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RESUMO 

Vieira, D.B. Arranjos supramoleculares de drogas em lípides sintéticos e/ ou polieletrólitos: 
estabilidade coloidal e atividade in vitro. 2008. 107p. Tese de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica). Instituto de Química, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 

 
Formação, estabilidade coloidal e atividade in vitro contra Candida albicans dos 

arranjos supramoleculares compostos por drogas, lípides catiônicos e/ ou polieletrólitos foram 
sistematicamente avaliados através de espalhamento de luz dinâmico para tamanho de 
partículas, análise de potencial-zeta, espectrofotometria UV-visível, efeitos de droga sobre a 
transição de fase gel para líquido-cristalina da bicamada catiônica e quantificação de 
incorporação de droga nos diferentes sistemas. Arranjos supramoleculares de drogas 
antifúngicas como miconazol ou anfotericina B foram obtidos por solubilização das drogas 
em fragmentos de bicamada catiônica de brometo de dioctadecildimetilamônio ou como 
partículas de droga recobertas com uma camada do mesmo lípide catiônico. Como modelo de 
droga anticancerígena, a cisplatina foi incorporada com sucesso em polieletrólitos de carga 
oposta: quitosana e carboximetilcelulose. Cisplatina induziu substancial estabilização coloidal 
e redução de tamanho de partículas de carboximetilcelulose-quitosana, possivelmente atuando 
como agente de ligação cruzada entre os dois polieletrólitos. Assim também, arranjos 
supramoleculares de anfotericina B em baixa e em alta proporção molar droga: lípide 
catiônico foram revestidos com polieletrólitos como carboximetilcelulose, cloreto de 
poli(dimetildialilamônio) e polilisina formando nanopartículas catiônicas. Nanopartículas 
catiônicas de anfotericina B apresentaram estabilidade coloidal e atividade fungicida ótima. 
Quanto aos arranjos do miconazol com os fragmentos de bicamada catiônica, observou-se o 
mesmo com a vantagem de se obter ação sinérgica entre o lípide catiônico e a droga. Dois 
sítios de interação com fragmentos de bicamada catiônica foram identificados para o 
miconazol: (1) as bordas hidrofóbicas disponíveis à temperatura ambiente; (2) os sítios no 
seio da bicamada ocupados com o aumento de temperatura. 

A potente ação antimicrobiana do lípide catiônico brometo de 
dioctadecildimetilamônio (DODAB) per se, motivou um estudo sistemático da ação 
antimicrobiana comparada de DODAB e brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) contra 
Candida albicans. A adsorção destes compostos e seus agregados sobre a célula diminuiu 
seguindo a ordem: CTAB > fragmentos de bicamada de DODAB > vesículas grandes de 
DODAB. A ausência de vazamento de compostos fosforilados intracelulares de baixo peso 
molecular, DNA ou proteína em presença dos catiônicos evidenciou mecanismo de ação 
antimicrobiana independente de lise celular. A adsorção dos compostos catiônicos sobre 
células de Candida albicans mudou o sinal de potencial da superfície celular de negativo para 
positivo, exibindo uma relação clara entre a carga positiva sobre a célula e morte celular. 
 
 
 
Palavras-chave: (brometo de dioctadecildimetilamônio, anfotericina B, miconazol, 
cisplatina, polieletrólitos e Candida albicans). 



   

 

ABSTRACT 
 
 
Vieira, D.B. Supramolecular assemblies of drugs in synthetic lipid and/ or polyelectrolytes: 
colloid stability and in vitro activity. 2008. 107p. PhD Thesis – Graduate Program in 
Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 

The formation, colloid stability and activity in vitro against Candida albicans of 
several supramolecular assemblies composed of drug, cationic lipid and/or polyelectrolytes 
were systematically evaluated by means of dynamic light scattering for particle sizing, zeta-
potential analysis, UV-visible spectroscopy, effect of drug on gel-to-liquid-crystalline phase 
transition of the cationic bilayer and determination of drug loading. Supramolecular 
assemblies of antifungal drugs such as miconazole and amphotericin B were obtained by 
solubilization of the drugs in cationic bilayer fragments composed of 
dioctadecyldimethylammonium bromide or coverage of drug particles with a layer of the 
quoted cationic lipid. As a model of anticancer drug, cisplatin was sandwiched between two 
oppositely charged polyelectrolytes: chitosan and carboxymethylcellulose. Cisplatin induced 
reduction in particle size acting as a cross-linker between polyelectrolytes. For amphotericin 
B, at low and high molar proportion drug to cationic lipid, similar supramolecular assemblies 
were coated by polyelectrolytes such as carboxymethylcellulose, 
poly(diallyldimethylammonium) and polylysine yielding cationic nanoparticles that presented 
optimal colloid stability and fungicidal activity. Miconazole became attached at the 
hydrophobic edges of bilayer fragments at room temperature and/or, upon an increase in 
temperature, inserted in the bilayer core. Curiously, this last formulation in the cationic lipid 
yielded a synergistic action against Candida albicans. 
 Dioctadecyldimethylammonium bromide (DODAB) is an excellent antimicrobial 
agents per se. Its mechanism of antimicrobial action was compared to the one for 
hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB). Adsorption of these compounds on the cells 
decreased going from CTAB to DODAB bilayer fragments and to large vesicles. Absence of 
leakage of small phosphorylated compounds, proteins or DNA from fungus indicated a 
mechanism of action different from cell lysis. Adsorption of the cationic compounds changed 
the sign of the cell zeta-potential from negative to positive. There was a clear relationship 
between positive charge on fungus and death.  
 
 
 
 
Keywords: (dioctadecyldimethylammonium bromide, amphotericin B, miconazole, cisplatin, 
polyelectrolytes, Candida albicans). 
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1. Introdução 

 
1.1. Polieletrólitos 

Polímeros são macromoléculas constituídas de unidades químicas repetitivas 

(monômeros), ligadas covalentemente entre si, de maneira linear ou ramificada. Proteínas, 

polissacarídeos e ácido desoxirribonucléico (DNA) são polímeros naturais encontrados nos 

animais; celulose, amido e gomas são polímeros existentes nas plantas. Plásticos e adesivos 

são exemplos de polímeros sintéticos. Os polímeros naturais freqüentemente apresentam 

caráter polieletrolítico, tornando-os altamente solúveis em água. Quando dissolvidos em água, 

dissociam-se parcialmente em macro-íons e contra-íons, que se atraem eletrostaticamente e se 

afastam devido ao movimento térmico, formando um gradiente de concentração iônica em 

torno do macro-íon, que diminui exponencialmente com a distância à carga elétrica do macro-

íon, denominada dupla camada eletrostática, a qual determinam muitas das suas funções e 

atividades biológicas. O número de cargas elementares de um polieletrólito totalmente 

carregado deve ser proporcional ao número de unidades monoméricas (grau de polimerização) 

[Jönsson et al., 1998]. Na prática, no entanto, esses polímeros estão parcialmente dissociados 

e a fração de contra-íons não-associados permite calcular o grau de dissociação do 

polieletrólito. 

Os polieletrólitos apresentam propriedades relacionadas tanto à natureza da 

macromolécula, quanto do contra-íon. A justaposição dessas duas propriedades leva a um 

comportamento específico das soluções de polieletrólitos (Figura 1.1.1). 

 

Figura 1.1.1. Representação esquemática de um polieletrólito aniônico em solução aquosa 
[de Oliveira, 2006]. 

Dependendo de sua estrutura, estes polímeros podem apresentar domínios com 

diferentes propriedades: regiões com características hidrofóbicas, formadas pelas interações 

entre grupos tipo alquílico e os anéis aromáticos, onde são solubilizadas substâncias orgânicas 
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ou apolares; e regiões hidrofílicas, próximas das cargas dos grupos ionizáveis, onde se 

localizam espécies carregadas ou solvatáveis. O comportamento de um polieletrólito em 

solução, deriva em parte das propriedades da cadeia e também da interação com o solvente e 

outros solutos, carregados ou não. O contra-íon pode ser solvatado de diferentes maneiras e 

conseqüentemente influencia a solvatação do polímero. Surfactantes de baixo peso molecular 

podem igualmente se direcionar para regiões de segmentos do polímero ou adsorver na 

estrutura da cadeia por ligações eletrostáticas e/ou hidrofóbicas afetando as propriedades 

físico-químicas do polímero e o seu estado conformacional [Herslöf-Björling & Sundelöf, 

1992]. Assim como as macromoléculas neutras, os polieletrólitos podem ser naturais 

(biopolímeros), sintéticos ou naturais, porém, quimicamente modificados. Podem também ser 

classificado de acordo com a natureza de sua estrutura, isto é, linear, ramificado ou reticulado; 

além disso, os polieletrólitos podem ser agrupados em homopolímeros ou copolímeros. 

Copolímeros são polímeros constituídos por mais de uma espécie de monômeros. As 

unidades monoméricas de um copolímero podem estar distribuídas aleatoriamente, em blocos, 

ou de forma que um dos monômeros esteja enxertado na estrutura da cadeia constituída pelo 

outro monômero. Suas propriedades em solução e as propriedades químicas de superfície 

estão relacionadas à categoria que o copolímero pertence. Dentre os polissacarídeos, por 

exemplo, ocorrem alguns polímeros que são polieletrólitos importantes em diversas 

aplicações biotecnológicas [Petri & Carmona-Ribeiro, 2007]. 

Os polissacarídeos constituem uma classe de polímeros com propriedades muito 

variadas, dependendo da estrutura da sua unidade monomérica repetitiva, do número e 

distribuição dos substituintes, da natureza dos grupos ionizáveis, do grau de ramificação e 

outras características estruturais. Os polissacarídeos são polímeros de monossacarídeos, 

compostos de unidades glicosídicas em arranjos linear ou ramificado, em número muito maior 

do que as 20 unidades limites dos oligossacarídeos. O número de unidades monossacarídicas 

na cadeia determina seu grau de polimerização. 

A maioria dos polissacarídeos contém unidades glicosídicas, que em média têm três 

grupos hidroxílicos sendo, portanto, polióis, onde cada grupo hidroxílico tem a possibilidade 

de ligar hidrogênio a uma ou mais moléculas de água (pontes de hidrogênio com a água). 

Assim, polissacarídeos possuem uma forte afinidade pela água e hidratam rapidamente 

quando ela está disponível. Podem inchar e dissolver parcial ou totalmente em presença de 

água. Aplicações na indústria de alimentos envolvem justamente a propriedade de 
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polissacarídeos de modificar e controlar a mobilidade de água com determinação de diferentes 

texturas no produto final. 

Em solução, os polissacarídeos podem formar uma rede tridimensional contínua de 

moléculas ou partículas conectadas envolvendo um grande volume de fase líquida contínua, 

assim como uma esponja. Tais géis têm as propriedades elásticas de um sólido e o 

escoamento de um líquido [BeMiller & Whistler, 1996; Warriner et al., 1998]. 

A carboximetilcelulose (CMC) (Figura 1.1.2) é um polissacarídeo que em solução tem 

características de um polieletrólito aniônico do tipo éster de celulose, solúvel em água, 

formando soluções homogêneas e de diversas viscosidades. A CMC é produzida, via reação 

de Williamson, pelo tratamento de celulose com ácido monocloroacético em presença de 

excesso de hidróxido de sódio [Juste & Majewicz, 1985]. É um importante produto industrial, 

geralmente isolado e comercializado como sal de sódio, que apresenta vantagens como: (i) 

pode ser produzido à pressão atmosférica (diferentemente da maioria dos éteres de celulose); 

(ii) a presença de grupos carboxilatos lhe confere solubilidade em água quando o grau médio 

de substituição é maior que 0,5 e (iii) pode ser obtido a partir de biomassa abundante e barata, 

como o bagaço da cana-de-açúcar proveniente de usinas de açúcar e álcool [Morais & 

Campana Filho, 1999]. 

 

Figura 1.1.2. Estrutura química da carboximetilcelulose (CMC). A estrutura da CMC é 
resultante da ocorrência de ligações β - (1→4) entre os resíduos de D-glicopiranose. 

Quitina e quitosana são copolímeros constituídos por unidades N-acetil-D-glicosamina 

e D-glicosamina em proporções variáveis, sendo que o primeiro tipo dessas unidades 

predomina no caso de quitina, enquanto quitosana é composta predominantemente, por 

unidades D-glicosamina [Kubota et al., 2000]. A quitina é o segundo polissacarídeo mais 

abundante na natureza depois da celulose, sendo o principal componente do exoesqueleto de 

crustáceos e insetos; sua presença ocorre também em nematóides e parede celular de fungos e 

leveduras [Kubota et al., 2000]. A quitosana pode ser obtida a partir da quitina por meio da 

desacetilação com álcalis, podendo também estar naturalmente presente em alguns fungos, 
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como aqueles pertencentes aos gêneros Mucor e Zygomicetes
 [Kafetzoulos et al., 1993]. De 

acordo com o grau médio de acetilação, parâmetro empregado para caracterizar o conteúdo 

médio de unidades N-acetil-D-glicosamina de quitina e quitosana, pode-se obter diversas 

quitosanas variando-se, assim, suas propriedades físico-químicas, como solubilidade, pKa e 

viscosidade [Singla & Chawla, 2001]. Geralmente, é difícil de se obter quitosana com 

elevado grau de desacetilação, pois, à medida que este aumenta, a possibilidade de 

degradação do polímero também aumenta [Le Dung et al., 1994]. A Figura 1.1.3 representa as 

estruturas químicas parciais da quitina e da quitosana. 

 

Figura 1.1.3. Estruturas químicas da quitina e quitosana, respectivamente. 

O emprego de quitina e quitosana e a pesquisa por novas aplicações têm aumentado 

exponencialmente em diversas áreas, como na agricultura e indústria de alimentos, mas, 

especialmente, na indústria farmacêutica, no desenvolvimento de cosméticos [Muzzarelli, 

2002] e biomateriais, tais como géis, filmes e membranas poliméricas [Tonhi & Plepis, 2002; 

Phaechamud et al., 2000; Ginani et al.,1999; Kubota et al., 1993; Nakatsuta & Andrady, 

1992;]. 

De acordo com Khor, um aspecto importante na utilização de quitosana diz respeito à 

sua produção a partir da quitina. Esta deve ser realizada de forma adequada, de maneira que 

garanta, ao final do processo, a obtenção de quitosana com alto grau de pureza, sobretudo 

isenta de contaminantes, como proteínas, endotoxinas e metais tóxicos [Khor, 2002]. Neste 

âmbito, é válido ressaltar que o polímero obtido deve ser caracterizado adequadamente quanto 

à massa molar, grau de acetilação e distribuição deste grupo ao longo da cadeia polimérica. 

Estas características podem influenciar na biodegradabilidade do mesmo, principalmente na 

acessibilidade enzimática, influenciando a hidrólise do polissacarídeo. 
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1.2. Anfifílicos 

Anfifílicos em solução aquosa podem se auto-associar dando origem a diferentes 

estruturas supramoleculares como as micelas, estruturas do tipo bastão, bicamadas, vesículas, 

fases hexagonais (invertidas ou não), entre outras formas possíveis. Os principais fatores que 

determinam a auto-associação são as forças de interação de van der Waals, o efeito 

hidrofóbico, as pontes de hidrogênio, as interações eletrostáticas e o parâmetro de 

empacotamento crítico ou parâmetro geométrico Ns [Israelachvili, 1992; Gennis, 1989; Evans 

& Wennerström, 1994]. 

0la

v
N s =

 

onde, v é o volume da porção hidrofóbica da molécula do surfactante; l é o comprimento da 

cadeia apolar e a0 é a área ótima da cabeça polar. 

A Tabela 1.2.1 ilustra a associação entre Ns e os agregados supramoleculares 

formados. À medida que o parâmetro geométrico aumenta, as dimensões da estrutura 

supramolecular formada também aumentam. O tamanho e forma do agregado de anfifílico são 

dependentes dos parâmetros moleculares (volume da porção hidrofóbica da molécula, 

comprimento de cadeia, e área da cabeça polar) e variáveis intensivas (temperatura e força 

iônica). O modelo de auto-associação de Israelachvili prevê o agregado ótimo para um 

determinado conjunto de parâmetros moleculares e variáveis intensivas usando um critério de 

minimização de energia livre para o monômero no agregado [Israelachvili et al., 1977]. 

De um ponto de vista termodinâmico, a principal força que dirige a formação e 

estabilização de agregados de anfifílicos hidratados é o efeito hidrofóbico. Essa força é de 

natureza entrópica, pois permite uma maior organização das moléculas anfifílicas em forma 

de agregados, mas às custas de um aumento da entropia da água (solvente), e é resultado de 

uma coerção ou de uma compressão desfavorável localizada sobre as moléculas de água ao 

empacotarem em torno de um hidrocarboneto não polar. A energia livre de auto-associação de 

surfactantes em soluções diluídas é constituída de três termos: 1) a contribuição hidrofóbica 

devido às cadeias apolares; 2) o termo de superfície atribuído aos grupos polares; 3) o termo 

de empacotamento que requer que o interior hidrofóbico do agregado exclua água [Evans & 

Wennerström, 1994]. 
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Tabela 1.2.1. Agregados supramoleculares de anfifílicos [Israelachvili, 1992]. 

Lipídio Ns 
Forma do 

empacotamento 
Estrutura formada 

Lipídios de cadeia simples (surfactantes) com área da 
cabeça polar grande: 
SDS e CTAB em baixa concentração de sal. 

< 1/3 

Cone 

lv

 

Micela esférica 

 
Lipídios de cadeia dupla com área de cabeça polar 
grande, cadeias fluidas: 
Fosfatidilcolina (lecitina), fosfatidilserina, 

fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol, ácido fosfatídico, 

esfingomielina, diexadecilfosfato, sais de 

dialquildimetilamônio. 

½ – 1 

Tronco de cone 

 

Bicamadas 
flexíveis, vesículas 

 

Lipídios de dupla cadeia com área de cabeça polar 
pequena, lipídios aniônicos em alta concentração 
salina, cadeias saturadas rígidas: 
Fosfatidiletanolamina, fosfatidil serina I 

+
 Ca

2+
. 

~1 

Cilindro 

 

Bicamadas planas 

 

As micelas são estruturas altamente dinâmicas, e o equilíbrio entre monômero e 

agregado é um processo rápido (tempo de meia vida da ordem de microsegundos). A natureza 

da dinâmica destes agregados também se reflete nas propriedades de movimento dos 

monômeros dentro da micela. Eles podem rotacionar ao longo do seu eixo molecular, difundir 

lateralmente ao longo da superfície micelar e sofrer movimento segmental (cadeias 

alquílicas). Em comparação com outros agregados, como bicamadas ou monocamadas, as 

micelas são menos empacotadas e estáveis. A formação de micelas usualmente é um processo 

altamente cooperativo e é caracterizada por mudanças abruptas em uma grande variedade de 

propriedades das soluções. As propriedades mais freqüentemente utilizadas para se definir os 

valores de concentração micelar critica (cmc) são a tensão superficial, condutividade e 

turbidez (ou espalhamento de luz) [Jones & Chapman, 1995]. A Figura 1.2.1 mostra um 

diagrama esquemático de algumas destas propriedades em função da concentração total de 

surfactante em solução. 

As moléculas do anfifílico se adsorvem na interface com o grupo hidrofóbico para fora 

da água e o grupo hidrofílico da solução. Como as forças de interação das moléculas de água 

com o grupo hidrofóbico é menor que as interações entre as moléculas de água, a adsorção do 

anfifílico causa uma redução na tensão superficial da solução. O gráfico da tensão superficial 

em função da concentração do anfifílico mostra uma queda significativa da tensão superficial 

como apresentado na Figura 1.2.1. Após a formação de micelas a concentração superficial do 

anfifílico se estabiliza assim como a tensão superficial, permitindo determinar a cmc pelo 
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ponto de inflexão das duas semi-retas do gráfico de tensão superficial em função da 

concentração do anfifílico. 

CMC 

CMC                Concentração do anfifílico 

Tensão Superficial 

Pressão Osmótica 

Propriedade 

CMC
C 

 

Figura 1.2.1. Representação esquemática da mudança de algumas propriedades físicas de 
soluções de anfifílicos em função da sua concentração [Caetano, 2001]. 

Apesar das micelas serem utilizadas como sistema-modelo para membranas naturais, 

os lipossomos são considerados como sistemas que mais se aproximam das membranas, 

devido ao fato destas estruturas se organizarem em forma de bicamadas que é, em princípio, 

semelhante à porção lipídica das membranas celulares, nas quais estão incorporadas as 

proteínas [New, 1990; Singer & Nicolson, 1972]. Lipossomos podem ser definidos como 

vesículas lipídicas, formadas espontaneamente quando os lipídios estão dispersos em meio 

aquoso, podendo apresentar tamanhos diferentes e ser constituídos por várias bicamadas 

lipídicas (multilamelares) [New, 1990]. Os lipossomos são caracterizados por sua composição 

lipídica, seu diâmetro médio e pela heterogeneidade dos tamanhos destes agregados em 

solução [Gennis, 1989]. A semelhança entre os lipossomos e as membranas naturais contribui 

para que os primeiros sejam empregados como veículos de transporte de drogas, sendo um 

método vantajoso nas aplicações medicinais, pois reduzem as dosagens a serem utilizadas e 

diminuem os efeitos alérgicos, tóxicos e colaterais das mesmas. 

