisponibilidade da hialuronidase.  

A formação do complexo de inclusão, sem exceção, é um processo 

reversível. Desta forma, é provável que a formação de novos CIs ou a liberação da 

droga estejam diretamente relacionados à força de interação entre o hóspede e o 

hospedeiro, no caso, hialuronidase:Hp--CD e da razão molar das substâncias 

(Kurcov, Loftsson, 2012). 

Nas análises térmicas, a curva TG da hialuronidase pura, demonstrou uma 

constância na massa inicial até 275oC (Gráfico 5.4). Tal estabilidade se deve a 

ausência de água e de qualquer tipo de contaminação no processo de preparo da 

substancia, comprovando a pureza da amostra. Em seguida iniciou-se a ebulição até 

a redução da hialuronidase a partículas de carbono, explicando a razão da massa 

não reduzir a zero. A curva DTA aponta uma reação endotérmica por volta dos 

135oC, podendo ser interpretada como ponto de fusão da substância. Na análise 

térmica da curva TG do composto de inclusão hialuronidase:Hp-β-CD (Gráfico 5.5) 

na proporção de 1:1 observa-se uma perda de massa na ordem de 5% até o ponto 

de fusão. Esta variação de massa sugere a perda de água presente na cavidade das 

ciclodextrinas não complexadas. Essas alterações indicam interação molecular. O 

mesmo não ocorre para a hialuronidase: Hp-β-CD  2:1 (Gráfico 5.6). Isso se deve 

provavelmente ao número reduzido de ciclodextrinas livres, pois a oferta da enzima 

encontra-se duas vezes maior que a oferta do carreador. Entretanto, devido a 

considerável diferença de tamanho entre as substâncias, e de acordo com a imagem 

obtida na figura 5.2, nota-se a complexação de uma ou mais enzimas por 

ciclodextrina. 
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No gráfico 5.6, a constância presente na massa até o ponto de fusão no 

composto de inclusão hialuronidase:Hp-β-CD 2:1, e a curva DTA crescente, sem 

picos positivos nem negativos, demonstraram estabilidade térmica e estrutural, 

diferentemente da outra razão molar e da hialuronidase pura. Comparando os 

resultados das análises térmicas realizadas, as diferentes curvas obtidas nos 

compostos de inclusão 1:1 e 2:1, e da hialuronidase pura, sugerem que houve 

interação entre a hialuronidase e a hidroxipropil-β-ciclodextrina. É notório que o 

aspecto do composto de inclusão em 1:1 durante seu preparo é um gel mesmo 

quando liofilizado, já na razão 2:1, encontra-se em pó. De acordo com o estudo de 

Burgos et al. (2012), a água encontrada na cavidade das ciclodextrinas  (águas de 

inclusão) e entre as moléculas de ciclodextrinas (águas intersticiais, externa), 

mantêm a estrutura cristalina do composto. 

A espectroscopia de absorção na região de infravermelho FTIR estuda a 

interação da radiação eletromagnética emitida pelo equipamento com os compostos 

a serem avaliados, sendo um dos seus principais objetivos o estudo dos níveis de 

energia de átomos ou moléculas (Cunha Filho, Sá-Barreto, 2007). Comparando os 

resultados a uma tabela detalhada (de faixa de absorção e intensidade) de tipos de 

ligações químicas possíveis, que determina através da faixa de absorção e 

intensidade, e dos tipos de vibrações observadas (deformação: ; estiramento: ), as 

ligações existentes no composto. Desta forma, obtêm-se um perfil de espectro para 

cada tipo de composto, possibilitando sua identificação. 

Quando comparados os resultados das amostras de hialuronidase, Hp--CD e 

hialuronidase: Hp--CD, verificou-se alterações de intensidade e surgimento de 

novas bandas, fatores estes que diferiam dos resultados obtidos em cada substância 

isolada. Na análise da mistura, em determinadas regiões, apareceram bandas 

encontradas somente em hialuronidase, assim como surgiram bandas somente 

encontradas na ciclodextrina. Este fato identifica a existência de interação entre as 

duas espécies na formação de um composto único. Conforme observado na 

literatura, não foram encontrados estudos utilizando a complexação destes mesmos 

componentes, impossibilitando a comparação de resultados. 

Não obstante, este estudo laboratorial representa uma fase necessária de 
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análise por contribui para a área de conhecimento, confirmando a interação entre os 

componentes do CI hialuronidase: Hp--CD, e que estes não estão apenas 

presentes (associados) em uma solução. Ainda, com estes resultados,  entrevê a 

possibilidade de, em  estudos futuros, o complexo associado ao anestésico local 

poder modular a liberação da enzima, e possivelmente atrasar a sua 

biodisponibilidade, influenciando na farmacocinética e farmacodinâmica dos 

anestésicos locais, podendo alterar sua eficácia e segurança clínica.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Através dos métodos analíticos das características físico-químicas é 

possível afirmar que há interação entre os componentes do complexo de inclusão 

hialuronidase: hidroxipropil –β-ciclodextrina, desenvolvidas neste estudo:  

- Alterações observadas na espectroscopia na região do infravermelho e 

na calorimetria diferencial exploratória indicam interação molecular entre a 

hialuronidase e a hidroxipropil -β-ciclodextrina, em ambas razões molares (1:1 e 

2:1), como sugerem o aspecto morfológico do complexo. 
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