Os lipídios nas bicamadas podem apresentar fases distintas, dependendo da 

temperatura. Esta dependência está relacionada com a possibilidade das cadeias dos ácidos 

graxos em adotar conformações diferentes com o aumento da mesma [New, 1990]. Desta 

maneira, ao ser atingida uma determinada temperatura, há a transição de uma fase gel ou 

sólida muito ordenada, para uma fase líquido cristalina onde o grau de liberdade das 

moléculas individuais é maior; esta condição resultante é descrita como sendo fluída [New, 

1990]. Esta temperatura, caracterísitica para cada lipídio, é conhecida como temperatura de 

transição de fase (Tc), sendo influenciada pelo comprimento da cadeia alifática, pelo grau de 

insaturação da mesma ou pela estrutura do grupo polar. O entendimento da transição de fase e 
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fluidez das membranas fosfolipídicas é importante na preparação e exploração de lipossomos, 

desde que o comportamento de fase da membrana de lipossomos determina propriedades tais 

como permeabilidade, fusão, agregação e ligação de proteínas, as quais podem afetar a 

estabilidade dos lipossomos e seu comportamento em sistemas biológicos [Plagemann & 

Woffendin, 1988]. A maioria dos lipídios nas membranas biológicas parece estar na fase 

líquido cristalina; geralmente os sistemas naturais não apresentam transições de fases bem 

definidas como os lipídios puros, sendo, porém transições largas que abrangem uma faixa 

grande de temperaturas. 

Bicamadas fechadas delimitando um compartimento aquoso interno (vesículas) podem 

ser formadas em água pela auto-associação de lípides que também são moléculas anfifílicas 

(como exemplo, a molécula de fosfatidilcolina, Figura 1.2.2). 

 

Figura 1.2.2. Estrutura da fosfatidilcolina, fosfolípide natural capaz de formar bicamadas. 

Para anfifílicos formadores de bicamadas, o valor de v/a0l deve ser próximo de 1, 

caracterizando geometrias moleculares aproximadamente cilíndricas. Por essa razão, lipídios 

com duas cadeias são prováveis formadores de bicamadas, e de fato a maioria deles forma 

bicamadas. Por exemplo, lisolecitinas formam micelas pequenas, mas não esféricas, enquanto 

lecitinas com duas cadeias formam bicamadas. 

A duplicação da cadeia também afeta outras propriedades do agregado, tanto estáticas 

como dinâmicas. Primeiro, aumenta a hidrofobicidade do lipídio, que diminui drasticamente 

sua concentração micelar crítica (cmc). A cmc de lipídios formadores de micelas está por 

volta de 10-2 a 10-5 M enquanto a de lipídios formadores de bicamadas está entre 10-6 e        

10-10 M. Segundo, aumenta o tempo de residência, τR, das moléculas dentro do agregado. Para 

lipídios formadores de micelas, o tempo de residência é aproximadamente 10-4 s, enquanto 

que para lipídios formadores de bicamadas este tempo é de aproximadamente 104 s 

[Israelachvili, 1992]. 
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 1.2.1. Lípides catiônicos como agentes antimicrobianos 

Lípides sintéticos catiônicos formadores de bicamadas como os sais de 

dioctadecildimetilamônio (DODA), quando dispersos em água, formam bicamadas 

positivamente carregadas com um brometo (DODAB) ou um cloreto (DODAC) como contra-

íon. Ligadas a um grupo amônio quaternário, estão duas longas cadeias carbônicas com 18 

carbonos cada, conferindo-lhe assim um alto caráter hidrofóbico. Devido a este caráter, 

DODAB (PM 631) é pouco solúvel em água, porém, possui como outros lípides, a 

propriedade de se autoassociar em dispersão aquosa como bicamadas abertas ou fechadas 

dependendo do método de dispersão [Carmona-Ribeiro, 1992]. Por sonicação com sonda, 

pode-se obter fragmentos de bicamada, enquanto que por evaporação de solução clorofórmica 

ou, por outros métodos, pode-se obter bicamadas fechadas ou vesículas. Para obtenção de 

fragmentos, o método empregado é o de sonicação com tip [Carmona-Ribeiro et al., 1991] e 

para a obtenção de vesículas, emprega-se o método de vaporização clorofórmica [Carmona-

Ribeiro & Chaimovich, 1983] ou de aquecimento - método do SNIPPE [Katz et al.,1995].  

Bicamadas catiônicas sintéticas compostas de DODAB podem ter múltiplos usos 

[Carmona-Ribeiro, 2000]. Partículas de sílica ou microesferas de poliestireno podem ser 

funcionalizadas pelo recobrimento com bicamadas de DODAB [Lincopan et al., 2006; Vieira 

et al., 2003; Moura & Carmona-Ribeiro, 2003; Rapuano & Carmona-Ribeiro, 2000; 

Carmona-Ribeiro & Midmore, 1992]. A adesão de vesículas ou a deposição de bicamadas de 

DODAB ou fosfolipídeos sobre superfícies de óxido de silício ou sobre partículas ou filmes 

poliméricos, na ausência ou presença de polímeros de carga oposta, pode ser uma ferramenta 

importante para pesquisa de desenvolvimento de biosensores e kits imunológicos [Pereira et 

al., 2004; Pereira et al., 2002; Salay & Carmona-Ribeiro, 1999; Salay & Carmona-Ribeiro, 

1998]. 

O efeito antimicrobiano do grupamento amônio quaternário é amplamente conhecido 

[Russell et al., 1999; Kanazawa et al. 1995; Merianos, 1991; Davies & Field, 1969]. Outros 

exemplos de compostos antimicrobianos com o grupamento amônio quaternário em sua 

estrutura são anfifílicos como o brometo de cetiltrimetilamônio [Salt & Wiseman, 1970]; o 

lípide catiônico DODAB [Vieira & Carmona-Ribeiro, 2006; Vieira et al., 2003; Campanhã et 

al., 2001; Campanhã et al., 1999; Martins et al., 1997; Sicchierolli et al., 1995; Tápias et al., 

1994] e materiais poliméricos catiônicos como polieletrólitos [Thomé et al., 2003; Cen et al., 
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2003; Tiller et al., 2001] ou dendrímeros com diversos graus de ramificação [Chen & Cooper, 

2002; Chen & Cooper, 2000].  

Polímeros catiônicos vêm se revelando potentes agentes antimicrobianos [Kuegler et 

al., 2005; Codling et al., 2003]. Também foi descrito um material híbrido orgânico-inorgânico 

contendo sais de amônio quaternário e obtido por processo sol-gel que mostrou ação 

antimicrobiana [Marini et al., 2007]. O mecanismo de ação biocida para compostos catiônicos 

vem sendo relacionado à reversão de carga da célula (de negativa para positiva) [Campanhã 

et al., 1999]. A adsorção de bicamadas catiônicas compostas de brometo de 

dioctadecildimetilamônio (DODAB) sobre células bacterianas ou fúngicas mudou o sinal da 

carga das células de negativo para positivo, havendo íntima relação entre a carga positiva de 

bactérias ou fungos e o efeito bactericida ou fungicida [Vieira & Carmona-Ribeiro, 2006; 

Campanhã et al., 1999]. Com respeito ao mecanismo de ação de DODAB, não foram 

observadas lise celular ou ruptura da vesícula catiônica [Vieira & Carmona-Ribeiro, 2006; 

Martins et al., 1997]. Essa investigação foi estendida ao efeito do DODAB sobre a viabilidade 

de fibroblastos normais e transformados em cultura [Carmona-Ribeiro et al., 1997]. Após 

meia hora de interação com células eucarióticas em monocamada subconfluente, observou-se 

morte celular a partir de 0,1 mM de DODAB tanto para as células normais quanto para as 

transformadas. 

A Tabela 1.2.1.1 anexa ilustra a citotoxicidade do DODAB contra células de 

mamífero e algumas bactérias ou fungos [Carmona-Ribeiro, 2003]. Células de mamífero são 

mais resistentes a DODAB que bactérias ou fungos, sobrando 50% de fibroblastos viáveis em 

1 mM de DODAB enquanto, para os microrganismos, 50% de viabilidade ocorre na faixa 

micromolar de concentrações de DODAB. Cerca de 100% de células de mamífero mantêm-se 

vivas em concentrações de DODAB onde bactérias e fungos não sobrevivem.  
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Tabela 1.2.1.1. Citotoxicidade de DODAB contra células de mamífero e algumas bactérias ou 
fungos [Carmona-Ribeiro, 2003]. 

Tipo de célula Concentração inicial de células 
viáveis/ (células/mL) 

Concentração de DODAB para 
50% de sobreviventes/ (mM) 

Fibroblastos de camundongo 
Balb-c 3T3 normais (clone 
A31) 

1 x 104 1,000 

Fibroblastos de camundongo 
SVT2 (SV40 transformados) 

1 x 104 1,000 

Candida albicans 2 x 106 0,010 
Escherichia coli 2 x 107 0,028 
Salmonella typhimurium 2 x 107 0,010 
Pseudomonas aeroginosa 3 x 107 0,005 

Staphylococcus aureus 3 x 107 0,006 

 

 

1.2.1.1. Fragmentos de bicamada obtidos por sonicação com tip. 

Em relação à preparação da dispersão lipídica, a sonicação por tip é o método 

utilizado para produzir pequenos fragmentos abertos de bicamadas de DODAB ou DHP em 

água, ao invés de vesículas esféricas fechadas. Estes fragmentos, assim como as vesículas que 

os originaram, estão estabilizados em solução aquosa de baixa concentração salina (até 1 mM 

de NaCl) pela repulsão eletrostática [Kano et al., 1999; Carmona-Ribeiro et al., 1991; Pansu 

et al., 1990; Mortara et al., 1978]. As principais evidências para a existência dos fragmentos 

foram: 

i. a ausência de respostas osmótica da dispersão, indicando ausência de compartimento 

aquoso interno [Carmona-Ribeiro et al., 1984; Carmona-Ribeiro & Chaimovich, 1983]; 

ii. imagem da dispersão obtida através de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 

[Carmona-Ribeiro et al., 1991]; 

iii. microscopia eletrônica de crio-TEM [Hammarstrom et al., 1995]. A Figura 1.2.1.1.1 

apresenta a crio-TEM (microscopia eletrônica de transmissão) de fragmentos de 

DODAB obtidos por sonicação, em que somente fragmentos de bicamada de DODAB 

são encontrados em solução (a barra no lado direito superior da imagem representa 100 

nm de tamanho); 
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Figura 1.2.1.1.1. Crio-TEM (microscopia eletrônica de transmissão) de fragmentos de 
DODAB obtidos por sonicação. Somente fragmentos de bicamada de DODAB são 
encontrados em solução. A barra no lado direito superior da imagem representa 100 nm de 
tamanho [Andersson et al., 1995]. 

iv. espalhamento de luz quase-elástico e espectroscopia de ressonância paramagnética 

eletrônica [Feitosa & Brown, 1997; Pansu et al., 1990]. 

v. solubilização de drogas hidrofóbicas como anfotericina B e miconazol (MCZ) em 

fragmentos de membrana de DODAB, o que não ocorreu para vesículas íntegras do 

mesmo anfifílico [Pacheco & Carmona-Ribeiro, 2003; Vieira & Carmona-Ribeiro, 

2001] e 

vi. coexistência de fases fluída e sólida na bicamada, para dispersões sonicadas de DODAB 

[Cocquyt et al., 2004]. 

 

1.3. Modelo de drogas 

 

1.3.1. Anfotericina B 

A AnB agrupa-se, juntamente com a nistatina, aos antibióticos poliênicos, cuja 

estrutura é macrocíclica e caracterizada por átomos de carbono divalentes dispostos em série. 

A estrutura e configuração da AnB, estão ilustradas na Figura 1.3.1.1. O nome anfotericina 

deriva da característica anfotérica de sua estrutura molecular, formando tanto sais solúveis em 

meio ácido como em meio básico [Asher & Schurartzman, 1977]. O antibiótico contém 37 

átomos de carbono formando um anel macrocíclico fechado por lactonização; possui uma 

cadeia de duplas ligações conjugadas não-substituídas (heptaeno) e, na porção oposta, uma 
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cadeia poli-hidroxilada com sete grupos hidroxila livres, o que lhe confere característica 

anfipática. Em uma das extremidades da molécula, encontra-se um resíduo micosamina 

(lactona) com um aminogrupo livre, formando uma cadeia lateral [Sande & Mandell, 1987]. 

A molécula tem aproximadamente 24 Å de comprimento, ou seja, o equivalente a meia 

bicamada de fosfolipídio. 

 

Figura 1.3.1.1. Estrutura de anfotericina B, um antifúngico fungicida poliênico, produzido 
por algumas cepas de Streptomyces nodosus. 

Atua como fungicida ligando-se ao ergosterol, esteróide presente na membrana de 

fungos sensíveis, alterando a permeabilidade desta e causando a perda de metabólitos 

essenciais, nucleotídeos e proteínas [Brajtburg & Bolard, 1996; Richardson & Warnock, 

1993; Sande & Mandell, 1987; Gondal et al., 1989; Andreoli, 1973]. Adicionalmente, leva a 

uma lesão oxidativa que resulta em alterações metabólicas prejudiciais à sobrevida celular 

[Gallis et al., 1990]. Com afinidade bem mais baixa, a AnB liga-se também ao colesterol da 

membrana das células humanas, alterando-as e provocando efeitos adversos. Seu espectro de 

ação antifúngica abrange os agentes etiológicos das principais micoses endêmicas: 

Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces 

dermatitidis, Cryptococcus neoformans var. neorformans e var. gattii e Sporothrix schenckii. 

Tem boa atividade contra espécie Candida, embora algumas amostras de Candida não 

pertencentes à variedade albicans possam ser resistentes. Atua contra Aspergillus fumigatus, 

mas a sensibilidade de outras espécies de Aspergillus é variável. Susceptibilidade variada 

também é observada para zigomicetos (Mugor, Rhizopus) e Fusarium spp. Certos 

microrganismos causadores de infecções fúngicas oportunistas são geralmente resistentes a 

AnB, a exemplo de Trichosporon spp., Pseudallescheria boydii, Clarosporium spp. e 

Phialophora spp. [Gallis et al., 1990]. Mais recentemente, AnB se apresenta como um 

fármaco de escolha no tratamento de leishmaniose visceral [Petit et al., 1999] e nas infecções 

causadas por príons [Mangé et al., 2000] e Plasmodium falciparum [Hatabu et al., 2005].  
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A AnB é pouco solúvel na maioria dos solventes. Com exceção do dimetilsulfóxido 

(DMSO) e da dimetilformamida, a droga é praticamente insolúvel em soluções aquosas de pH 

neutro [Filippin & Souza, 2006]. No entanto, a solubilidade de AnB em água pode ser 

alterada pela adição de íons da série de Hofmeister [Lincopan & Carmona-Ribeiro, 2006; 

Toledo Grijalba et al., 2006]. Estes íons alteram as propriedades físico-químicas da água e, 

portanto, a solubilidade de diversos compostos, incluindo os que possuem relevância 

biológica [Cacace et al., 1997; Collins & Washabaugh, 1985; Hofmeister, 1881]. A natureza 

detalhada deste fenômeno é motivo de debate na literatura [Gurau et al., 2004; Bostrom et al., 

2003, Cacace et al., 1997; Collins & Washabaugh, 1985; Hofmeister, 1881]; entretanto, 

estrutura da água, interações eletrostáticas e forças de dispersão são apontados como os 

principais fatores que atuam no mecanismo de ação destes íons [Bostrom et al., 2003]. 

Enquanto íons cosmotrópicos (exemplos: sulfato, citrato, e monohidrogenofosfato) decrescem 

a solubilidade de muitos compostos, íons caotrópicos (exemplos: perclorato, tiocianato, 

tricloroacetato e compostos neutros de uréia) aumentam a solubilidade dos mesmos [Salay & 

Schreier, 2004; Al-Maaieh & Flanagan, 2002; Li et al., 1998; Cacace et al., 1997; Ferreira 

et al., 1996; Lasic et al., 1992, Collins & Washabaugh, 1985]. No caso específico da AnB, 

espectros de absorção óptica e dicroísmo circular foram usados para monitorar as formas 

monoméricas e agregadas do antibiótico [Toledo Grijalba et al., 2006]. Enquanto íons 

cosmotrópicos aumentaram a agregação de maneira dependente da concentração droga, o 

oposto foi observado para íons caotrópicos [Toledo Grijalba et al., 2006]. Além do mais, 

técnicas de espalhamento de luz dinâmico e potencial-zeta revelaram que, a adição do íon 

caotrópico monohidrogenofosfato (HPO4
2-) numa dispersão contendo a droga (50 mg/ L) 

mostrou-se capaz de diminuir o tamanho dos agregados de droga formados sem mudança do 

potencial de superfície [Lincopan & Carmona-Ribeiro, 2006]. 

A solubilidade de AnB em água também pode ser aumentada por adição de 

desoxicolato de sódio (DOC), que se associa a esta droga, formando uma suspensão dita 

estável e na forma micelar. A AnB também se dissolve em vesículas de lecitina e colesterol, 

em esteróides constituintes de membranas naturais [Boswell et al., 1998; Asher & 

Schurartzman, 1977] e em fragmentos de membrana de brometo de dimetildioctadecilamônio 

(DODAB) e dihexadecilfosfato de sódio (DHP), que representam um carreador eficiente e de 

baixo custo em comparação com lipídios convencionais que formam lipossomos [Vieira & 

Carmona-Ribeiro, 2001]. A notável capacidade de solubilização de AnB nos fragmentos de 

membrana de DODAB e DHP em água foi descrita anteriormente pelo grupo [Vieira & 
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Carmona-Ribeiro, 2001]. A solubilização da droga foi seguida por espalhamento de luz 

dinâmico e espectroscopia óptica. O espectro de absorção UV-visível de AnB pode ser 

observado na Figura 1.3.1.2. 

O espectro de AnB (6 mg/ L), no seu melhor solvente orgânico DMSO: CH3OH 1: 1 

(Figura 1.3.1.2 B), apresenta quatro bandas entre 411 e 350 nm (pico máximo em 411 nm), 

características de AnB monomérica. Em meio aquoso e com a mesma quantidade de droga 

(Figura 1.3.1.2 A), o espectro modifica-se progressivamente até o aparecimento de uma nova 

banda intensa e achatada próximo de 345 nm, indicando a presença de espécies agregadas 

[Bolard et al., 1980]. Os espectros ópticos da AnB em diferentes dispersões lipídicas também 

são mostrados (Figuras 1.3.1.2 C–J) e indicam que a solubilização dependeu estritamente da 

presença de fragmentos de bicamada (Figura 1.3.1.2 D e 1.3.1.2 F). AnB é pouco solúvel em 

dispersões formadas de vesículas íntegras e fechadas de DHP (Figura 1.3.1.2 C), DODAB 

(Figura 1.3.1.2 E), fosfatidilcolina (PC) (Figura 1.3.1.2 G) , ou asolecitina (Figura 1.3.1.2 I) 

[Vieira & Carmona-Ribeiro, 2001]. 

 
Figura 1.3.1.2. Espectros ópticos de anfotericina B (6 mg/ L) em água (A), em mistura de 
solventes orgânicos (B), em 1 mM de vesículas fechadas (C, E, G, I) ou em fragmentos de 
bicamada (D, F, H, J) (Figura extraída de Vieira & Carmona-Ribeiro, 2001).  

A solubilização de AnB em fragmentos sintéticos de bicamada poderia ser explicada, 

pela solubilização da droga nas bordas dos fragmentos. Estas bordas hidrofóbicas oferecem 

uma interação hidrofóbica extra, inexistente nas vesículas fechadas do mesmo lípide (onde a 

droga é insolúvel), sugerindo-se assim que as bordas interagem com a porção poliênica da 
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molécula do antibiótico deixando à parte hidroxilada livre para interagir com a água (ver 

esquema na Figura 1.3.1.3).  

Este resultado obtido para a AnB foi também generalizado para uma outra droga 

hidrofóbica de importância clínica: o antifúngico miconazol [Pacheco & Carmona-Ribeiro, 

2003]. Neste último caso, demonstrou-se ainda evidente estabilização coloidal do particulado 

de droga em dispersão aquosa por deposição de bicamadas aniônicas de dihexadecilfosfato de 

sódio (DHP) sobre os grânulos catiônicos do miconazol. Recentemente, foi determinada a 

capacidade máxima de carreamento de miconazol pelos fragmentos de bicamada de DODAB 

a temperatura ambiente [Vieira et al., 2006]. Em 5 mM de fragmentos de bicamada de 

DODAB, conseguiu-se solubilizar 0,5 mM de MCZ. Embora a capacidade de carrear a droga 

aumente com aquecimento das amostras, o resfriamento, a temperatura ambiente, ocasiona 

expulsão da droga, em proporções molares MCZ/DODAB acima de 1:10. Abaixo da 

proporção molar 1:10, houve solubilização da droga com excelente estabilização do complexo 

droga/ fragmento. Ainda, a concentração fungicida mínima (CFM) foi determinada para 

miconazol formulado em fragmentos sintéticos de bicamada de DODAB ou DHP obtendo-se 

indicação de ação sinérgica entre os fragmentos catiônicos e a droga com substancial redução 

de doses para ação fungicida completa [Vieira et al., 2006; Lincopan & Carmona-Ribeiro, 

2006]. 

 

Figura 1.3.1.3. Esquema das principais interações entre anfotericina B e fragmentos 
catiônicos de bicamada sintética (Figura extraída de Vieira & Carmona-Ribeiro, 2001). 
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1.3.2. Miconazol 

O MCZ (Figura 1.3.2.2) é um derivado imidazólico, pertencente a um grande grupo de 

compostos sintéticos, e apresenta-se na forma de pó cristalino branco. É pouco solúvel em 

água, pouco solúvel em clorofórmio, solúvel na maioria dos solventes orgânicos, 

principalmente em metanol com pKMCZ 6,5 [Beggs, 1988; Clarkes 1989], e foi o primeiro 

composto azol introduzido para terapia de infecções fúngicas sistêmicas. 

 

Figura 1.3.2.2. Estrutura química do miconazol. 

Em altas concentrações, o MCZ também interage com triacilglicerídios e interfere na 

síntese de ácidos graxos, em adição aos seus efeitos sobre a biossíntese do ergosterol sobre a 

membrana citiplasmática do fungo, levando ao acúmulo de 14α metil esteróis [Borgers, 

1980]. Estes esteróis metílicos podem romper o íntimo agrupamento das cadeias acil dos 

fosfolipidios, alterando as funções de certos sistemas enzimáticos ligados à membrana, 

inibindo o crescimento celelar e, eventualmente, à destruição e morte das células 

[Georgopapadakou, 1998].  

O efeito de miconazol sobre as membranas fúngicas decorre da inibição de síntese 

ergosterol. Outros sítios de ação também colaboram na inibição, de onde se conclui que é na 

heterogeneidade dos mecanismos de ação dos azólicos, que se obém a inibição do 

crescimento, permitindo então, a ação dos leucócitos macrófagos [Saag & Dismukes, 1988]. 

 

1.3.3. Cisplatina 

A diclorodiamino platina (II) ou cisplatina (Figura 1.3.3.1) foi primeiramente 

sintetizada em 1845 por Peyrone [Peyrone, 1845] sendo separada em suas formas cis e trans 

por Werner em 1898 [Werner, 1898]. Somente em 1967 suas propriedades citotóxicas foram 

descritas com a forma cis exibindo maior potência [Rosenberg et al., 1967a; Rosenberg et al., 

1967b]. Essa droga, pouco solúvel e pouco estável quimicamente em água, tem máximos de 
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absorção de luz em 203, 285, 301 e 362 nm com 260 M-1cm-1 de coeficiente de extinção 

molar em 301 nm [Riley & Sternson, 1985]. A instabilidade química da cisplatina em água 

decorre de diferentes fenômenos como "aquation" (substituição de um cloro por uma 

molécula de água com cationização da droga), contato com superfícies metálicas ou 

precipitação devida a substituição nucleofílica do cloro por nucleófilos fortes como o 

bissulfito [Basolo & Pearson, 1967; Riley et al., 1982]. 

Quanto à sua atividade em clínica, desde sua aprovação para uso medicinal em 1970, 

rapidamente tornou-se o agente anticancerígeno mais usado no mundo com seu primeiro ano 

de comercialização rendendo 192 bilhões de dólares a nível mundial. Uma vez injetada por 

via parenteral, sendo uma molécula pequena e neutra (sem carga), aparentemente entra na 

célula por difusão passiva reagindo então com a água ("aquation") para formar seus 

metabólitos ativos com uma ou duas cargas positivas. Estes irão se dirigir ao DNA, de carga 

oposta, formando adutos estáveis que são responsáveis pela atividade anticancerígena da 

droga [Pinto & Lippard, 1984]. Apesar de efetiva contra células cancerosas, a droga não é 

específica sendo igualmente tóxica contra células normais. Alta potência e alta toxicidade 

sugerem que a droga necessita de uma formulação adequada que permita controlar sua 

toxicidade sem afetar sua potência [Lalonde, 2003]. 

 

N2Cl2PtH6, [Pt (NH3)2Cl2] Pt 

Cl H3N 

Cl H3N 

°
 

 

Figura 1.3.3.1. Fórmula estrutural, empírica e química da cisplatina. Cisplatina, 300,09 g de 
peso molecular, é pouco solúvel em água (0,253g/ 100 g a 25 °C), bastante solúvel em N,N- 
dimetilformamida (2,0 g/ 100 g a 25 °C) e insolúvel na maioria dos solventes orgânicos. 



 35  

2. Objetivos 

 O presente estudo atingiu os seguintes objetivos: (i) estudar a associação de uma droga 

hidrofóbica- modelo como o miconazol com fragmentos de bicamada catiônica de brometo de 

dioctadecildimetilamônio; (ii) avaliar mecanismo de ação de surfactantes e lípides catiônicos 

contra células de Candida albicans; (iii) desenvolver nanopartículas catiônicas de anfotericina 

B com alta estabilidade coloidal e atividade fungicida contra Candida albicans; (iv) obter e 

caracterizar partículas biocompatíveis de carboximetilcelulose e quitosana para incorporação 

de cisplatina. 

 

3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Procedência e preparo de soluções estoque de drogas e polieletrólitos. 

Miconazol nitrato (MCZ) (Jansen Research Foudantion, Beerse, Bélgica) foi usado na 

preparação de uma solução estoque 10 g L-1 em metanol (melhor solvente orgânico) ou em 

etanol 43%. Neste último caso, a solução foi incubada por 1 h a 50 ºC para completa 

solubilização dos cristais da droga. Anfotericina B (AnB) foi obtida da Bristol-Myers Squibb 

(Brasil) e usada na preparação de uma solução estoque 1 g L-1 em dimetilsufóxido (DMSO): 

metanol 1:1 (v/v). Cisplatina (CisPt) foi obtida da Sigma e usada no preparo de uma solução 

estoque 5 mM em água Milli-Q. Para completa solubilização da droga, incubou-se a solução a 

37 ºC, de um dia para outro, protegida da luz. 

Os polieletrólitos catiônicos de poli(dimetildialilamônio) (PDDA) e polilisina (PL) 

foram obtidos da Sigma-Aldrich e utilizados sem purificação prévia. Os polieletrólitos foram 

rápidos e facilmente dissolvidos ao dispersa-se convenientemente o pó em água ou tampão 

isotônico de glicose/ fosfato (IGP, 1 mM de fosfato, pH 7, suplementado com 287 mM de 

glicose para conferir proteção osmótica) [Wei & Bobek, 2004] dispersando-os sob vigorosa 

agitação. Quitosana (CH) comercial bruta foi obtida da Fluka – Biochimika e foi purificada da 

seguinte forma: 1,0 g de CH foi disperso em 300 mL de ácido acético diluído (1%), e a 

suspensão foi mantida sob agitação constante durante aproximadamente 24 h. À solução 

resultante foi adicionado, aos poucos, hidróxido de sódio 1 mol L-1 até a ocorrência de 
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precipitação. Em seguida, o precipitado foi transferido para um filtro e lavado com água até a 

neutralidade e seco overnight, em estufa, a 37 ºC. Solução estoque de quitosana 1 g L-1 foi 

preparada dissolvendo-se a amostra de quitosana purificada sob vigorosa agitação durante    

48 h em solução diluída de ácido acético (pH 3). O sal do polieletrólito aniônico de 

carboximetilcelulose sódico (CMC) foi obtido da Fluka – Biochimika e utilizado dispersando-

se o pó em água Milli-Q ou tampão IGP sob agitação vigorosa. 

 

3.2. Preparo e dosagem de dispersões de fragmentos de bicamada catiônica de brometo de 

dioctadecildimetilamônio (DODAB) ou aniônica de dihexadecilfosfato de sódio (DHP) por 

dispersão ultrasônica. 

Brometo de dioctadecildimetilamônio (DODAB) e dihexadecilfosfato de sódio (DHP) 

foram obtidos da Sigma e utilizados sem purificação prévia. Sonicação com tip (Fisher 

Scientific 550 Sonic Dismembrator) foi o método empregado para dispersar o pó do anfifílico 

em água Milli-Q ou tampão IGP, produzindo fragmentos de bicamada estáveis de DODAB ou 

DHP. O processo de sonicação foi realizado a temperaturas entre 50 e 70 ºC [Carmona-

Ribeiro & Chaimovich, 1983], durante 20 minutos. Posteriormente, foi realizada a 

centrifugação da amostra (1 h/ 14000 rpm/ 4 ºC) para remoção de partículas de titânio 

adicionadas à solução devido ao sonicador e remoção de eventuais vesículas multilamelares 

formadas [Fendler, 1980; Mortara et al., 1978]. Fragmentos de bicamada com diâmetro 

médio de 80 nm foram obtidos. 

Após cada preparação, foi confirmada a concentração analítica de cada dispersão 

através da microtitulação com nitrato de mercúrio para análise de DODAB [Schales & 

Schales, 1941], em que o princípio do método consiste em dosar o contra-íon brometo do 

anfifílico, utilizando difenilcarbazona como solução indicadora ou por dosagem de fósforo 

inorgânico para análise de DHP [Rouser et al., 1970]. 

 

3.3. Preparo de dispersões de vesículas grandes de DODAB por vortexação. 

 DODAB foi pesado analiticamente e transferido para um frasco, adicionando-se 

quantidade suficiente de água Milli-Q para obtenção da concentração desejada e deixado em 

banho-maria a 56 ºC, isto é, acima da temperatura de transição de fase das vesículas de 
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DODAB que foi recentemente determinada como sendo 44,3 ºC em água [Vieira et al., 2006], 

durante 40 minutos. A dispersão foi homogeneizada por simples agitação. Vesículas com 

diâmetro médio de aproximadamente 500 nm foram obtidas. 

Foi feita dosagem da dispersão por titulação com nitrato de mercúrio e 

difenilcarbazona como indicador [Schales & Schales, 1941]. 

3.4. Cultivo de Candida albicans e determinação de concentração de células. 

 Para estabelecer condições ótimas de cultivo, inicialmente determinou-se curva de 

crescimento para C. albicans (Figura 3.4.1). Esta curva é obtida quando se realiza, por 

exemplo, a dosagem de fósforo inorgânico, que é proporcional à contagem da população de 

células viáveis em intervalos de tempo após inocular um pequeno número de C. albicans em 

meio líquido [Campanhã et al., 2001]. Existem basicamente quatro fases de crescimento: a 

fase lag, a fase log, a fase estacionária e a fase de declínio [Tortora et al., 2000]. 
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Figura 3.4.1. Curva de crescimento de Candida albicans mostrando três, das quatro fases 
típicas de crescimento. 

Durante um certo período de tempo o número de células sofre pequenas variações, 

pois as leveduras não se reproduzem imediatamente quando são colocadas em um novo meio 

de cultura. Este período, onde ocorre pouca ou ausência de divisão celular é denominada fase 

lag [Tortora et al., 2000]. Durante este período as células se encontram em um estado de 

latência. Está ocorrendo nesta população um período de intensa atividade metabólica, 

principalmente síntese de DNA e de enzima. 

A partir de um determinado momento as células iniciam seu processo de divisão 

entrando no período de crescimento ou aumento logaritmo denominado fase log ou fase de 
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crescimento exponencial [Tortora et al., 2000]. Durante este período a reprodução celular 

encontra-se extremamente ativa onde o tempo de geração atinge um valor constante. Esta fase 

log é o período de maior atividade metabólica da célula. 

Se a fase de crescimento exponencial continua durante um longo período ocorrerá a 

formação de um grande número de células. Em determinado momento a velocidade de 

crescimento diminui, o número de morte celular é equivalente ao número de células novas e a 

população se torna estável [Tortora et al., 2000]. A atividade metabólica de cada célula 

também decresce neste estágio. Este período é chamado de fase estacionária. 

Em determinado momento a população microbiana entra na fase de morte celular ou 

fase de declínio, pois o número de células mortas excede o de células novas (dados não 

mostrados na Figura 3.4.1). Esta fase continua diminuindo o número de células, até existir 

uma fração ínfima do original e a população desaparece totalmente [Tortora et al., 2000]. 

Candida albicans ATCC 90028 foi obtida da American Type Culture Collection 

(ATCC) e isolada em ágar Sabouraud dextrose 4%, foi semeada no mesmo ágar. Partindo-se 

desta cultura de 24 h, uma ou duas colônias foram transferidas para 30 mL de caldo 

Sabouraud e a turbidez (625 nm) foi ajustada para 0,5 na escala MacFarland. Depois, a 

suspensão foi incubada em shaker (30 ºC, 160 rpm, 6 h), centrifugada três vezes (10.000 rpm/ 

10 min) e o pelet suspenso em água Milli-Q. A densidade numérica de células foi determinada 

usando o método de contagem em placas, para posterior ajuste da suspensão em 2×106 UFC/ 

mL ou 2×107 UFC/ mL. 

 

3.5. Determinação de distribuição de tamanhos de partícula e potencial-zeta (ζ) para 

dispersões lipídicas, drogas ou mistura de ambos na presença ou ausência de polieletrólitos. 

Espalhamento de diferentes radiações como microondas, infravermelho próximo, 

visível ou ultravioleta, raios X, ou nêutrons, permite investigar estrutura e dinâmica de 

diferentes materiais dispersos em meio líquido [Chu & Liu, 2000]. Ao incidir um feixe de luz 

sobre uma dispersão coloidal, parte dessa luz pode ser absorvida, parte pode ser espalhada e a 

parte restante pode ser transmitida sem alteração através da dispersão [Shaw, 1992]. A 

turbidez freqüentemente associada ao aspecto leitoso de diversas dispersões coloidais é 

definida pela expressão [Shaw, 1992]: 
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It/Io = exp[-T l] 

onde It é a intensidade da luz transmitida, Io é a intensidade da luz incidente, T é a turbidez e l 

é o caminho percorrido pela luz através da dispersão. Essa turbidez, derivada do espalhamento 

de luz pela amostra, pode ser determinada em espectrofotômetros comuns como uma espécie 

de “absorção” de luz, ou seja, luz que não chega ao detector do aparelho por ter sido 

espalhada e que este interpreta como uma “absorbância”. Entretanto, freqüentemente 

necessita-se conhecer a dispersão em maior detalhe quanto a tamanho de partículas 

individuais ou distribuições de tamanho das partículas. 

“Dynamic light-scattering” ou “quasi-elastic light-scattering” ou “photon correlation 

spectroscopy” (PCS) ou “intensity fluctuation spectroscopy” são termos comumente 

utilizados para indicar uma das técnicas mais versáteis e úteis para medir tamanhos de 

partícula ou distribuições de tamanho [Pecora, 2000]. Essa técnica se baseia na flutuação de 

intensidades de luz espalhada pela dispersão ao longo de tempo que decorre do movimento 

browniano de suas partículas [Pecora, 2000]. O decaimento da função de autocorrelação 

temporal dessas flutuações de intensidade de luz espalhada é usado para medir diretamente o 

coeficiente de difusão translacional (D), o qual, por sua vez, está inversamente relacionado ao 

raio hidrodinâmico da partícula (R) [Pecora, 2000]. Para partículas esféricas em uma 

dispersão diluída, a relação de Stokes-Einstein associa D e R: 

D= kBT/(6πηR) 

onde kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta e η é a viscosidade do meio. 

Assim, para uma partícula esférica, pode-se determinar seu raio hidrodinâmico (o qual inclui 

uma camada de solvatação) a partir de um experimento de PCS. 

 Outra caracterização física também importante de um particulado em dispersão refere-

se ao seu comportamento diante de um campo elétrico aplicado. Eletroforese é o fenômeno 

segundo o qual partículas carregadas migram ao serem submetidas a um campo elétrico. A 

velocidade real é determinada pelo potencial-zeta das partículas, pela viscosidade e 

permissividade relativa do meio, e pela intensidade do campo elétrico aplicado. A velocidade 

eletroforética em um campo unitário de 1 V/ m é chamada de mobilidade eletroforética da 

partícula. A partir da velocidade eletroforética o potencial-zeta que é o potencial de superfície 

junto ao plano de cisalhamento da partícula pode ser determinado usando a equação de Henry 

válida para valores baixos de potencial-zeta [Henry, 1931] ou usando computações exatas de 
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potencial-zeta a partir da teoria de O´Brien & White que estabelece um elo entre as 

mobilidades eletroforéticas medidas experimentalmente e os valores de potencial-zeta em 

diversas condições experimentais de tamanho de partícula e força iônica do meio [O’Brien & 

White, 1978]. A mobilidade eletroforética da partícula quando o seu raio é relativamente 

grande em comparação à espessura da dupla camada elétrica (por exemplo, em força iônica 

alta quando o potencial de superfície decai rapidamente com a distância a partir da superfície 

física da partícula) é dada pela aproximação de Smoluchowski [Shaw, 1992]: 

ζ = µη/ ε 

onde η é a viscosidade do meio, ε é a constante dielétrica do meio e µ é a mobilidade 

eletroforética.  

No laboratório, as distribuições de tamanho foram obtidas a partir da técnica de 

espalhamento quasi-elástico de luz, QELS, usando um equipamento ZetaPlus Zeta Potential 

Analyser da Brookhaven Instruments Corporation, Holtsville, NY, equipado com um laser de 

570 nm e um detector de luz à 90º para medidas de tamanho. O programa NNLS (“non 

negatively constrained least squares method”) entre outros do ZetaPlus, permite obter a 

distribuição das constantes de decaimento das flutuações da luz espalhada [Grabowski & 

Morrison, 1983]. O coeficiente de difusão (D) é obtido a partir do ângulo de espalhamento e 

da constante de decaimento Γ, pela expressão D = Γ/k2, onde k = (4Πn/ λ) sen (θ/2), n é o 

índice de refração do meio, λ é o comprimento de onda da luz incidente e θ é o ângulo de 

espalhamento. Supondo serem esféricas as partículas da dispersão, o seu tamanho será 

relacionado com coeficiente de difusão D, pela relação de Stokes-Einstein: d = kbT/3Πη(t)D 

(cm2 s-1), onde kb é a constante de Boltzmann, T é a temperatura em K, η(t) é a viscosidade do 

líquido no na qual as partículas da dispersão estão se movendo e d é o diâmetro médio da 

partícula [Grabowski & Morrison, 1983]. O potencial-zeta (ζ) das dispersões foi determinado 

a partir do tamanho médio, força iônica e mobilidade eletroforética (µ) tal que a partir da 

equação de Smoluchowski teremos ζ = µη/ ε onde η é a viscosidade do meio e ε é a constante 

dielétrica. O Zeta-Sizer da Brookhaven utiliza-se do chamado “electrophoretic light 

scattering” segundo o qual a velocidade das partículas movendo-se em um campo elétrico é 

diretamente medida pela mudança de freqüência da luz laser espalhada, a qual se relaciona 

diretamente com a mobilidade eletroforética [Wilson et al., 2001]. 
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Cisplatina (CisPt) foi pesada e 10 ml de água Milli-Q foram adicionados. Para 

completa solubilização da droga, incubadou-se a solução de um dia para outro, protegida da 

luz a 37 ºC. Dispersões de brometo de dioctadecildimetilamônio (DODAB) e 

dihexadecilfosofato de sódio (DHP) foram obtidas em água Milli-Q pelo método de sonicação 

com tip, para uma concentração final de 5 mM. Dispersões lipídicas de asolecitina (ASO) 5 

mM foram homogeneizadas por agitação em vórtex. Adição de cisplatina 5 mM às dispersões 

lipídicas (v/ v) foi realizada, seguida por 10 ciclos de freeze-thaw (FT) utilizando um banho 

de gelo seco/etanol (-70 ºC) e um banho de água (37 ºC). Opcionalmente, e após o 

procedimento anterior nas misturas DODAB/ CisPt e DHP/ CisPt foi feita uma sonicação 

adicional por pulso durante 1 minuto. As dispersões assim obtidas foram caracterizadas 

quanto a determinações de distribuições de tamanho e potencial-zeta conforme descrito a 

seguir.  

Medidas de distribuição de tamanho e potencial-zeta para DODAB BF, DODAB BF/ 

CisPt, DHP BF, DHP BF/ CisPt, ASO e ASO/ CisPt foram determinadas utilizando-se 2 mL 

da solução obtida após 10 ciclos de “freeze-thaw” em concentrações finais de droga e lípide 

de 2,5 mM. A mesma amostra foi utilizada para determinação do potencial-zeta. Todas as 

distribuições de tamanho foram obtidas a 25 °C. 

Medidas de mobilidade eletroforética (ME) para Candida albicans (1x106 UFC/mL) 

na presença de CTAB, SDS, DODAB BF e LV foram realizadas utilizando o aparelho 

ZetaPlus Zeta Potential Analyser (Brookhaven Instruments Corporation) como uma função da 

concentração do surfactante. Para determinação da mobilidade eletroforética, 1 mL da 

suspensão de células de Candida albicans (2x106 UFC/mL) foi colocada para interagir com 

igual volume da dispersão de surfactante durante 1 hora a temperatura ambiente. Após 20 µL 

de solução de KCL 100 mM foram adicionados a solução, para que o sistema tivesse 

condtiviadade sufiente para realização das medidas (padrão do fabricante, KCl 1 mM). 

As distribuições de tamanho para DODAB, MCZ e DODAB/ MCZ foram 

determinadas no mesmo aparelho citado acima. Para as medidas de distribuição de tamanho 

do sitema, MCZ, 0,3 mL em 43% de etanol, em diferentes concentrações, foram colocados em 

2,7 mL de água Milli-Q ou em 5 mL de DODAB BF. A mesma amostra foi utilizada para 

determinação do potencial -zeta. Todas as distribuições de tamanho foram obtidas a 25 e 50°C 

logo após a mistura para controle de estabilidade da formulação com a temperatura Como 
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controle da estabilidade da formulação, distribuições de tamanho foram também determinadas 

a 1, 4, 72 e 288 horas após a mistura. 

 

3.6. Determinação de transição de fase de bicamadas através de curvas de turbidez de 

dispersões de DODAB ou DODAB/ MCZ em função da temperatura. 

Bicamadas lipídicas mudam de estado por efeito de temperatura. Por aquecimento 

sofrem transição de uma fase gel para uma fase líquido-cristalina a dada temperatura 

característica denominada temperatura de transição de fase gel para líquido-cristalina, Tm 

[Lee, 1977; New, 1990; Blandamer,1995]. Abaixo desta temperatura, ocorre o estado gel no 

qual as moléculas encontram-se em uma configuração “all trans”. Acima da Tc, ocorre o 

estado líquido-cristalino, no qual a bicamada lipídica está mais fluida devido às rotações em 

torno de uma ligação C-C que levam à mudança de configuração trans para gauche [New, 

1990]. Múltiplas mudanças de trans para gauche aumentam o volume total ocupado pelas 

cadeias hidrocarbônicas [New, 1990]. 

De fato, a transição de uma fase gel para uma fase líquido cristalina não ocorre em um 

simples passo, como observado para lecitinas [New, 1990], mas envolvem duas transições – a 

transição principal descrita acima, e uma pré-transição, cerca de 5 °C abaixo da transição 

principal [New, 19900]. Abaixo da pré-transição, as cadeias hidrocarbônicas estariam 

completamente estendidas e inclinadas em relação ao plano da bicamada. Com o aumento da 

temperatura haveria uma diminuição desse ângulo de inclinação até uma inclinação mínima 

correspondente à temperatura de pré-transição, estando a bicamada distorcida por ondulações 

periódicas [New, 1990]. A orientação adotada pelas cadeias hidrocarbônicas no plano da 

membrana ainda não é conhecida [New, 1990]. 

A transição de fase do estado gel para o estado líquido-cristalino de DODAB BF ou 

LV foi detectada por turbidimetria em função da temperatura [Nascimento et al., 1998] a 310 

e 440 nm, respectivamente, na ausência e presença de MCZ. As dispersões foram colocadas 

dentro de uma cubeta de quartzo termostatizada e a temperatura foi variada a uma razão 

constante de 0,3 °C por minuto por meio de um banho circulante conectado ao suporte da 

cubeta. A temperatura dentro da cubeta foi determinada por meio de um termopar de Ni/ Cr 

(+) e Ni/ Al (-) em contato direto com a dispersão. O termopar foi conectado a um termômetro 

digital Thermolyne, modelo PM 20700 (Barnstead/ Thermolyne Corporation, Singapura). A 
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turbidez das dispersões de DODAB BF ou DODAB LV, a 310 ou 440 nm, respectivamente, 

foi determinada em função da temperatura com as temperaturas de transição de fase (Tm) 

correspondendo ao ponto de inflexão da curva de aquecimento ou de resfriamento. 

 A dispersão de MCZ/ DODAB LV foi incubada a 50 °C/ 18 horas antes do ciclo de 

aquecimento/ resfriamento, enquanto que MCZ/ DODAB BF não foi pré-aquecido antes das 

medidas. 

 

3.7. Determinação de tensão superficial (γγγγ0) na interface ar-água em função da 

concentração de MCZ em presença ou ausência de DODAB BF. 

Consideremos a interface ar/ água como um exemplo de uma interface líquido-gás. 

Uma molécula de água do interior da massa líquida sofre atração de suas vizinhas em 

todas as direções. Já uma molécula na interface ar/ água sofre atração apenas das moléculas 

ao seu lado e abaixo, conforme ilustrado na Figura 3.7.1. 

 

Figura 3.7.1. Esquema representando as forças de atração entre moléculas de água 
localizadas na superfície (em contato com o ar) e no interior da massa líquida. 

A atração diferencial entre as moléculas localizadas na superfície gera uma resultante 

que aponta para o interior do líquido (conforme indicada na Figura 3.7.1). Esta força, 

chamada de pressão interna, apresenta componente tangencial em função da mobilidade das 

moléculas do líquido, as quais fazem com que a superfície da água adquira a propriedade de 

uma membrana elástica. 

Tensão superficial (γ0) é então definida como sendo o trabalho necessário para 

“esticar” a superfície, ou seja, aumentar sua área, comumente expressa no SI em mJ/ m2 

(milijoules por metro quadrado), o que é também a medida da energia da interface por 
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unidade de área. γ0  pode ainda ser definida como sendo a força necessária para “cortar” a 

superfície por unidade de comprimento, medidas em dinas/ cm, ou no SI em mN/ m 

(milinewtons por metro), unidade adotada como padrão para as medidas realizadas neste 

trabalho [Evans & Wennerström, 1994]. Para medidas da γ0 utilizamos o método do anel de 

Du Nouy. Neste método, mede-se a força necessária para desprender um anel de uma 

superfície ou interface, através da torção provocada num fio. 

 A tensão superficial na interface ar/ água foi medida como uma função da 

concentração de MCZ a 25 ºC em água Milli-Q ou dispersão contendo DODAB BF, com 

concentração final de DODAB em 5 mM, através do método do anel de Du Nouy. Os 

controles foram realizados para metanol, solvente no qual a droga foi solubilizada e para o 

DODAB, que também é solúvel neste solvente. 

 

3.8. Espectroscopia de absorção óptica no ultravioleta e visível para drogas ou 

biomoléculas. 

A absorção nas regiões ultravioleta e visível ocorre ao nível molecular. Assim, como 

acontece num átomo, cada molécula caracteriza-se por possuir níveis de energia moleculares 

quantizados, os quais podem ser ocupados pelos elétrons das moléculas. Por outro lado, a 

radiação carrega energia, sendo que o valor dessa energia depende do comprimento de onda 

da radiação. A absorção da radiação se dá quando a energia que ela transporta é igual à 

diferença entre dois níveis de energia da molécula. Nessa situação, a energia da radiação é 

transferida para a molécula e ocorre a chamada absorção de radiação. A maioria dos elétrons 

que formam ligações simples nos compostos orgânicos apresenta energias de excitação 

elevadas. A absorção associada a transições que envolvem tais elétrons se restringe à região 

ultravioleta (λ < 180 nm). Em virtude das dificuldades que a investigação experimental 

encontra nesta região, o estudo das propriedades absorventes dos compostos orgânicos tem 

sido realizado acima de 180 nm. A absorção no ultravioleta próximo e no visível encontra-se 

limitada a um número restrito de grupos funcionais, denominados cromóforos, que se 

caracterizam por elétrons de valência com energias de excitação relativamente pequenas. 

Como moléculas de substâncias diferentes têm diferentes níveis moleculares de 

energia, ocorre que cada substância absorve a radiação de maneira peculiar. Dito de outra 

forma, os comprimentos de onda que serão absorvidos por uma certa substância são 
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característicos da sua estrutura e outras substâncias absorverão outros comprimentos de onda 

característicos. Se levantarmos dados referentes à intensidade de luz absorvida por uma 

substância, em função dos comprimentos de onda da radiação, estaremos obtendo uma curva 

chamada espectro de absorção da substância. O importante é que cada substância tem um 

espectro característico e, desse modo, se queremos identificar um material desconhecido, 

poderemos fazê-lo a partir de sua curva de absorção, comparada com curvas de substâncias 

conhecidas [Ohlweiler, 1981]. 

 3.8.1. Determinação do espectro ótico de miconazol em diferentes meios. 

 Espectros ópticos no UV-visível para MCZ foram determinados usando um 

espectrofotômetro Hitachi U-2000, contra um branco de dispersões lipídicas e solvente (sem 

droga). Com isto, o espalhamento de luz da dispersão lipídica foi subtraído do espectro de 

absorção de luz pela droga. As misturas MCZ/ DODAB BF foram obtidas por adição de 20-

100 µL de solução estoque de MCZ em 43% de etanol (10 g L-1 de MCZ) em 1 mL da 

dispersão lipídica (10 g L-1, 15 mM de DODAB). Todos os espectros foram obtidos a 

temperatura ambiente (25 °C) logo após a mistura. 

3.8.2. Determinação do espectro ótico de anfotericina B em diferentes meios. 

Os espectros ópticos de anfotericina B (AnB) no UV-visível foram determinados 

usando um espectrofotômetro Hitachi U-2000, em comprimento de onda de 240-450 nm, 

usando cubetas de quartzo de 1 cm. Para experimentos realizados em baixa ou alta proporção 

molar (P) droga: lípide foram adicionados 5 µL ou 50 µL da solução estoque de AnB, 

respectivamente, a 1 mL de DMSO:Metanol 1: 1 (v/ v), água, tampão IGP, dipersões de 

DODAB BF ou DODAB BF com posterior adição de CMC. Como branco, a mesma 

quantidade de DMSO: Metanol 1: 1 (v/ v) puro (sem AnB) foi concomitantemente adicionado 

ao mesmo meio, na cubeta de referência. Com isto, o espalhamento de luz da dispersão 

lipídica foi subtraído do espectro de absorção de luz pela droga. Todos os espectros foram 

obtidos a temperatura ambiente (25 °C) logo após a mistura. 

3.8.3. Liberação de material intracelular (proteínas e DNA) induzida por CTAB, 

SDS, DODAB BF ou DODAB LV. 

Uma possível liberação de material intracelular de alto peso molecular (proteínas e 

DNA) induzida pelos compostos catiônicos foi avaliada através de espectroscopia no UV-
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visível. Após incubação com os mesmos (25 ºC/ 1 hora), células de Candida albicans (1×107 

UFC/mL) foram sedimentadas por centrifugação (5000 rpm/ 10 minutos). A absorbância (A) 

do sobrenadante foi medida espectrofometricamente em 260 e 280 nm. Como controle 

positivo para liberação de compostos como proteína e DNA do interior da célula a partir de 

ruptura mecânica, estas foram submetidas ao processo de sonicação com sonda ultrasônica 

tipo “macrotip” a potências elevadas (6 ciclos de 1 minuto). Os valores obtidos em 260 e 280 

nm foram, respectivamente, 0,590 e 0,390. 

 

3.9. Determinação de cinéticas de floculação para os sistemas DODAB BF/ CMC e 

DODAB BF / AnB/ CMC. 

A estabilidade coloidal do sistema DODAB BF/ CMC e DODAB BF/ AnB/ CMC foi 

avaliada através de turbidimetria a 310 nm. Um mililitro de DODAB 1 mM, na forma de 

fragmentos, foi rapidamente adicionado a uma cubeta de quartzo contendo 50 µL de solução 

de CMC (0,2–20 mg mL-1 de CMC), e a turbidez foi registrada como uma função do tempo 

durante 20 minutos. As medidas foram realizadas à temperatura ambiente. 

 

3.10. Determinação de vazamento de material intracelular induzida por CTAB, DODAB 

BF, DODAB LV e SDS. 

A solução de surfactantes e suspensão de células foram misturadas volume: volume na 

hemicâmara A de uma câmara para diálise de equilíbrio totalizando 0,9 mL. Na hemicâmara 

B, igual volume total de água Milli-Q foi adicionado. Para determinação de lise das células foi 

quantificado o eventual aparecimento de compostos fosforados no compartimento B através 

de dosagem de fósforo inorgânico [Rouser et al., 1970] em função do tempo de interação.  

 

3.11. Preparo de suspensão de hemáceas 1%. 

 Sangue humano de doadores sadios foi coletado em tubos de vácuo contendo K3EDTA 

como anticoagulante, junto do Laboratório de Bioquímica Clínica da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas (FCF-USP). Os eritrócitos foram obtidos por sedimentação e lavados três 
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vezes em IGP. A suspensão foi diluída neste mesmo tampão para uma fração de volume igual 

a 0,01. 

 

3.12. Determinação da porcentagem de hemólise induzida por CTAB,DODAB BF, DODAB 

LV e SDS. 

 As soluções dos anfifílicos ou drogas e suspensão de eritrócitos foram incubadas 

separadamente a 37°C por 20 minutos antes da mistura. A seguir foram misturados para um 

volume final de 1 mL e incubados a 37°C em shaker, para determinar hemólise em função do 

tempo. 

 Medidas da concentração de hemoglobina foram feitas em espectrofotômetro a 540 

nm. Valores de absorbância de referência para 100% de hemólise foram obtidos como segue: 

a suspensão de célula foi misturada com solução de Triton-X 100 0,5% para um volume final 

de eritrócitos de 0,5% sendo este o controle positivo de hemólise total. As amostras foram 

então centrifugadas a 3000 rpm por 3 minutos. A absorbância do sobrenadante foi lida. A 

referência para o zero de hemólise (controle negativo de hemólise) para cada experimento foi 

preparada como segue. A suspensão de célula foi diluída com IGP para a mesma concentração 

de eritrócito e deixada duas horas em incubação a 37°C. As amostras foram então 

centrifugadas como descrito acima, e o sobrenadante retirado para leitura. Neste caso, a % de 

hemólise foi praticamente nula. 

 

3.13. Determinação de isotermas de adsorção de anfifílicos sintéticos às células de Candida 

albicans.  

A interação entre CTAB e levedura foi induzida pela adição do detergente às células 

de Candida albicans (1x108 UFC/ mL) a 25ºC por 1 hora. A seguir, as misturas foram 

centrifugadas a 5000 rpm por 15 min. para separar anfifílicos de células. A determinação das 

isotermas para CTAB sobre as células foi obtida pela determinação de CTAB no sobrenadante 

e na preparação original do anfifílico e colocada em gráfico em função da concentração de 

CTAB que restou no sobrenadante. 
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3.14. Ensaio de viabilidade celular de Candida albicans. 

A viabilidade celular de Candida albicans em concentração final de 1×106 UFC/ mL 

na presença de SDS, CTAB, DODAB BF e LV foi determinada após incubação, a 

temperatura ambiente e durante 1 h, de 0,5 mL da suspensão dos fungos com 0,5 mL de 

dispersão dos anfifílicos em diferentes concentrações. Após a incubação, as amostram foram 

diluídas 1000 vezes em água Milli-Q. Dessas amostras diluídas, tomou-se 0,1 mL para 

plaqueamento de aproximadamente 100 células sobre a superfície de ágar Sabouraud/ 

dextrose 4 % como  meio sólido. Após incubação (37ºC, 48 horas), foram contadas as 

unidades formadoras de colônia (UFC). 

 

3.15. Determinação da concentração fungicida mínima para MCZ e formulações de MCZ/ 

DODAB e MCZ/ DHP contra Candida albicans. 

 C. albicans ATCC 90028 foi cultivada em placas de ágar Saboraud dextrose e 

crescidas a 35°C por 24 horas. O método de macro-diluição foi realizado de acordo com o 

recomendado pela NCCLS. O meio utilizado para diluição das células foi uma solução 

isotônica contendo 0,264 mM de glicose. A contagem da suspensão de células foi confirmada 

por plaqueamento sobre placas de ágar Sabouraud após ajuste da suspensão em 2,5x103 UFC/ 

mL. Concentrações fungicidas mínimas (CFM) para formulações de DODAB/ MCZ foram 

determinadas por contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) após o plaqueamento 

de 0,1 mL da suspensão e incubação por 48 horas a 35°C. O ponto reportado, foi aquele em 

que a droga estava presente na sua menor concentração para obtenção de morte ≥99,9% do 

inóculo. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Associação de miconazol a fragmentos de bicamada catiônica. 

 As possibilidades de interação entre miconazol (MCZ) - como um modelo de droga 

hidrofóbica - e fragmentos de bicamada de DODAB estão no Esquema 4.1.1. Dois sítios de 

interação para MCZ na bicamada de DODAB podem ser identificados: (1) as bordas 

hidrofóbicas dos fragmentos da bicamada catiônica e (2) os sítios no seio da bicamada. 
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Esquema 4.1.1. Estruturas químicas de DODAB e MCZ, bem como o equilíbrio de 
dissociação do imidazol de constante de dissociação K definida por pK = pH 6,5. 
Representação esquemática da solubilização de monômeros de MCZ nas dispersões MCZ/ 
DODAB BF. 

A Figura 4.1.1 A mostra o efeito da concentração do MCZ sobre a tensão superficial 

na interface ar/ água. Este apresentou capacidade de baixar a tensão superficial, conforme 

aumento na concentração. O menor valor de tensão superficial alcançado foi de 53 mN/ m, 

quando a concentração final de MCZ foi de 1 mM. Como a solução estoque de MCZ foi 

preparada em metanol, seu melhor solvente orgânico, houve necessidade de se controlar o 

efeito de metanol sobre a tensão superficial na interface ar/ água  (Figura 4.1.1 B). Pode-se 

observar que em água, o metanol mostrou uma pequena atividade tensoativa, uma vez que na 

concentração mais alta do solvente (5% v/v), a tensão superficial foi de 65 mN/ m. Por outro 

lado, metanol solubilizou quantidade suficiente de DODAB para causar um decréscimo na 

tensão superficial de 72 para 37 mN/ m (Figura 4.1.1 B). O efeito do composto droga e 

solvente levou a um pequeno decaimento na tensão superficial de 19 mN/ m em água Milli-Q 

e para DODAB BF em água Milli-Q a tensão superficial permanece constante e igual a        

72 mN/ m [Nascimento et al., 1998]. 
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Figura 4.1.1. Em A, efeito da adição de uma solução estoque de MCZ em metanol sobre a 
tensão superficial na interface ar-água em ausência  (� ) ou em presença de 5 mM de DODAB 
BF(•). Em (B), efeito da adição de metanol sobre a tensão superficial na interface ar/ água em 
em ausência  (� ) ou em presença de 5 mM de DODAB BF(•). Concentrações finais de 
metanol  em (A) e (B) são iguais. 

 É interessante notar o efeito estabilizante que MCZ causou nos fragmentos de 

membrana. Enquanto monômeros de DODAB presentes no fragmento vão para a interface ar/ 

água após a adição de metanol diminuindo substancialmente a tensão superficial (Figura 4.1.1 

B), na presença de MCZ, fragmentos de DODAB se estabilizam em solução devido à 

associação da droga ao nível de suas bordas hidrofóbicas (Figura 4.1.1 A). 

 Experimentos de espalhamento dinâmico de luz foram realizados para medir o 

aparecimento de agregados de droga nas dispersões MCZ/DODAB. Uma comparação entre 

distribuições de tamanho para DODAB BF (Figura 4.1.2 A), MCZ (Figura 4.1.2 B) e MCZ/ 

DODAB BF (Figuras 4.1.2 C, 4.1.2 D e 4.1.2 E) mostrou que é possível determinar a 

concentração de MCZ onde seus agregados começam a reaparecer nas dispersões MCZ/ 

DODAB BF. Agregados de MCZ apresentaram diâmetro médio de 329 nm, em contraste com 

o diâmetro médio de 92 nm de DODAB BF com ou sem droga. Saturação de DODAB BF 

com MCZ à temperatura ambiente ocorreu entre 0,2 e 0,5 mM MCZ (Figura 4.1.2), com 

concentração de DODAB igual a 5 mM. Após a saturação de DODAB BF com MCZ, a 

presença de agregados de MCZ na dispersão foi observada, a partir de 0,5 mM de MCZ, 

podendo estes agregados serem visualizados a olho nu. 
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Figura 4.1.2. Distribuições de tamanho para DODAB BF em água (A), MCZ em 4,3% de 
etanol (B), mistura de ambos em 4,3% de etanol (C, D, E). Os diâmetros médios são indicados 
em cada subfigura. 

Espectros óticos de MCZ, em diferentes meios, são mostrados na Figura 4.1.3. O 

espectro ótico de MCZ em etanol 4,3% indicou superposição da turbidez devido a grânulos 

insolúveis de MCZ dispersos e a absorção de luz pela droga (Figura 4.1.3 A). Em contraste, 

espectros muito similares a estes de MCZ em seu melhor solvente orgânico (metanol) 

[Pacheco & Carmona-Ribeiro, 2003] foram obtidos em etanol 43% (Figura 4.1.3 B) ou em   

10 g L-1 DODAB BF em 4,3% de etanol (Figura 1.2.3 C). 43% de etanol pode ser utilizado 

vantajosamente para solubilizar MCZ em solução estoque ao invés do metanol, que é tóxico 

ao organismo. 
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Figura 4.1.3. Espectros óticos de MCZ em diferentes meios: (A) MCZ em 4,3% de etanol; 
(B) MCZ em 43% de etanol; (C) MCZ em 15 mM (10 g L-1) de DODAB BF e 4,3% de 
etanol. As concentrações finais de MCZ foram: (a) 0,2; (B) 0,4; (c) 0,6, (d) 0,8 e (e) 1 g L-1. 

 Medidas de diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para droga, lipídio, e droga 

adicionada à dispersão lipídica estão na Tabela 4.1.1. Em 2% de metanol, 0,4 mM de MCZ 

formou grânulos relativamente grandes e positivamente carregados com diâmetro médio de 

334 nm e 32 mV de potencial-zeta. Em 4,3% de etanol, 2 mM de MCZ formou também 

partículas grandes e positivamente carregadas exibindo valores levemente maiores de 

tamanho e potencial-zeta. DODAB BF apresentou diâmetros médios que corresponderam a 79 

e 90 nm e, assim como os grânulos de droga, também são positivamente carregados. Após a 

mistura de grânulos de MCZ com DODAB BF, os diâmetros médios medidos foram de 73 e 

102 nm, com o desaparecimento dos grânulos grandes de MCZ que estavam presentes na 

dispersão de MCZ na ausência de DODAB BF. Além disso, os valores de potencial-zeta de 

DODAB BF, que estavam compreendidos entre 39 e 41 mV, decresceram para 20 ou 32 mV a 

uma proporção molar de droga/ lípide de 1:3 e 1:8, respectivamente, revelando inserção de 

MCZ desprotonado em bicamadas de DODAB. 

Tabela 4.1.1. Diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para miconazol (MCZ), DODAB BF, 
ou droga adicionada à dispersão lipídica em água ou água adicionada à solvente orgânico, a 
pH 6,3, 25°C. 
[MCZ] 
(mM) 

[DODAB] 
(mM) 

[MCZ] : [DODAB] D ±δ 
(nm) 

ζ±δ 
(mV) 

0,4a --- --- 334 ± 3 32 ± 2 
--- 1,3* --- 79 ± 1 41 ± 2 
0,4a 1,3 1:3 102 ± 1 20 ± 2 
2,0b --- --- 380 ± 8 48 ± 2 
--- 15,0* --- 90 ± 1 39 ± 2 
2,0b 15,0 1:8 73 ± 1 32 ± 1 
a concentração final de metanol = 2% - b concentração final de etanol = 4,3% 
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 Distribuições de tamanho são mostradas para a droga sozinha (Figura 4.1.4 A), 

dispersão lipídica de DODAB BF (Figura 4.1.4 B) ou droga adicionada à dispersão lipídica 

(Figura 4.1.4 C). O efeito da adição de droga à dispersão lipídica foi o desaparecimento de 

agregados grandes de MCZ que ocorrem em etanol 4,3% na ausência da bicamada lipídica 

(Figura 4.1.4 C). Este resultado está consistente com os espectros mostrados na Figura 4.1.3 C 

e dados de potencial-zeta (Tabela 4.1.1) que indicaram inserção de MCZ e/ ou solubilização 

na presença de DODAB BF. 
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Figura 4.1.4. Distribuições de tamanho para droga, lípide e droga adicionada à dispersão 
lipídica em água a 25°C. (A) 1 g L-1 de MCZ em etanol 4,3%, (B) 15 mM de DODAB BF 
disperso em água, (C) mistura de (A) e (B) mantendo as mesmas concentrações finais. 
Diâmetro médio e potencial-zeta estão na Tabela 4.1.1. 
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Figura 4.1.5. Distribuições de tamanho e diâmetro médio para DODAB BF (A) e a 
formulação MCZ/ DODAB BF como uma função do tempo em duas diferentes temperaturas. 
Distribuições de tamanho foram obtidas a 25 (A, B, C) ou 50 °C (D) para dois diferentes 
tempos de interação entre a droga e a bicamada de DODAB: 1 (B) ou 24 horas (C, D). A 
concentração final de DODAB e MCZ foram de 15 e 2 mM, respectivamente, em 4,3% de 
etanol. 

As Figuras 4.1.5 e 4.1.6 mostram a estabilidade coloidal da associação MCZ/ DODAB 

BF a 25 ou 50 °C para determinação da distribuição de tamanho como uma função do tempo. 

O diâmetro médio da mistura MCZ/ DODAB BF mostrou-se constante como uma função do 

tempo até 12 dias de observação (Figura 4.1.6). 
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Figura 4.1.6. Efeito do tempo sobre o diâmetro médio da dispersão MCZ/ DODAB BF em 
4,3% de etanol em duas temperaturas diferentes: 25 (■) e 50 °C (●). As distribuições de 
tamanho foram obtidas 1, 24, 72 e 288 horas após a mistura. As concentrações finais foram: 
DODAB BF 15 mM e droga 2 mM.  
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 O efeito da temperatura sobre a turbidez a 310 nm para MCZ/ DODAB BF está 

apresentado na Figura 4.1.7. Após a amostra passar por um ciclo de aquecimento e 

resfriamento, o caminho da transição de um estado gel para um estado líquido-cristalino não 

foi idêntico à transição do estado líquido-cristalino para o estado gel, de acordo com os 

resultados anteriormente descritos para transições de fase de bicamadas carregadas 

[Nascimento et al., 1998]. Em proporções molares de MCZ: DODAB ≤ 1:10, a principal 

temperatura de transição de fase da bicamada (Tm) permaneceu praticamente inalterada pela 

adição de droga e o ciclo de aquecimento/ resfriamento não provocou mudança na turbidez à 

temperatura ambiente (b e c na Figura 4.1.7 A). Em proporções molares de MCZ: DODAB    

≥ 1:10, Tm decresceu e o ciclo de aquecimento/ resfriamento reduziu a turbidez à temperatura 

ambiente, indicando solubilização de MCZ em bicamadas de DODAB, aumentando a fluidez 

da bicamada e o desaparecimento dos grânulos de MCZ na dispersão que contribuíram para o 

valor inicial de turbidez (d na Figura 4.1.7 A, b na Figura 4.1.7 B). 

O aumento da temperatura e/ou da concentração de droga promoveu a inserção de 

droga nos fragmentos da bicamada. A solubilização do MCZ por vesículas de DODAB 

fechadas (DODAB LV) também foi obtida, só que o procedimento foi muito mais drástico. 

Foram necessárias 18 horas de incubação da mistura a 50 °C para completa dissolução dos 

grânulos de MCZ. Em contraste aos resultados obtidos para DODAB BF, pouca quantidade 

de MCZ dissolveu-se em DODAB LV a 25 °C. A Figura 4.1.8 mostra um ciclo de 

aquecimento/ resfriamento para MCZ/DODAB LV em proporão molar de 1:1 após o período 

de incubação. 
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Figura 4.1.7. Efeito da proporção molar droga: lípide sobre a turbidez de dispersões de MCZ/ 
DODAB como uma função da temperatura. Em (A), 5 mM de DODAB BF na ausência de 
droga (a) ou 5 mM de DODAB BF após adição de 0,1 (b); 0,25 (c) ou 0,5 g L-1 (d). Em (B), 
15 mM de DODAB BF na ausência de droga (a) ou 15 mM DODAB BF com adição de MCZ 
1 g L-1 (b). As proporções molares de MCZ: DODAB estão especificadas na Tabela 4.1.2. 
Aquecimento e resfriamento estão representados por círculos cheios e vazios, 
respectivamente.  

 Após o ciclo de aquecimento/ resfriamento, houve um decréscimo na turbidez a      

440 nm mostrando que a dissolução de MCZ foi alcançada após o aquecimento (Figura 4.1.8 

B). Além disso, o decréscimo na Tm foi de aproximadamente 10 °C quando comparada à Tm 

típica apresentada por DODAB LV na ausência de droga (Figura 4.1.8 A). Novamente este 

resultado está de acordo com o aumento da fluidez da bicamada de DODAB causada pela 

inserção da droga. A estabilidade coloidal para a dispersão MCZ/ DODAB LV não é tão boa 

quanto a obtida para a dispersão MCZ/ DODAB BF. Após o ciclo de aquecimento/ 

resfriamento, a droga foi expelida da bicamada de DODAB formando grânulos insolúveis na 
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dispersão. O empacotamento das moléculas de DODAB no estado gel à temperatura ambiente 

não favorece a solubilização de MCZ na bicamada. Houve uma visível floculação poucos 

minutos após a dispersão retornar a temperatura ambiente. 
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Figura 4.1.8. Turbidez a 440 nm em função da temperatura de DODAB LV (A) ou para 
dispersões de MCZ/ DODAB LV em 4,3% de etanol (B). Concentrações finais de DODAB e 
MCZ foram ambas de 2 mM. Aquecimento e resfriamento estão representados por círculos 
cheios e vazios, respectivamente. 

O efeito da concentração de droga sobre a transição da fase gel para uma fase líquido-

cristalina (Tm) para DODAB BF esta apresentado na Tabela 4.1.2 em diferentes proporções 

molares droga: lípide. DODAB BF na ausência de droga apresentou valores de Tm iguais a 

43,4 e 39,8 °C para curvas de aquecimento e resfriamento, respectivamente. Após adição de 

MCZ em DODAB BF, em proporções molares de 1:25 - 1:10, houve um pequeno decréscimo 

na Tm induzida pela adição de droga (de 43,4 para 42,5 - 43 °C), como esperado para a 

captura de droga nos sítios hidrofóbicos do DODAB BF, não afetando a transição de fase 

principal da bicamada. Ao contrário, após adição de MCZ para proporção molar droga: lípide 

1:1 houve uma evidente fluidificação da bicamada de DODAB LV mostrando um decréscimo 

na Tm de 10°C (Tabela 4.1.2). Na razão MCZ: DODAB 1:1 houve inserção de MCZ 

desprotonado na bicamada de DODAB LV, com redução de ambas as Tm (Tabela 4.1.2) e 

potencial-zeta (Tabela 4.1.1). 
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Tabela 4.1.2. Efeito da proporção molar droga: lípide sobre a transição de fase principal (Tm) 
da bicamada catiônica de DODAB na ausência e na presença de MCZ em etanol 4,3%. 

Bicamada de DODAB e droga interagiram abaixoŧ e acima‡ da Tm 

 O efeito fungicida contra C. albicans ATCC 90028 foi quantificado através de 

determinação da concentração fungicida mínima (CFM) para Zoltec® (como controle), MCZ 

sozinho, MCZ/ DODAB BF e MCZ/ DHP BF. As CFMs obtidas foram de 2; 4; 1 e 2 mg L-1 , 

respectivamente (Tabela 4.1.3). A CFM do MCZ sózinho foi 4 mg L-1 e em presença de 

DODAB ou DHP BF  foi reduzida para 1 e 2 mg L-1. Portanto, as formulações com 

fragmentos foram mais efetivas do que aquelas de MCZ sozinho. No caso especial de 

DODAB BF, houve possivelmente uma ação sinérgica do DODAB e MCZ contra o fungo 

(Tabela 4.1.3), confirmada posteriormente pelo grupo [Lincopan & Carmona-Ribeiro, 2006].  

O bom desempenho obtido também para MCZ/ DHP BF no qual o lípide aniônico DHP BF 

não possui atividade antimicrobiana, pode ser compreendido pelo estado monomérico da 

droga na formulação com a bicamada aniônica. 

Tabela 4.1.3. Concentração fungicida mínima (MFC) para MCZ em etanol 4,3%, MCZ/ 
DODAB BF, MCZ/DHP BF e Zoltec® (nome comercial do fluconazol) para Candida 

albicans (2,5 x 103 UFC/ mL). 
MFC Dispersão de droga ou 

droga/lípide mM mg L-1 

Zoltec (FCZ) 6,5 2 
DODAB  4000 250 
MCZ  8 4 
MCZ and DODAB 2 1 
MCZ and DHP 4 2 

Sendo assim, concluímos através destes estudos que em baixas proporções molares de 

droga: lípide (menor do que 1:10), os valores de potencial-zeta e transição de fase de MCZ/ 

DODAB BF foram similares aos obtidos para DODAB BF. Em altas proporções molares de 

droga: lípide (maior do que 1:10), MCZ/ DODAB BF observou-se um decréscimo nos valores 

de potencial-zeta e um aumento na fluidez da membrana, sugerindo aumento da participação 

do “core” da bicamada na solubilização da droga. Portanto, dois sítios de interação para MCZ 

Concentração de droga 
e/ou lipídio/ (mM) 

Proporção molar 
droga: lípide 

Método de dispersão 
de DODAB 

Tm aquecimento 
(ºC) 

Tm resfriamento 
(ºC) 

BF/5 --- Sonicação com tip 43,4 39,8 
BF/5 e MCZ/0.2ŧ 1:25 --- 43,0 39,6 
BF/5 e MCZ/0.5ŧ 1:10 --- 42,5 38,3 
BF/5 e MCZ/1 ŧ 1:5 --- --- 38,3 
BF/15 --- Sonicação com tip 43,4 40,1 
BF/15 eMCZ/2 ŧ 1:8 --- --- 38,6 
LV/2 --- SNIPPE 44,3 40,1 
MCZ/LV‡ 1:1 --- 36,5 31,4 
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na bicamada de DODAB foram identificadas: (1) as bordas hidrofóbicas que estão disponíveis 

para a droga hidrofóbica a temperatura ambiente; e (2) os sítios no “core” da bicamada , que 

tornam-se ocupadas com o aumento da concentração da droga e/ ou aumento da temperatura e 

fluidez da bicamada. Aumento da performance da droga contra células de Candida albicans 

foi obtido para associações droga/ BF. 

 

4.2. Avaliação da atividade antifúngica de surfactantes e lípides catiônicos. 

A Figura 4.2.1 mostra a estrutura química dos anfífilicos utilizados neste trabalho, 

bem como suas auto-associações em solução aquosa. DODAB BF apresentou diâmetro médio 

de 79 nm e 41 mV de potencial-zeta, enquanto que para DODAB LV as medidas de diâmetro 

médio e potencial-zeta obtidas foram de ~500-800 nm e 48 mV, respectivamente. 

Consequentemente, o tamanho dos agregados catiônicos aumentam de micelas de CTAB até 

DODAB LV. Conforme o tamanho do agregado catiônico aumenta, a adsorção destes 

anfifilicos sobre a superfície celular de C. albicans diminuiu (Figura 4.2.2). 

Estruturas químicas ou agregados Nome 

N

CH3

CH3

Br

 

Brometo de 
dioctadecildimetilamônio 
(DODAB) 

                                                                     

A) Fragmento de bicamada 
(DODAB BF) 
 
B) Vesículas grandes (DODAB 
LV) 

N

H3C

CH3

CH3

Br

 

 
Brometo de cetiltrimetilamônio 
(CTAB) 

O O
S

Na

OO

 

 
Dodecil sulfato de sódio (SDS) 

 

 
 
Micela de CTAB ou SDS 

Figura 4.2.1. Estruturas químicas ou agregados de surfactantes e lípides. 

 
A B 
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Isoterma de adsorção para fragmentos e vesículas grandes e fechadas de DODAB 

sobre células de C. albicans (Figura 4.2.2) foram descritas anteriormente pelo grupo [Pacheco 

et al., 2004]. Posteriormente, determinamos também a isoterma de adsorção de CTAB sobre 

as mesmas células (Figura 4.2.2). CTAB apresentou maior adsorção, com limite máximo 

correspondente a 7,8x109 moléculas por célula. A curva assemelhou-se à isoterma do tipo de 

Langmuir, indicando alta afinidade entre adsorbato e adsorvente. Para os fragmentos de 

bicamada catiônica de DODAB (BF), a curva obtida também apresentou características da 

isoterma de Langmuir, alcançando um plateau de adsorção máxima correspondente a 3,7x109 

moléculas por célula. Para vesículas grandes e fechadas do mesmo anfifílico (LV), a forma da 

isoterma revelou outro tipo de adsorção: alta afinidade entre adsorvente e adsorbato, porém 

desta vez apresentando um pico de adsorção máxima (2x109 moléculas de DODAB por 

célula), seguida de uma diminuição da concentração adsorvida em função do aumento de 

concentração de DODAB no sobrenadante. Este perfil é típico de adsorção competitiva [Giles 

et al., 1960], sugerindo assim competição entre células e vesículas grandes livres pela 

adsorção de DODAB LV [Pacheco et al., 2004]. 
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Figura 4.2.2. Isoterma de adsorção de compostos de amônio quaternário (QACs) sobre 
células de Candida albicans em água Milli-Q a 25ºC. A densidade numérica final de células 
foi de 1x108 UFC/ mL. Os anfifílicos catiônicos e as células interagiram por 1 hora antes da 
centrifugação e da determinação da concentração analítica dos QACs no sobrenadante (C/ 
mM). Para comparação, adicionaram-se dados de isoterma de adsorção de fragmentos de 
bicamada (BF) e vesículas grandes de DODAB (LV), anteriormente publicados pelo grupo 
[Pacheco et al., 2004]. 

Vários fatores poderiam explicar a crescente adsorção dos compostos catiônicos 

testados a dada concentração fixa no sobrenadante: 1) maior penetração na densa “floresta” de 

biomoléculas da superfície celular de agregados catiônicos de menor tamanho;                        
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2) “hidrofobicidades” decrescentes de monômeros livres de CTAB, micelas de CTAB, 

fragmentos de bicamada de DODAB e vesículas grandes de DODAB. 

De fato, Ahlström et al. mostraram, para uma série de compostos de amônio 

quaternário com uma única cadeia alquílica, que quanto maior o comprimento da cadeia 

hidrocarbônica maior sua ligação às células de C. albicans e maior sua ação fungicida. 

Quanto aos agregados tipo bicamada de compostos de amônio quaternário como o DODAB, a 

interação hidrofóbica extra, existente entre as regiões hidrofóbicas das biomoléculas que 

compõem a parede celular e as bordas hidrofóbicas de fragmentos de bicamada, 

possivelmente explica a maior afinidade dos mesmos pela célula, em comparação com as 

vesículas grandes e fechadas. Outro fator, também importante, seria o menor tamanho dos 

fragmentos comparados às vesículas grandes. Fragmentos de bicamada e vesículas fechadas 

de DODAB possuem tamanhos médios de 80 e 500 nm, respectivamente. Além do mais, o 

perfil da isoterma de adsorção para as vesículas grandes indicou adsorção competitiva onde as 

superfícies celulares e vesículas livres competiram pela adsorção (Figura 4.2.2), já que houve 

desorção do lipossomo da superfície celular. A desorção foi favorecida pelo aumento da 

concentração de vesículas grandes, sugerindo assim que existe uma significante interação 

intervesículas entre vesículas grandes de DODAB adsorvidas e vesículas grandes de DODAB 

livre [Pacheco et al., 2004]. 

A Figura 4.2.3 mostra o efeito simultâneo da concentração de CTAB (Figura 4.2.2 A), 

DODAB BF (Figura 4.2.2 B) ou DODAB LV (Figura 4.2.2 C) sobre a viabilidade celular (•) 

e mobilidade eletroforética (� ) (ME) para suspensões de C. albicans 1x106 UFC/ mL. Há uma 

boa correlação entre a mobilidade eletroforética positiva para as células do fungo e a perda da 

viabilidade celular. Para uma faixa de concentração de CTAB ou DODAB, a dependência da 

ME ou viabilidade celular em função da concentração do anfifílico é dada por uma função 

sigmoidal. Quando a ME=0, existe 50% de viabilidade celular na presença de 0,3 ou 0,01 mM 

CTAB ou DODAB, respectivamente (Tabela 4.2.1). Entretanto, CTAB mostrou-se capaz de 

matar todas as células a partir de sua concentração micelar crítica (cmc), que é de 

aproximadamente 1 mM em água [Tadros, 1983; Attwood & Florence, 1983]. 

Freqüentemente, o rompimento da membrana celular por anfifílicos formadores de micelas 

está associado à formação de micelas mistas contendo ambos os anfifílicos, o surfactante e o 

lipídio da membrana celular, para concentrações de surfactante iguais ou superiores a cmc 

[Tadros, 1983; Attwood & Florence, 1983]. Curiosamente, a morte do fungo provocada por 
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CTAB ocorre em concentrações significativamente menores que a cmc, sugerindo assim que a 

lise celular pode não estar relacionada à morte celular, que começa em concentrações 

submicelares. 
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Figura 4.2.3. Mobilidade eletroforética (ME) (� ) e viabilidade celular (•) para Candida 

albicans (1x106 UFC/ mL) em função da concentração de CTAB (A), DODAB BF (B) ou 
DODAB LV (C). As células e os anfifílicos interagiram por 1 hora antes da medida de ME ou 
diluição para o plaqueamento. 

A concentração de DODAB BF e DODAB LV necessária para neutralização de carga 

da superfície celular de C. albicans (1x106 UFC/ mL) foi de 10 µM, um valor bem menor do 

que a concentração de CTAB necessária para neutralizar a mesma superfície, ou seja, 300 µM 

(Tabela 4.2.2). De fato, a Tabela 4.2.2 confirmou a predição de que células positivamente 

carregadas morrem (Figuras 4.2.3 e 4.2.4), uma vez que no ponto de carga zero (ME = 0), 

viabilidade próxima dos 50% foi observada, para células que se encontram 50% 

negativamente e 50% positivamente carregadas. 
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Figura 4.2.4. Correlação entre o sinal da carga da superfície celular e vida ou morte. Para 
todos os anfifílicos testados, células positivamente carregadas não sobreviveram. A correlação 
foi obtida a partir dos dados da Figura 4.2.3. 

 Estes dados estão de acordo com os obtidos por Ahlström e colaboradores, que 

estudou a morte de C. albicans provocada por uma série de compostos de amônio quaternário 

(QACs) com diferentes comprimentos nas cadeias hidrocarbônicas e viu que, a ligação destes 

compostos às células, em concentrações submicelares, inicia o processo de morte celular 

[Ahlström et al., 1997]. Um dos compostos testados foi o CTAB, que ligou-se mais 

eficientemente à superfície celular devido ao seu maior balanço hidrofóbico-hidrofílico 

quando comparado aos outros QACs testados [Ahlström et al., 1997]. O presente resultado 

mostrado para o DODAB, uma molécula muito mais hidrofóbica do que o CTAB, segue a 

mesma tendência destes resultados, uma vez que a concentração de DODAB necessária para 

matar 50% das células foi muito menor do que a concentração necessária para o CTAB 

(Figura 4.2.2 e Tabela 4.2.1). Aparentemente, a maior hidrofobicidade da molécula de 

DODAB pode ser a causa de sua eficiência em concentrações na faixa de micromolar, em 

contraste com a atividade antifúngica observada para CTAB, que ocorreu sómente em 

concentrações na faixa de milimolar (Tabela 4.2.1). 

Tabela 4.2.1. Concentração de CTAB, DODAB BF ou DODAB LV necessária para a 
neutralização de cargas (ME=0) da superfície celular de C. albicans (1x106 UFC/ mL). 

Anfifílico ou dispersão lipídica Concentração do composto catiônico/ mM 
 50% de viabilidade ME=0 
CTAB 0,3 0,3 
DODAB BF 0,01 0,01 
DODAB LV 0,03 0,01 

 
 Em contraste com CTAB, a viabilidade celular na presença de DODAB não alcançou 

0%, e sim, no máximo, 10% (Figura 4.2.3). Como previamente descrito para bactérias [Tápias 
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et al, 1994] e fungos [Pacheco et al., 2004; Reboiras et al., 1997], o número de moléculas de 

DODAB adsorvidas por célula decresce como uma função da densidade numérica de células 

(n). Isso porque há possivelmente um aumento na agregação celular e redução da área celular 

total disponível para adsorção em função de n. Assim, a concentração celular empregada para 

testar a viabilidade que foi de 1x106 UFC/ mL, deve ser considerada. Possivelmente, as 

células que permanecem viáveis são aquelas localizadas no interior dos agregados celulares, 

não podendo ser alcançadas pelo DODAB BF ou LV e ocasionando a limitação do efeito 

microbicida máximo de perda de 90% de viabilidade celular sem que jamais tenha sido 

possível atingir o 100% de perda nessa densidade numérica de células [Pacheco et al., 2004]. 

Em contraste, moléculas de CTAB, que são menores, difundem mais facilmente e 

profundamente nos agregados de C. albicans resultando em 0% de viabilidade em 1 mM de 

CTAB (Figura 4.2.3 A). 

 A reversibilidade dos efeitos dos compostos catiônicos sobre as células foi avaliada 

quanto à mobilidade eletroforética e viabilidade celular. Células (1x106 UFC/ mL) e os 

compostos catiônicos (1 mM de CTAB ou DODAB BF ou DODAB LV) interagiram por 1 h 

a 25 ºC, antes de centrifugar, remover o sobrenadante, ressuspender o pelete de células em 

água pura e determinar a ME e viabilidade para as células do fungo (Tabela 4.2.2).  

Tabela 4.2.2. Mobilidade eletroforética (ME) e viabilidade de Candida albicans medidas 
antes e depois de 1 hora de interação a 25 ºC com 1 mM de CTAB, DODAB BF ou DODAB 
LV. A interação foi interrompida por centrifugação das misturas seguida de descarte do 
sobrenadante e resuspensão em água Milli-Q. 

Amostra ME (10-4cm2V-1s-1) 
Antes 

ME (10-4cm2V-1s-1) 
depois 

Viabilidade 
(%) antes 

Viabilidade 
(%) depois 

Células -1,6 ± 0,1 -1,6 ± 0,1 100 100 
Células/ CTAB   1,3 ± 0,1 -1,1 ± 0,1 0 0 
Células/ DODAB BF   1,8 ± 0,3   1,4 ± 0,1 15 ± 3 9 ± 3 
Células/ DODAB LV   3,2 ± 0,1   3,3 ± 0,2 18 ± 1 10 ± 3 

 

CTAB foi removido completamente das células por uma etapa de lavagem como 

indicado pela grande diferença no valor das mobilidades antes e após a lavagem, mas não 

houve alteração da viabilidade celular em decorrência da remoção. Fragmentos ou vesículas 

de DODAB permaneceram adsorvidos na superfície celular como indicado pelos valores 

similares de mobilidade eletroforética antes e depois da lavagem (Tabela 4.2.2). Assim, há 

uma forte interação entre biomoléculas importantes da parede celular do fungo e as bicamadas 

catiônicas que não ocorre para o CTAB. 



 65  

 

Na tentativa de compreender o mecanismo de interação destes compostos com células 

de C. albicans, uma eventual lise celular para vazamento de compostos fosforados foi 

avaliada por técnica de dosagem de fosfato, através de experimentos em hemicâmara de 

diálise de equilíbrio. Na Figura 4.2.5 A são observadas as curvas de controle da permeação de 

fosfato (NaH2PO4 0,15 mM) através da membrana de celulose. A curva descendente 

corresponde a diminuição de concentração de íons fosfato no lado a da hemicâmara de diálise 

em função do tempo, devido a migração destes íons através da membrana de celulose para o 

lado b da hemicâmara. Em correspondência a essa diminuição de íons fosfato no lado a, teve-

se um aumento no lado b, conforme curva ascendente da mesma figura. Outro controle 

importante realizado está na Figura 4.2.5 B, onde são observadas células de C. albicans na 

ausência de anfifílicos na suspensão. Não foi detectado fosfato no lado b da hemicâmara. Nas 

Figuras 4.2.5 C e 4.2.5 D, estão presentes as interações entre C. albicans/CTAB e C. 

albicans/SDS, respectivamente. Nas Figuras 4.2.5 E e 4.2.5 F, observam-se, respectivamente, 

resultados obtidos com fragmentos e vesículas fechadas de DODAB em interação com as 

células. CTAB, fragmentos de bicamada de DODAB e vesículas grandes de DODAB (Figuras 

4.2.5 C, 4.2.5 E e 4.2.5 F, respectivamente) não induziram a lise celular. Para SDS (Figura 

4.2.5 D) observou-se algum vazamento de compostos fosforados, a altíssima concentração  

(70 mM de SDS) que mesmo assim, não foi suficiente para se atingir o equilíbrio entre os dois 

compartimentos da hemicâmara. Estes resultados estão de acordo com o encontrado por 

Codling et al., que estudaram o mecanismo de ação de um composto de amônio quaternário, 

Poliquartenium-1 (PQ-1), contra alguns patógenos, entre eles Candida albicans e Serratia 

marcescens. PQ-1 apresentou predominantemente atividade antibacteriana, causando lise dos 

esferoplastos da bactéria, mas não dos esferoplastos de Candida albicans [Codling et al., 

2003]. 
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Figura 4.2.5. Efeito da natureza e da concentração de anfifílicos sobre a ruptura de células de 
C. albicans vista por técnica de diálise de equilíbrio. A - Diálise controle com solução de 
NaH2PO4 0,15 mM em a. B - Diálise controle com células de C. albicans (1 x 107 células/mL) 
em a. C - Diálise com mistura de células e (∆) 0,1; (•)1; (� )10 mM de CTAB em a. D - 
Diálise com mistura de células e (∆) 0,7; (•)7; (� )70 mM de SDS em a. E - Diálise com 
mistura de células e (∆) 0,1; (•)1; (� )10 mM de fragmentos de bicamada de DODAB em a; F 
- Diálise com mistura de células e 1 mM de vesículas de DODAB. No instante zero, o lado b 
da câmara de equilíbrio continha apenas água pura. 

 Ainda, determinações da liberação de proteínas e DNA por medidas 

espectrofotométricas a 260 e 280 nm, respectivamente, foram realizadas para avaliar possíveis 

danos causados à membrana celular de C. albicans. Na Figura 4.2.6 temos o efeito de 

diferentes concentrações de SDS, CTAB, DODAB BF e DODAB LV sobre a liberação de 

material intracelular medidos a 260 (Figuras 4.2.6 A e C) e 280 nm (Figuras 4.2.6 B e D) 

como uma função do tempo de incubação destes anfifílicos com células de C. albicans em 

água Milli-Q. Como observado anteriormente para vazamento de compostos fosforados, a 
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morte de C. albicans causada pelos surfactantes catiônicos não está relaciona a danos na 

membrana celular, já que praticamente não foi detectado material intracelular no 

sobrenadante. 
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Figura 4.2.6. Efeitos comparados de SDS, CTAB, DODAB BF ou DODAB LV sobre 
liberação de material intracelular (proteínas ou DNA) detectados através de determinações de 
cinéticas de absorbância a 260 (A e C) e 280 nm (B e D). Anfifílicos e células de Candida 

albicans (1x107 UFC/ mL) interagiram a 25 ºC em água Milli-Q, por 1 h antes da 
centrifugação e leitura de absorbância no sobrenadante. 

Por outro lado, o mecanismo pelo qual SDS causou a morte de C. albicans, parece 

envolver lise da membrana celular, uma vez que nas duas concentrações testadas detectou-se 

a presença de material intracelular no sobrenadante. Entretanto, a absorbância máxima não foi 

atingida, quando comparada à absorbância determinada para suspensão de células submetidas 

a sonicação. As absorbâncias do sobrenadante corresponderam a 0,390 e 0,590, medidas a 260 

e 280 nm, respectivamente, mostrando assim que não houve lise de 100% das células. 

Na Figura 4.2.7, temos o efeito de diferentes concentrações de CTAB sobre a 

liberação de material intracelular medidos a 260 (Figuras 4.2.7 A) e 280 nm (Figuras 4.2.7 B) 

como uma função do tempo de incubação deste anfifílico com célula de C. albicans       

(1x107 UFC/ mL) em tampão fosfato-salino (PBS), força iônica 150 mM, e em tampão fosfato        

10 mM pH 7. Liberação de material intracelular foi observada na mais alta força iônica 

testada (PBS/ 150 mM), porém a quantidade de material no sobrenadante apresenta valores de 

absorbância aproximadamente três vezes menores que os valores de absorbâncias medidas 
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para amostras de células que foram submetidas a sonicação. Novamente, o processo de morte 

celular parece não estar associado à lise celular. 
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Figura 4.2.7. Efeitos de diferentes concentrações de CTAB sobre liberação de material 
intracelular (proteínas ou DNA) detectados através de determinações de cinéticas de 
absorbância a 260 (A e C) e 280 nm (B e D). Anfifílicos e células de C. albicans (1x107 UFC/ 
mL) interagiram a 25 ºC por 1 h antes da centrifugação e leitura de absorbância no 
sobrenadante. As concentrações de CTAB utilizadas foram: (� ) 0,1 mM; (•) 1 mM e (∆) 10 
mM, em dois diferentes meios; PBS e 10 mM de tampão fosfato (pH 7). 

Muitos grupos ultimamente têm observado o efeito antibacteriano de surfactantes 

catiônicos sobre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas [Kügler et al., 2005; Tiller et al., 

2001; Campanhã et al., 1999]. Os dados obtidos sugerem que o mecanismo não é específico, 

contrariamente ao mecanismo de morte observado para antibióticos. Os resultados 

apresentados para C. albicans estão de acordo com o mecanismo de morte envolvendo o 

efeito de cargas positivas sobre a superfície celular, proposto pelos trabalhos anteriores para 

bactérias. 

Com o objetivo de comparar o efeito dos anfifílicos catiônicos em diferentes células, a 

atividade hemolítica destes compostos em eritrócitos humanos foi determinada e quantificada. 

Concentrações na HC50 (concentração de anfifílico requerida para causar 50% de hemólise) 

são mostradas na tabela 4.2.3. CTAB mostrou-se o composto mais tóxico quando comparado 

à toxidade exibida por DODAB BF e DODAB LV. Os fragmentos catiônicos apresentaram 

toxicidade quatro vezes maior, aproximadamente, em comparação a DODAB LV. Os 

fragmentos da bicamada são mais tóxicos que as vesículas integras, possivelmente devido às 
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suas regiões hidrofóbicas mais disponíveis para interação com biomoléculas importantes da 

superfície celular. 

 Shirai et al. mediram a atividade hemolítica de uma série de gêminis de amônio 

quaternário, que possuíam diferentes números de carbono em sua cadeia alifática. Os 

compostos utilizados foram: 4,4-[1,6-(2,5-dithiahexane)]bis(1-alkylpyridinium bromide), 4,4-

[1,6-(3,4-dithiahexane)]bis(1-alkylpyridinium bromide) e 4,4-[1,6-(1,6-dithiahexane)]bis(1-

alkylpyridinium bromide). Os autores observaram que a atividade hemolítica aumenta 

conforme o tamanho da cadeia alifática do surfactante de 8 para 12. A atividade hemolítica 

induzida por CTAB (cadeia alifática contendo 16 carbonos), foi 10 vezes maior que aquela 

obtida para estes compostos contendo 12 carbonos em sua cadeia [Shirai et al., 2005]. 

Tabela 4.2.3. Concentração de CTAB ou DODAB necessária para obtenção de 50% de 
hemólise de 0,5 %.hematócrito. 

Anfifílico HC 50 (µM) 
CTAB 0,7 
DODAB BF 1,4 
DODAB LV 4,0 

 
Como para as dispersões de DODAB não ocorreu lise, pode-se chegar a conclusão de 

que lipídios da membrana da célula e moléculas de DODAB das vesículas não parecem 

misturar-se, como esperado para lipídios que estão em diferentes estados físicos (lipídios de 

membrana celular estão no estado líquido-cristalino, mais fluído do que o estado gel em 

bicamadas de DODAB). Para CTAB o extravasamento de compostos fosforilados a partir das 

células também não foi observado indicando assim, que o mecanismo de ação de vesículas de 

DODAB e do próprio CTAB pode estar relacionado a danos a proteínas funcionais da parede 

externa da célula, pelo bloqueio do transporte de substâncias ou dano a funções fundamentais 

para sobrevivência da levedura. O mecanismo de ação antimicrobiana de compostos de 

amônio quaternário parece não envolver lise da membrana celular, mas mudança de carga na 

superfície celular de negativa para positiva. 

 
 
4.3. Novas formulações de anfotericina B em lípides sintéticos e polieletrólitos. 

Trabalhos anteriores do grupo propuseram duas diferentes formulações de drogas 

hidrofóbicas a baixa e alta proporção molar droga: lípide sintético (P). Nessas duas 

proporções extremas houve solubilização (P baixa) ou estabilização coloidal da droga (P alta), 
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conforme ilustrado na Figura 4.3.1 [Vieira et al., 2006; Lincopan & Carmona-Ribeiro, 2006; 

Pacheco & Carmona-Ribeiro, 2003; Lincopan et al., 2003; Vieira & Carmona-Ribeiro, 

2001]. 
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em alta P (1:2), onde os grânulos ou 
particulados de droga estão recobertos 
pela bicamada. 
 

Figura 4.3.1. Estruturas químicas da anfotericina B, carboximetilcelulose, cloreto de 
poli(dimetildialilamônio) e do lípide catiônico de DODAB e ilustração das duas diferentes 
formulações de drogas hidrofóbicas a baixa e alta proporção molar droga:lípide sintético (P). 

Neste item, são descritos experimentos que visaram estabilizar a estrutura de bicamada 

em formulações de drogas hidrofóbicas em fragmentos de bicamada de lípide sintético tanto 

em P baixa quanto em P alta. Para tanto, a estratégia utilizada envolveu procedimentos de 

filmes automontados bem descritos na literatura [Petri & Carmona-Ribeiro, 2007; Ferreira et 

al., 2004; Caruso et al., 1998; Motesharei & Ghadiri, 1997; Onda et al., 1996; Decher et al., 

1992; Okahata et al., 1988]. Essa técnica se baseia na auto-associação alternada de 

macromoléculas ou arranjos supramoleculares de carga oposta sobre o substrato. As 

dispersões lipídicas de DODAB contendo anfotericina B (AnB) foram estabilizadas pelos 
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polieletrólitos carboximetilcelulose (CMC) e/ou cloreto de poli(dimetildialilamônio) (PDDA) 

ou polilisina de diversos pêsos moleculares em dispersão aquosa ou no tampão IGP (fosfato 1 

mM suplementado com 288 mM de glicose, pH 7). 

 

4.3.1. Sistemas DODAB BF/AnB/CMC e DODAB BF/AnB/CMC/PDDA a baixas 

proporções molares droga lípide.  

A estabilidade coloidal do sistema fragmentos de bicamada (BF) de DODAB/CMC e 

DODAB BF/AnB/CMC (5 µM de AnB; 1 mM DODAB BF; P baixa), foi avaliada através de 

cinéticas de turbidez a 310 nm. A Figura 4.3.1.1 mostra o efeito da concentração do 

polieletrólito aniônico CMC sobre a turbidez a 310 nm da dispersão de DODAB BF/CMC 

(Figura 4.3.2.1 A) ou DODAB BF/AnB/CMC com DODAB em concentração final de 1 mM 

(Figura 4.3.1.1 B). Não houve agregação de DODAB BF induzida pela presença de 0,01 g L-1 

do poliânion (Figura 4.3.1.1 A). O efeito do aumento da concentração de CMC foi um gradual 

aumento da agregação do sistema, numa faixa de concentração de CMC de 0,05 – 0,5 g L-1. 

Entretanto, quando a concentração final de CMC na dispersão foi de 1 g L-1, observou-se uma 

diminuição na agregação do sistema (Figura 4.3.1.1 A), sugerindo assim um aumento na 

estabilidade do sistema e uma possível cobertura de CMC sobre os fragmentos de bicamada. 

Para DODAB BF na presença de AnB, observou-se comportamento similar àquele observado 

para os fragmentos na ausência da droga (Figura 4.3.1.1 B).  
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Figura 4.3.1.1. Efeito da concentração de CMC sobre a turbidez a 310 nm de dispersões de 
DODAB BF/CMC (A) e DODAB BF/AnB/CMC (B) em função do tempo. As cinéticas de 
turbidimetria a 310 nm foram obtidas após a adição de CMC aos fragmentos de DODAB com 
concentrações finais de CMC de 0,01 (�); 0,05(�); 0,10 (�); 0,50 (�) e 1,00 g L-1 (�). As 
concentrações finais de DODAB BF e AnB foram 1 mM e 5 µM, respectivamente. 

 Na Tabela 4.3.1.1, medidas de diâmetro médio e potencial-zeta para partículas de 

droga, DODAB BF, DODAB BF/AnB e DODAB BF/AnB/CMC, em baixa P, estão 

mostradas. Em solução aquosa, formaram-se particulados de AnB (5 µM) com diâmetro 

médio de 433 nm, dada a baixíssima solubilidade da droga em água. DODAB BF apresentou 

diâmetro médio de 79 nm e potencial-zeta positivo de 41 mV. Após a mistura de grânulos de 

AnB com DODAB BF, em baixos valores de P, o diâmetro médio medido foi de 79 nm, com 

o desaparecimento dos grânulos grandes de AnB que estavam presentes na dispersão de AnB 

na ausência de DODAB BF. Ao adicionar-se solução estoque de CMC para uma concentração 

final de 0,01 g L-1 a essa dispersão, o efeito foi um pequeno aumento do diâmetro médio das 

partículas, de 79 a 88 nm, sem alteração do potencial-zeta. Entretanto, em 0,1 g L-1 de CMC, 

o diâmetro médio das partículas praticamente dobrou, sugerindo significante agregação das 

partículas. Após adição de CMC para 1 g L-1 final, o diâmetro médio das partículas foi 

praticamente igual àquele dos fragmentos sozinhos, porém com reversão do sinal do 

potencial-zeta de positivo para negativo (Tabela 4.3.1.1). 

 



 73  

Tabela 4.3.1.1. Diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para diferentes dispersões de 
anfotericina B (AnB), AnB em dispersão lipídica de DODAB BF ou em DODAB BF mais 
carboximetilcelulose (CMC) em água a baixas proporções molares (P) droga: lípide. 

Dispersão [DODAB] 
(mM) 

[AnB]  
(µM) 

[CMC] 
 (g L-1) 

D±δ  
(nm) 

ζ±δ  
(mV) 

AnB  --- 5 --- 433±5 --- 
      
DODAB BF  1 - - - --- 79±2 41±2 
DODAB BF/AnB 1 5 --- 79±1 --- 
      
DODAB BF/AnB/CMC 1 5 0,01 88±1 40±1 
 1 5 0,1 145±1 32±2 
 1 5 1 90±2 -50±2 

 
 O efeito da concentração de CMC a baixa P sobre o diâmetro médio e potencial-zeta 

das dispersões DODAB BF/CMC ou DODAB BF/AnB/CMC (Figuras 4.3.1.2 C e D), está na 

Figura 4.3.1.2. Para o sistema DODAB BF/CMC (Figuras 4.3.1.2 A e B), observa-se que em 

baixas concentrações de CMC (0,005 – 0,02 g L-1), o diâmetro médio das partículas formadas 

permaneceu estável em aproximadamente 112 nm e o potencial-zeta positivo, em torno de   

41 mV (valor correspondente ao potencial do fragmento sozinho). Ainda, pode-se observar 

que perto de 0 mV, faixa compreendida entre 0,03 – 0,5 g L-1 de CMC, ocorreu agregação 

máxima do sistema. Em altas concentrações de CMC, faixa compreendida entre 0,6 – 1 g L-1, 

a estabilidade coloidal foi alta e os tamanhos minimizados em torno de 116 nm. 

Anteriormente, sistemas constituídos por dispersões de DODAB ou dihexadecilfosfato de 

sódio e polieletrólitos de carga oposta foram estudados pelo grupo revelando efeitos similares 

da concentração dos polieletrólitos sobre turbidez, diâmetro médio e zeta das dispersões 

[Araújo et al., 2005; Correia et al., 2004]. Conforme pode se observar na Figura 4.3.1.2, em 

baixa P e CMC 1 g L-1, complexos aniônicos de DODAB BF/AnB/CMC apresentaram alta 

estabilidade coloidal com 90 nm de diâmetro médio (Figura 4.3.2.1 C) e –50 mV de 

potencial-zeta (Figura  4.3.1.2 D) e esta foi a condição escolhida para futuro recobrimento 

com PDDA. 
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Figura 4.3.1.2. Efeito da concentração de CMC sobre o diâmetro médio (A, C) e potencial-
zeta (B, D) da dispersão de DODAB BF (A, B) ou DODAB BF/AnB (C, D) em baixa P. 
Concentrações finais de DODAB e/ou AnB foram de 1 mM e 5 µM, respectivamente. As 
medidas foram obtidas decorridos 20 minutos após a adição de CMC e sua interação com as 
dispersões a temperatura ambiente. A seta indica a [CMC] adotada para ulterior recobrimento 
com o PDDA.  

Para o sistema DODAB BF/AnB/CMC, também se observou uma boa correlação entre 

estabilidade coloidal e forças eletrostáticas (Figura 4.3.1.2 C). Perto de 0 mV, faixa 

compreendida entre 0,03 – 0,5 g L-1 de CMC, ocorreu agregação máxima do sistema, 

enquanto que na faixa onde o potencial-zeta encontrou-se positivamente carregado 

(concentração de CMC entre 0,005 – 0,02 g L-1) ou negativamente carregado (concentração 

de CMC entre 0,06 – 1 g L-1), a estabilidade coloidal foi alta e os tamanhos próximos a       

105 nm. Outro fato importante que podemos observar é que, nas regiões I e III, os fragmentos 

de bicamada de DODAB contendo a droga (Figura 4.3.1.2 C) possuem diâmetro médio em 

torno de 100 nm, em média, 12 nm menor do que os fragmentos de DODAB sozinhos (Figura 

4.3.1.2 A), indicando que a droga estabiliza os fragmentos em solução aquosa. Como já 

descrito anteriormente no grupo, isto acontece porque a solubilização de AnB nos fragmentos 

sintéticos causa um aumento na hidrofilicidade das bordas hidrofóbicas dos fragmentos de 

bicamada. Estas bordas hidrofóbicas interagem com a parte poliênica da molécula do 

antibiótico, deixando a parte hidroxilada livre para interagir com a água [Vieira & Carmona-

Ribeiro, 2001]. 

As distribuições de tamanho para o sistema DODAB BF/AnB/CMC em concentrações 

de CMC que corresponderam às regiões I, II e III da Figura 4.3.1.2 C, estão na Figura 4.3.1.3. 

Agregados na dispersão apresentaram populações com distribuições de tamanho por volta de 
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274 nm, quando a concentração de CMC correspondeu a 0,3 g L-1 (região II na Figura 4.3.1.2 

C onde ocorreu a neutralização de carga). Para as outras regiões, onde o potencial-zeta 

apresentou-se positivamente (região I) ou negativamente carregado (região II), não ocorreu a 

formação destes agregados. 
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Figura 4.3.1.3. Distribuições de tamanho para dispersões DODAB BF/AnB/CMC em três 
diferentes concentrações de CMC que corresponde às regiões I (0,01 g L-1), II (0,3 g L-1) e III 
(1 g L-1) da curva ilustrada na Figura 4.3.1.2 C. Concentrações finais de DODAB e/ou AnB 
foram 1 e 0,005 mM, respectivamente. 

Em baixa P e em CMC 1 g L-1, observou-se através de espectroscopia UV-vis que o 

complexo DODAB BF/AnB/CMC contém a droga hidrofóbica na sua forma monomérica 

(Figura 4.3.1.3). A Figura mostra o espectro de absorção de luz da AnB, no seu melhor 

solvente orgânico, DMSO: metanol 1:1 (v/v) (Figura 4.3.1.4 A), em água (Figura 4.3.1.4 B), 

em fragmentos de DODAB (Figura 4.3.1.4 C) e em fragmentos de DODAB com posterior 

adição de CMC (Figura 4.3.1.4 D). Como já observado anteriormente, a solubilização de AnB 

em fragmentos sintéticos de bicamada poderia ser explicada pela solubilização da droga nas 

bordas dos fragmentos [Vieira & Carmona-Ribeiro, 2001]. Estas bordas hidrofóbicas 

oferecem uma interação hidrofóbica extra, inexistente nas vesículas fechadas do mesmo lípide 
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(onde a droga é insolúvel), sugerindo-se assim que as bordas interagem com a porção 

poliênica da molécula do antibiótico deixando à parte hidroxilada livre para interagir com a 

água. Ao envolver-se os fragmentos de DODAB contendo AnB, o espectro da dispersão 

DODAB BF/AnB/CMC (Figura 4.3.14 C) mostrou-se muito similar ao espectro da dispersão 

DODAB/AnB (Figura 4.3.1.4), sugerindo a adequação do polieletrólito para preservar a 

formulação monomérica da droga. 
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Figura 4.3.1.4. Espectros óticos de AnB em diferentes meios: (A) AnB em DMSO: metanol 
1:1; (B) AnB em água; (C) AnB em 1 mM de DODAB BF e (D) DODAB BF/AnB/CMC. As 
concentrações finais de AnB e CMC foram 0,005 mM e 1 g L-1, respectivamente. 

Aos complexos aniônicos de DODAB BF/AnB/CMC, em baixa P e CMC 1 g L-1, 

foram adicionadas diferentes concentrações de cloreto de poli(dimetildialilamônio) (PDDA), 

com finalidade de se obter complexos supramoleculares positivamente carregados. Na Tabela 

4.3.1.2, estão as medidas de diâmetro médio e potencial-zeta para dispersões de DODAB 

BF/AnB/CMC/PDDA. Na ausência de PDDA, as partículas de DODAB BF/AnB/CMC 

obtidas possuíram 90 nm de diâmetro médio e potencial-zeta negativo de -50 mV. Ao 

adicionar-se solução estoque de PDDA suficiente para concentração final de 0,1 g L-1, 

observou-se um crescimento significativo de 90 para 272 nm no diâmetro médio das 
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partículas formadas, sem alteração no valor de potencial-zeta. Em concentração final de 

PDDA em 1 g L-1, houve uma minimização no diâmetro médio do particulado formado em 

171 nm e reversão do potencial-zeta de negativo para positivo (de -50 para 24 mV). 

Entretanto, em 10 g L-1 de PDDA, o diâmetro médio e potencial-zeta das partículas foram, 

respectivamente, 668 nm e 40 mV. Esta aparente agregação do sistema em altas 

concentrações de PDDA sugere que o policátion hidrofóbico esteja formando pontes entre as 

diferentes partículas (“bridging flocculation”). 

Tabela 4.3.1.2. Diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para diferentes dispersões de 
DODAB BF/AnB/CMC/ PDDA em água a baixas proporções molares (P) droga:lípide. 

Dispersão [DODAB] 
(mM) 

[AnB]  
(mM) 

[CMC] 
 (g L-1) 

PDDA 
(g L-1 ) 

D±δ  
(nm) 

ζ±δ  
(mV) 

DODAB BF/AnB/CMC 1 0,005 1 --- 90±2 -50±2 
       
DODAB BF/AnB/CMC/PDDA 1 0,005 1 0,1 272±2 -51±1 
 1 0,005 1 1 171±1 24±2 
 1 0,005 1 10 668±10 40±3 

 
 

O efeito da concentração de PDDA sobre o diâmetro médio (Figura 4.3.1.5 A) e 

potencial-zeta (Figura 4.3.1.5 B) do complexo DODAB BF/AnB/CMC está na Figura 4.3.1.5. 

Pode-se observar que em baixas concentrações de PDDA (0,01 – 0,2 g L-1), o diâmetro médio 

das partículas permaneceu estável em aproximadamente 300 nm e com potencial-zeta em 

torno de -51 mV. Observou-se a minimização no diâmetro médio do sistema em 170 nm, com 

potencial-zeta positivo (24 mV) em 1 g L-1 de PDDA. Acima desta concentração, não se 

obteve estabilização coloidal satisfatória, apesar do valor mais positivo do potencial-zeta (em 

torno de 40 mV) houve aumento significativo no diâmetro médio das partículas, alcançando 

670 nm na mais alta concentração de PDDA testada (10 g L-1).  
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Esquema 3.1.2.2. Complexos catiônicos de DODAB BF/AnB/CMC/PDDA.
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Figura 4.3.1.5. Efeito da concentração de PDDA sobre o diâmetro médio (A) e potencial-zeta 
(B) da dispersão DODAB BF/AnB/CMC em baixa P. Concentrações finais de DODAB, AnB 
e CMC foram de 1, 0,005 mM e 1 g L-1, respectivamente. As medidas foram obtidas 
decorridos 20 minutos após a adição de PDDA e sua interação com as dispersões a 
temperatura ambiente. 

Arranjos de DODAB BF/ AnB/ CMC/ PDDA com diâmetro médio mínimo de D = 

171 nm e potencial-zeta = 24 mV não resultaram em zero de viabilidade de C. albicans; esta  

ficou em torno de 79% (Tabela 4.3.1.3). A carga positiva total da formulação catiônica não foi 

suficiente para indução de efeito fungicida completo. Entretanto, para uma cobertura total 

com polieletrólitos catiônicos de polilisina (PL), com diferentes pesos moleculares e na 

mesma concentração, observou-se estreita correlação entre perda da viabilidade celular e 

aumento do potencial-zeta (Tabela 4.3.1.3). A formulação DODAB BF/ AnB/ CMC/ PDDA 

em baixa P foi 100% efetiva contra os fungos apenas para concentrações de PDDA iguais ou 

superiores a 5 g L-1. 

A Figura 4.3.1.6 mostra a viabilidade celular (%) como uma função da concentração 

dos polieletrólitos sozinhos (Figura 4.3.1.6 A e C) ou em formulações de DODAB BF/ AnB 

em baixa P (Figura 4.3.1.6 B e D). O controle para o efeito de CMC sobre as células revelou 

seu caráter inócuo com completa preservação da viabilidade celular (Figura 4.3.1.6 A). Ao 

adicionar-se CMC, em diferentes concentrações, ao sistema DODAB BF/ AnB, pode-se 

observar que, conforme a concentração de CMC aumentou, a viabilidade celular do fungo 

também aumentou, até atingir 100% de viabilidade quando a concentração de CMC foi igual 
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ou maior de 1 g L-1 (Figura 4.3.1.6 B). Para uma faixa de concentração de PDDA de 1 –       

10 g L-1 em dispersão contendo CMC 1 g L-1, a cationização do complexo mostrou ser 

citotóxica, reduzindo a viabilidade celular a 50% em 10 g L-1 de PDDA (Figura 4.3.1.6 C). 

Trabalhos anteriores do grupo mostraram que existe uma boa correlação entre a mobilidade 

eletroforética positiva para as células do fungo e a perda da viabilidade celular [Vieira & 

Carmona-Ribeiro, 2006]. Sendo assim, pela figura 4.3.1.6 D, pode-se assumir que a atividade 

fungicida esta intimamente relacionada aos complexos catiônicos de DODAB BF/ AnB/ 

CMC/ PDDA já que 0% de viabilidade foi alcançada quando a concentração de PDDA foi de 

5 g L-1 no complexo DODAB BF /AnB/ CMC. 

Tabela 4.3.1.3. Características de novas formulações catiônicas de anfotericina B (AnB). 
Diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para formulações em baixa e alta proporção molar 
droga: lípide e seu efeito sobre a viabilidade celular de C.albicans (1x106 UFC/ mL). As 
concentrações são dadas em parênteses em g L-1. 

Auto-associações de lípide catiônico, drogas e polieletrólitos D  ± δ 
nm 

ζ ± δ 
mV 

Viabilidade 
(%) 

DODAB BF (0,6)/ AmB (0,005)/ CMC (1)/ PDDA (1)  171 ± 1 24 ± 2 79 ± 5 
DODAB BF (0,6)/ AmB (0,005)/ CMC (1)/ PL5000-10000 (1) 92 ± 4 40 ± 1 71 ± 4 
DODAB BF (0,6)/ AmB (0,005)/ CMC (1)/ PL30000-70000 (1) 138 ± 5 50 ± 3 21 ± 9 
DODAB BF (0,6)/ AmB (0,005)/ CMC (1)/ PL70000-150000 (1) 148 ± 5 60 ± 3 13 ± 5 
    
AmB (0,05)/ DODAB BF (0,06)/ CMC (0,1)/ PDDA (1) 280 ± 2 35 ± 1 27 ± 2 
AmB (0,05)/ DODAB BF (0,06)/ CMC (0,1)/ PL5000-10000 (1) 238 ± 1 25 ± 7 37 ± 1 
AmB (0,05)/ DODAB BF (0,06)/ CMC (0,1)/ PL30000-70000(1) 326 ± 5 36 ± 3 23 ± 6 
AmB (0,05)/ DODAB BF (0,06)/ CMC (0,1)/ PL70000-150000(1) 417 ± 3 47 ± 5 11 ± 3 
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Figura 4.3.1.6. Viabilidade celular (%) como uma função da concentração dos polieletrólitos 
sozinhos (A, C) ou em formulações de DODAB BF/AnB em baixa P (B, D). Células 
(1x106UFC/ mL) e CMC (A), DODAB BF/AnB/CMC (B), CMC/PDDA (C) ou DODAB 
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BF/AnB/CMC/PDDA (D) interagiram por 1 hora a 25 ºC. Cerca de 100% de viabilidade foi 
obtida para cada amostra controle contendo somente células de C. albicans. Antes de plaquear 
0,1 mL da mistura em ágar, diluições de 1:1000 foram realizadas em água Milli-Q. 

 

4.3.2. Sistemas AnB/DODAB BF/CMC e AnB/DODAB BF/CMC/PDDA a altas proporções 

molares droga: lípide. 

Para experimentos realizados em alta P, em tampão IGP, a atração eletrostática entre 

os grânulos ou particulados de droga e fragmentos de bicamada de carga oposta dirigiu a 

formação de partículas de droga recoberta com a bicamada de DODAB [Lincopan & 

Carmona-Ribeiro, 2006]. Na Tabela 4.3.2.1, pode-se observar que os agregados de AnB com 

360 ou 75 nm de diâmetro médio foram obtidos em água e IGP, respectivamente, e 

apresentaram-se negativamente carregados com –26 ou –27 mV de potencial-zeta. Aqui, vale 

ressaltar que o tampão IGP (que contém, em pH 7, 0,5 mM do ânion dihidrogenofosfato) 

reduziu o diâmetro médio das partículas do antifúngico formadas, sem afetar o potencial-zeta 

destas partículas. Esses agregados de AnB foram recobertos por DODAB BF tornando os 

particulados de droga positivamente carregados com potencial-zeta de 9 mV e um tamanho 

final de 195 nm. Com a adição de CMC para uma concentração final de 0,001 g L-1 à 

dispersão, houve manutenção do diâmetro médio das partículas em 195 – 199 nm e potencial-

zeta de 16 mV. Entretanto, em 0,01 g L-1 de CMC ocorreu uma extensa agregação das 

partículas detectada pelo diâmetro médio de 1286 nm e potencial-zeta de 4 mV. Na mais alta 

concentração de CMC testada, 1 g L-1, o diâmetro médio das partículas diminuiu, ficando 

estável em 230 nm, valor aproximado ao diâmetro dos particulados de droga recobertos com 

os fragmentos, com reversão de carga do potencial-zeta de positivo para negativo. 

Tabela 4.3.2.1. Diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para diferentes dispersões de 
anfotericina B (AnB), AnB em dispersão lipídica de DODAB BF ou em DODAB BF mais 
carboximetilcelulose (CMC) em tampão IGP a altas proporções molares (P) droga: lípide. 

Dispersão [DODAB] 
(mM) 

[AnB]  
(µM) 

[CMC] 
 (g L-1) 

D±δ  
(nm) 

ζ±δ  
(mV) 

AnB em água --- 50 --- 360±4 -26±3 
AnB em IGP --- 50 --- 75±2 -27±1 
      
DODAB BF  0,1 - - - --- 75±1 40±1 
DODAB BF/AnB 0,1 50 --- 195±3 9±1 
      
DODAB BF/AnB/CMC 0,1 50 0,001 199±1 16±1 
 0,1 50 0,01 1286±76 4±1 
 0,1 50 0,1 230±2 -34±1 
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O efeito da concentração de CMC a alta P sobre o diâmetro médio e potencial-zeta das 

dispersões DODAB BF/CMC ou AnB/DODAB BF/CMC (Figuras 4.3.2.1 C e D), está na 

Figura 4.3.2.1. Para o sistema DODAB BF/CMC (Figuras 4.3.2.1 A e B), observa-se que em 

baixas concentrações de CMC (0,001 – 0,1 g L-1), o diâmetro médio das partículas formadas 

permaneceu estável em aproximadamente 83 nm e o potencial-zeta positivo, em torno de     

20 mV. Ainda, pode-se observar que perto de 0 mV, faixa compreendida entre 0,1 – 0,5 g L-1 

de CMC, ocorreu agregação máxima do sistema. Em altas concentrações de CMC, faixa 

compreendida entre 0,6 – 1 g L-1, a estabilidade coloidal foi alta e os tamanhos minimizados 

em torno de 105 nm. Para o sistema AnB/DODAB BF/CMC, alta estabilidade coloidal foi 

observada em concentrações de CMC entre 0,0005 – 0,002 g L-1. Nesta faixa de 

concentrações, o potencial-zeta das partículas foi positivo, em torno de 20 mV, com diâmetro 

médio em torno de 200 nm. Perto de 0 mV, faixa compreendida entre 0,003 – 0,03g L-1 de 

CMC, ocorreu agregação máxima do sistema. Entretanto, para concentrações de CMC entre 

0,05 –1 g L-1, partículas com diâmetro de aproximadamente 250 nm de diâmetro médio e 

potencial-zeta negativo em torno de -35 mV foram obtidas. Para ulterior recobrimento com 

PDDA, a concentração de CMC escolhida foi de 0,1 g L-1. Nesta condição, complexos 

aniônicos de AnB/DODAB BF/CMC apresentaram 230 nm de diâmetro médio (Figura 4.3.2.1 

C) e –34 mV de potencial-zeta (Figura 4.3.2.1 D). 
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Figura 4.3.2.1. Efeito da concentração de CMC sobre o diâmetro médio (A, C) e potencial-
zeta (B, D) da dispersão de DODAB BF (A, B) ou AnB/DODAB BF em alta P (C, D). As 
concentrações finais de DODAB BF e AnB foram de 1 e 0,05 mM, respectivamente. A seta 
indica a [CMC] adotada para ulterior recobrimento com o PDDA. 
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A forma agregada da droga a altos valores de P para dispersões em presença de CMC 

foi detectada por espectroscopia UV-visível (Figura 4.3.2.2). Esta última figura mostra o 

espectro de absorção de luz da AnB em tampão IGP (Figura 4.3.2.2 A), recobertos pelos 

fragmentos de bicamada de DODAB (Figura 4.3.2.2 B) e com posterior adição de CMC 

(Figura 4.3.2.2 C). Em tampão IGP, o espectro indica agregação da droga com a presença de 

picos a baixos comprimentos de onda (Figura 4.3.2.2 A). O espectro da dispersão 

AnB/DODAB BF/CMC foi muito similar ao espectro da droga em água, que indica agregação 

da droga com predominância de picos a baixos comprimentos de onda e apenas pequena 

proporção de droga monomérica gerando o quadrupleto típico da AnB monomérica (Figura 

4.3.2.2 B e C). Possivelmente, essa pequena proporção de droga monomérica está associada 

aos 5% de solvente da droga existente na dispersão e à solubilização da droga em um possível 

excesso de fragmentos presentes na dispersão que não recobriram as partículas de droga. 
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Figura 4.3.2.2. Espectros óticos de AnB em diferentes meios: (A) tampão IGP; (B) partícula 
de AnB recoberta por 0,1 mM de DODAB BF e (C) DODAB/ AnB/ CMC. A concentração 
final de AnB foi de 0,005 mM, CMC 1 g L-1 e solvente da droga 5%. 
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Aos complexos aniônicos de AnB/DODAB BF/CMC, alta P e CMC 0,1 g L-1, foram 

adicionadas soluções de diferentes concentrações de cloreto de poli(dimetildialilamônio) 

(PDDA), com finalidade de se obter complexos supramoleculares positivamente carregados. 

Na Tabela 4.3.2.2, estão as medidas de diâmetro médio e potencial-zeta para dispersões de 

AnB/DODAB BF/CMC/PDDA, em alta P. Ao adicionar-se solução estoque de PDDA 

suficiente para concentração final de 0,1 g L-1, observou-se um crescimento significativo de 

230 para 399 nm no diâmetro médio das partículas formadas, com potencial-zeta negativo de -

43 mV. Em concentração final de PDDA em 1 g L-1, houve uma minimização no diâmetro 

médio do particulado formado em 280 nm e reversão do potencial-zeta de negativo para 

positivo (de -34 para 35 mV). Entretanto, em 10 g L-1 de PDDA, o diâmetro médio e 

potencial-zeta das partículas foram, respectivamente, 943 nm e 37 mV. Novamente, estes 

resultados reforçam a idéia de que o policátion hidrofóbico esteja formando pontes entre as 

partículas. 

Tabela 4.3.2.2. Diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para diferentes dispersões de 
AnB/DODAB BF/ CMC/PDDA em água a altas proporções molares (P) droga:lípide. 

Dispersão [DODAB] 
(mM) 

[AnB]  
(mM) 

[CMC] 
 (mg/mL) 

PDDA 
(mg/mL) 

D±δ  
(nm) 

ζ±δ  
(mV) 

DODAB BF/AnB/CMC 0,1 0,05 0,1 --- 230±2 -34±1 
       
DODAB BF/AnB/CMC/PDDA 0,1 0,05 0,1 0,1 399±6 -43±1 
 0,1 0,05 0,1 1 280±2 35±1 
 0,1 0,05 0,1 10 943±15 37±1 

 
O efeito da concentração de PDDA sobre o diâmetro médio (Figura 4.3.2.3 A) e 

potencial-zeta (Figura 4.3.2.3 B) das dispersões AnB/DODAB BF/CMC/PDDA estão na 

Figura 4.3.2.3. Pode-se observar que em baixas concentrações de PDDA (0,01 – 0,1 g L-1), o 

diâmetro médio das partículas permaneceu estável em aproximadamente 370 nm e com 

potencial-zeta negativo, em torno de -44 mV. Para faixas de concentrações de PDDA em 

torno de 0,5 – 1 g L-1, observou-se a minimização no diâmetro médio do sistema em 

aproximadamente 200 nm, com reversão do potencial-zeta de negativo para positivo. Acima 

desta concentração, o potencial-zeta foi positivo em torno de 37 mV para todas as 

concentrações testadas, com aumento significativo no diâmetro médio das partículas, 

alcançando 943 nm na mais alta concentração de PDDA testada (10 g L-1). Os resultados 

descritos até aqui revelaram efeitos similares aos observado anteriormente no grupo [Correia 

et al., 2004; Araújo et al, 2005]. Correia e colaboradores reportaram a adsorção do 

polieletrólito aniônico CMC sobre microesferas hidrofóbicas catiônicas de poliestireno 

amidina (PSA) via atração eletrostática com aumento no diâmetro médio das partículas de 
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PSA em 22 nm. No limite de adsorção máxima do polieletrólito aniônico sobre as partículas 

poliméricas, fragmentos catiônicos de DODAB comprimiram a camada de CMC e um filme 

composto de DODAB/CMC foi formado sobre as partículas de PSA, exibindo um aumento no 

diâmetro de aproximadamente 20 nm em relação às partículas de PSA sozinhas. Em 1 mM de 

DODAB, o particulado PSA/CMC/DODAB apresentou-se positivamente carregados (20 mV 

de potencial-zeta) e com alta estabilidade coloidal, com ocorrência de uma vasta maioria de 

partículas isoladas, sem agregação [Correia et al., 2004]. Em concentrações menores que       

1 mM de DODAB, o sistema é coloidalmente instável. Araújo e colaboradores reportaram o 

efeito da adsorção de fragmentos aniônicos de dihexadecilfosfato (DHP) sobre partículas de 

poliestireno sulfato (PSS) recobertas com PDDA. A estabilidade coloidal para este sistema foi 

baixa para a faixa de concentrações de 0-4 mM de DHP. Não foi observada a formação de 

singletes (partículas isoladas) na dispersão contendo PSS/PDDA/DHP, entretanto, a formação 

de dubletes (duas partículas agregadas) relativamente estáveis foi observada na mais alta 

concentração de DHP testada [Araújo et al., 2005]. 

Esquema 3.1.3.2. Complexo catiônico de AnB/ 
DODAB BF/ CMC/ PDDA.
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Figura 4.3.2.3. Efeito da concentração de PDDA sobre o diâmetro médio (A) e potencial-zeta 
(B) da dispersão AnB/DODAB BF/CMC em alta P. Concentrações finais de DODAB, AnB e 
CMC foram de 0,1; 0,05 mM e 1 g L-1, respectivamente. As medidas foram obtidas decorridos 
20 minutos após a adição de PDDA e sua interação com as dispersões a temperatura 
ambiente. 
 
 A Figura 4.3.2.4 mostra a viabilidade celular (%) como uma função da concentração 

dos polieletrólitos sozinhos (Figuras 4.3.2.4 A e C) ou em formulações de AnB/DODAB BF 



 85  

em baixa P (Figuras 4.3.2.4 B e D). O controle para o efeito de CMC sobre as células revelou 

seu caráter inócuo com completa preservação da viabilidade celular (Figura 4.3.2.4 A). Ao 

adicionar-se CMC, em diferentes concentrações, ao sistema AnB/DODAB BF, pode-se 

observar que, conforme a concentração de CMC aumenta, a viabilidade celular do fungo 

também aumentou, até atingir aproximadamente 70% de viabilidade quando a concentração 

de CMC foi igual ou superior a 0,05 g L-1 (Figura 4.3.2.4 B). Para uma faixa de concentração 

de PDDA de 1 – 10 g L-1 em dispersão contendo CMC 0,1 g L-1, a cationização do complexo 

mostrou ser citotóxica, reduzindo a viabilidade celular a 50% em 10 g L-1 de PDDA (Figura 

4.3.2.4 C). Pela figura 4.3.2.4 D, pode-se assumir que a atividade fungicida está intimamente 

relacionada aos complexos catiônicos de AnB/ DODAB BF/ CMC/ PDDA já que 0% de 

viabilidade foi alcançada quando a concentração de PDDA foi de 2 g L-1 no complexo AnB/ 

DODAB BF/ CMC. 
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Figura 4.3.2.4. Viabilidade celular (%) como uma função da concentração dos polieletrólitos 
sozinhos (A, C) ou em formulações de AnB/ DODAB BF em alta P (B, D). Células 
(1x106UFC/ mL) e CMC (A), AnB/DODAB BF/CMC (B), CMC/PDDA (C) ou AnB/ 
DODAB BF/CMC/PDDA interagiram por 1 hora a 25 ºC. Cerca de 100% de viabilidade foi 
obtida para cada amostra controle contendo somente células de C. albicans. Antes de plaquear 
0,1 mL da mistura em ágar, diluições de 1:1000 foram realizadas em água Milli-Q. 

Nesta parte, descremos a estabilização coloidal da estrutura de bicamada pelos 

polieletrólitos carboximetilcelulose (CMC) e/ou cloreto de poli(dimetildialilamônio) (PDDA) 

em formulações da droga hidrofóbica, a baixa e alta proporção molar droga: lípide sintético 

(P). Em 0,005 mM de AnB, 1 mM de DODAB, 1 g L-1 de CMC e 1 g L-1 de PDDA, a droga 
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assim formulada foi encontrada em forma monomérica em particulado de 171 nm de diâmetro 

médio e 24 mV de potencial-zeta. Em 0,05 mM de droga, 0,1 mM de DODAB, 0,1 g L-1 de 

CMC e 1 g L-1 de PDDA, AnB foi encontrada na forma agregada em particulado com 

diâmetro médio de 280 nm e 35 mV de potencial-zeta. In vitro, ambos os tipos de 

formulações de AnB resultaram em efeito fungicida completo contra C. albicans (1x106 UFC/ 

mL), o que sugere seu excelente potencial como candidatas para futuros testes in vivo em 

modelos de animais com candidíase sistêmica. 

 

4.4. Novas formulações de cisplatina em partículas 

Nesta seção serão apresentados resultados referentes a diversas tentativas de 

otimização de estabilidade coloidal da droga cisplatina (CisPt) que é reconhecidamente de 

difícil formulação [Hammellers et al., 2006]. São descritos resultados referentes ao uso de 

partículas como agentes nucleantes para cristalização da droga após ciclos de freezing and 

thawing (poliestireno sulfato partículas híbridas de PMMA e CMC, ou partículas de droga, 

CMC e quitosana). 

A cisplatina é uma droga anticancerígena extensamente utilizada no tratamento de 

tumores sólidos, mas sua utilização clínica é limitada devido à sua toxicidade [Burger et al., 

2002]. Além disso, a droga não é específica contra células cancerosas, sendo igualmente 

tóxica contra células normais. Alta potência e alta toxicidade sugerem que a droga necessita 

de uma formulação adequada que permita controlar sua toxicidade sem afetar sua potência 

[Lalonde, 2003]. Estes problemas podem ser minimizados ao encapsular cisplatina, por 

exemplo, em lipídeos. Neste contexto, Burger et al. mostraram que a hidratação de um filme 

lipídico seco composto por quantidades equimolares de fosfatidilserina e fosfatidilcolina em 

solução aquosa de 5mM de cisplatina, seguida por 10 ciclos de freezing and thawing (FT), 

produziu nanocápsulas de cisplatina que puderam ser isoladas por centrifugação em gradiente 

de glicose [Burger et al., 2002]. Ainda, propuseram que esta droga em dispersão lipídica 

sofre, na etapa de congelamento do ciclo de FT, cristalização e agregação das espécies 

neutras, com ocorrência de co-agregação das espécies positivamente carregadas. A interação 

dos agregados positivamente carregados de cisplatina com os lipídeos negativamente 

carregados levaram à formação de agregados de cisplatina coberto por lipídio (nanocápsulas), 

tendo a dispersão coloidal aparência leitosa devida ao espalhamento de luz pelas nanocápsulas 
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[Burger et al., 2002]. Os autores mostraram que os fatores que determinaram a formação de 

nanocápsulas de cisplatina dependem da presença de lipídeos negativamente carregados e do 

FT da suspensão. Somente os agregados de cisplatina que estavam cobertos por lipídeos não 

redissolveram na etapa de aquecimento até 37 ºC [Burger et al., 2002]. 

Primeiramente, tentamos incorporar CisPt em fragmentos sintéticos da bicamada 

catiônica de DODAB e aniônica de DHP, bem como em lipossomos asolecitina (ASO), uma 

mistura de fosfolipídios naturais e ácidos graxos derivada da soja [Kagawa & Racker, 1973]. 

A incorporação de 2,5 mM da droga nas bicamadas lipídicas foi avaliada por espalhamento de 

luz dinâmico e determinações de mobilidade eletroforética pelos agregados formados. 

Medidas de diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para os fragmentos de DODAB ou DHP e 

para CisPt incorporada às bicamadas sintéticas, após 10 ciclos repetidos de freezing and 

thawing (FT), estão na Tabela 4.4.1. Fragmentos de DODAB (2,5 mM) apresentaram 

diâmetro médio de 80 nm e potencial-zeta positivo de 41 mV. A incorporação de 2,5 mM 

CisPt à bicamada catiônica, seguida por 10 ciclos de FT levou a formação de partículas 

grandes e positivamente carregadas com diâmetro médio de 1327 nm e 43 mV de potencial-

zeta. No entanto, para os fragmentos de bicamada aniônica, com diâmetro médio 132 nm e     

–51 mV de potencial-zeta, observou-se a formação de um particulado branco leitoso na 

superfície da solução, após adição de CisPt e repetidos ciclos de FT. A agregação do sistema 

DHP BF/ CisPt, ambos em concentração final de 2,5 mM, foi tão intensa que não se 

conseguiu medir o diâmetro médio e, por conseqüência, o potencial-zeta dos agregados 

formados. Os resultados obtidos de incorporação de CisPt às bicamadas, não tornam estas 

formulações como boas candidatas a testes clínicos, devido à formação de particulados de 

droga com diâmetro médio superior a 1000 nm e de baixa estabilidade coloidal. Assim, 

resolvemos mudar nossa estratégia.  

Tabela 4.4.1. Diâmetro médio (D) e potencial-zeta (ζ) para 2,5 mM de diferentes dispersões 
lipídicas em ausência ou presença de 2,5 mM de CisPt. 

Lipídio e/ ou droga Método de dispersão do lipídio D ± δ (nm) ζ ± δ (mV) 
DODAB Sonicação com tip 80 ± 3 41 ± 2 
DODAB/CisPt  1327 ± 56 43 ± 2 
DHP Sonicação com tip 132 ± 2 -51 ± 2 
DHP/ CisPt  --- --- 

 
 Como já bem descrito na literatura, a droga é quimicamente instável em água, podendo 

ocorrer substituição de um ou dois cloros da molécula por água, com conseqüente 

cationização da droga. Aqui, vale a pena relembrar que a própria cisplatina, em solução 
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aquosa, encontra-se em equilíbrio com seus vários ácidos positivamente carregados. A Figura 

4.4.1 mostra a hidrólise parcial da cisplatina levando a formação de ácidos fracos 

positivamente carregados, que possuem maior solubilidade que a forma neutra. Esse 

fenômeno é conhecido por “aquation”. A droga pode ainda, em contato com superfícies 

metálicas, sofrer precipitação devida a substituição nucleofílica do cloro por nucleófilos fortes 

como o bissulfito [Riley et al., 1982; Basolo & Pearson, 1967]. Assim sendo, decidiu-se 

tentar complexar a droga cationizada sobre a superfície de partículas negativamente carregas 

de poliestireno sulfato (PSS) ou híbridas de poli(metilmetacrilato) de metila e 

carboximetilcelulose [Castro et al., 2004] através de ciclos sucessivos de freezing and 

thawing [Burger et al., 2002]. 
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Figura 4.4.1. Equilíbrios de formação da mistura entre espécies neutras de CisPt e espécies 
aquadas positivamente carregadas em água. 

 O efeito da concentração de CisPt sobre o tamanho e potencial-zeta de partículas de 

PSS (1x1011 partículas/ mL) em solução de NaCl 1 mM está na Figura 4.4.2. Medidas de 

diâmetro (D) e potencial-zeta (ζ) para a partícula sozinha e na presença de diferentes 

concentrações de CisPt foram realizadas antes e após os ciclos de FT. Na ausência dos ciclos 

de FT (Figuras 4.4.2 A e B) não foi observada mudança no diâmetro médio das partículas, 

estável em torno de 99 nm (Figura 4.4.2 A). No entanto, para 1 mM de CisPt o potencial-zeta 

obtido foi de –34 mV. Assim, a droga causou uma redução significativa no valor absoluto do 

potencial-zeta da partícula. Essa redução poderia ser devida tanto a um mero efeito de 

contraíon sobre a dupla camada elétrica da partícula quanto à complexação da droga 

cationizada com a superfície da microesfera. Então, decidiu-se averiguar efeitos de droga 

sempre em comparação com efeitos de contraíons dos particulados em concentração 

equivalente àquela de droga. Os sais usados foram KCl e CaCl2  

O processo de FT desestabilizou as dispersões de PSS ocorrendo formação de grandes 

agregados, com diâmetro médio de 3194 nm na ausência de droga (Figura 4.4.2 C). O efeito 

da concentração de CisPt sobre o diâmetro médio dos agregados formados foi uma 
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diminuição do tamanho dos agregados (em 1 mM de CisPt, o diâmetro médio dos agregados 

foi de 2256 nm) (Figura 4.4.2 C). Todavia, o particulado revela ainda grande instabilidade 

coloidal e agregação entre partículas. Apesar da CisPt aparentemente contribuir para a 

estabilidade das partículas frente à agregação destas durante os ciclos de FT, a desagregação 

não foi suficiente de modo a garantir estabilidade coloidal à dispersão droga/ PSS. O 

potencial-zeta dos agregados permaneceu praticamente inalterado em aproximadamente         

–37 mV (Figura 4.4.2 D). Em conclusão, o particulado de PSS não contribuiu 

significativamente para obtenção de uma dispersão de droga de boa estabilidade coloidal. 

Assim sendo, decidimos utilizar o particulado polimérico híbrido com CMC com 

características de estabilização coloidal eletrostérica [Castro et al., 2004]. 
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Figura 4.4.2. Efeito da concentração de CisPt sobre o tamanho (A,C) e potencial-zeta (B, D) 
de partículas de PSS (1x1011 partículas/ mL) em NaCl 1 mM. As medidas foram realizadas 
antes (A,B) e após 10 ciclos repetidos de freezing and thawing (C, D) da dispersão contendo 
CisPt e partículas poliméricas negativamente carregadas. 

 Partículas híbridas de poli(metilmetacrilato) de metila e carboximetilcelulose (PMMA/ 

CMC) [Castro et al., 2004] também foram testadas como possíveis suportes para deposição 

de CisPt. Aqui, testou-se o efeito comparado de 1 mM de CisPt, KCl e CaCl2 sobre o tamanho 

(Figura 4.4.3 A) e potencial-zeta (Figura 4.4.3 B) das partículas negativamente carregadas 

(1x1011 partículas/ mL), antes e após 10 ciclos sucessivos de FT. Na ausência destes ciclos, 

conforme se observa na Figura 4.4.3 A, o diâmetro médio das partículas em presença de droga 

permaneceu estável em torno de 150 nm, independentemente do eletrólito adicionado. No 

entanto, o mesmo não pode ser dito para os potenciais-zeta das dispersões. Observa-se na 

Figura 4.4.3 B, que a dispersão contendo 1 mM de CisPt possui valor de potencial-zeta 

intermediário (-34 mV) entre aqueles observados para dispersões contendo 1 mM de KCl      
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(-46 mV) e 1 mM de CaCl2 (-27 mV), que representam, respectivamente, a forma 

monoaquada e diaquada da droga, sugerindo assim que ambas as formas estão presentes na 

dispersão contendo a droga. 
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Figura 4.4.3. Efeito comparado de CaCl2, KCl e CisPt sobre o tamanho (A) e potencial-zeta 
(B) de dispersões de PMMA/CMC (1x1011 partículas/ mL). As medidas foram realizadas 
antes e após aos 10 ciclos repetidos de freezing and thawing da solução contendo os 
eletrólitos e partículas híbridas negativamente carregadas. 

Após submetermos as partículas ao processo de freezing and thawing, na ausência de 

polieletrólitos, o diâmetro médio das partículas aumentou pouco com relação à extensa 

agregação anteriormente observada para o particulado de PSS, confirmando o papel 

importante do poliânion CMC na manutenção da estabilidade coloidal das partículas híbridas 

derivada da repulsão eletrostérica que ocorre entre elas (Figura 4.4.3 A). Os ciclos de FT não 

alteraram o potencial das partículas híbridas, uma vez que os valores de potencial-zeta obtidos 

permaneceram praticamente os mesmos. (Figura 4.4.3 B). Em 1 mM de KCl ou CaCl2, sem 

droga, os particulados obtidos apresentaram diâmetro médio de 470 e 320 nm, 

respectivamente. Na presença de droga, o diâmetro médio sofreu um ligeiro aumento de 140 

para 180 nm (Figura 4.4.3 A). Esse excelente resultado sugere que as diferentes formas da 

droga se associam como contraíons catiônicos monovalentes ou divalentes a nível da interface 

da partícula híbrida, de certa forma estabilizando-a diante de ciclos de FT. 
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 Ainda, uma nova formulação de CisPt foi desenvolvida por meio da complexação de 

polieletrólitos. O processo de coacervação é usualmente um processo simples, onde polímeros 

solúveis em água e de cargas opostas são colocados em contato para indução da formação dos 

complexos [Burgess, 1990; Medan, 1978]. Esse processo é aplicado aqui ao problema de 

dispersar a cisplatina utilizando os polieletrólitos carboximetilcelulose (CMC) e quitosana 

(CH), solúveis em água e com cargas opostas.  

0,5 mL de uma solução estoque de quitosana (1 g L-1) de pH 3 foi adicionada a 0,5 mL 

de água e 4,0 mL de uma solução estoque de CMC 0,125 g L-1 sem que ocorresse precipitação 

e obtendo-se pH final igual a 4,0 para concentrações finais de 0,1 g L-1 CMC e 0,1 g L-1 CH. 

As partículas em dispersão apresentaram diâmetro médio de 973 nm e potencial-zeta de         

–39 mV (Figuras 4.4.4 A e B), sugerindo a predominância de cargas negativas sobre as 

positivas nas partículas nessa condição de equivalência de massas de CMC e CH. 

A Figura 4.4.4 mostra o efeito da concentração de CisPt sobre o tamanho (Figura 4.4.4 

A) e potencial-zeta (Figura 4.4.4 B) do particulado de CMC: CH na proporção de 1g para 1 g 

em massa, antes e após os ciclos sucessivos de FT. Antes do processo de FT, pode-se observar 

que conforme aumentou-se a concentração da droga na dispersão, houve uma diminuição 

considerável no diâmetro médio das nanopartículas formadas (Figura 4.4.4 A). Nanopartículas 

contendo 2,6 mM CisPt apresentaram diâmetro médio de 378 nm e potencial-zeta de –32 mV. 

Esse diâmetro é aproximadamente 2,6 vezes menor do que aquele dos particulados em 

ausência da droga. O significado desse importante resultado pode ser compreendido a partir 

de um possível efeito de “cross-linking” pela forma aquada da droga compactando as malhas 

dos complexos CMC/CH no particulado. De fato, a compactação de polieletrólitos de carga 

oposta (polietileno diamina e dextrana) pelo sulfato de zinco em concentrações na faixa de 

micromolar (0,010 – 0,100 mM) vem sendo explorada na área farmacêutica para aumentar 

estabilidade coloidal e minimizar tamanhos dos particulados [Tiyaboonchai & Limpeanchob, 

2007; Tiyaboonchai et al., 2001;]. O sulfato de zinco atuaria como agente estabilizante do 

particulado por fazer crosslink entre polieletróltitos de carga oposta [Tiyaboonchai et al., 

2001; Tiyaboonchai e Limpeanchob, 2007]. De forma análoga, a CisPt está atuando como um 

agente de “crosslink” entre os polieletrólitos CMC e CH reduzindo substancialmente o 

tamanho médio de partícula já a partir de 0,001 mM de droga. Assim, CisPt revela capacidade 

bem maior que aquela do sulfato de zinco quanto a promover o “crosslink” dos polieletrólitos 

CMC e CH.  
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Após os 10 ciclos repetitivos de FT, não se observou diferença significativa no 

diâmetro médio das partículas obtidas (Figura 4.4.4 A). Para medidas de potencial-zeta 

observa-se que, antes e após os ciclos de FT, observa-se que conforme se aumentou a 

concentração de CisPt, obteve-se um aumento gradual do potencial das nanopartículas (Figura 

4.4.4 B). Os valores dos potenciais para as nanopartículas, de –39 mV sofreram um aumento 

para –32 mV em 2,6 mM de CisPt. Curiosamente, após os ciclos de FT, as nanopartículas 

sofreram um aumento ainda maior no potencial-zeta, que correspondeu a uma diferença de   

11 mV quando na mais alta concentração de droga testada (Figura 4.4.4 B). 
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Figura 4.4.4. Efeito da concentração de CisPt sobre o tamanho (A) e potencial-zeta (B) em 
dispersões de CMC: CH 1: 1 (em massa). As medidas foram realizadas antes e após aos 10 
ciclos repetidos de freezing and thawing da solução contendo os eletrólitos e os coaservados 
dos polieletrólitos. 

 A Figura 4.4.5 mostra o efeito comparado da concentração de KCl, CisPt e CaCl2 

sobre o tamanho (Figuras 4.4.5 A e B) e potencial-zeta (Figuras 4.4.5 C e D) em dispersões de 

CMC: CH 1: 1. Antes dos ciclos de FT, partículas obtidas na ausência dos eletrólitos 

apresentaram diâmetro médio de 973 nm e potencial-zeta negativo de –39 mV. 

Contrariamente à diminuição no diâmetro médio das partículas observado conforme a 

concentração de CisPt foi aumentada na dispersão (Figura 4.4.4), a adição de KCl e CaCl2 

aumentou o diâmetro médio do particulado formado, obtendo-se, em 2,6 mM de ambos os 

sais, particulados com diâmetro médio de 2205 e 3400 nm para KCl e CaCl2, respectivamente. 

Estes resultados reforçam a hipótese de que a droga esteja atuando como um agente de 

“crosslinking” entre os polieletrólitos (Figura 4.4.5 A). Ciclos sucessivos de FT, não 

alteraram significantemente o diâmetro médio das partículas obtidas (Figura 4.4.5 B). O 
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potencial-zeta das nanopartículas na presença de KCl permaneceu praticamente inalterado 

conforme a concentração do sal foi aumentada, sofrendo apenas um aumento de 3 mV no 

potencial quando a concentração final deste sal na dispersão foi de 2,6 mM (Figura 4.4.5 C). 

O efeito do contraíon divalente (2,6 mM de CaCl2) foi mais significativo: houve um aumento 

de potencial-zeta do particulado de –39 para –24 mV. 

Um fato que merece atenção é que, na ausência do processo FT e em presença de 

concentrações de CisPt iguais ou superiores a 0,01 mM, o potencial-zeta das nanopartículas 

apresentou valores de potenciais intermediários àqueles obtidos para o particulado na 

presença de ambos os eletrólitos (Figura 4.4.5 C), sugerindo a presença de ambas as formas 

da droga na dispersão. Após os 10 ciclos de FT e em concentrações finais de CisPt em 1 e   

2,6 mM, as nanopartículas apresentaram valores muito próximos aos obtidos para o CaCl2, 

sugerindo um aumento na concentração da forma diaquada da CisPt após etapas sucessivas de 

FT. 
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Figura 4.4.5. Efeito comparado da concentração de KCl, CisPt e CaCl2 sobre o tamanho (A, 
C) e potencial-zeta (B, D) em dispersões de CMC: CH 1:1. As medidas foram realizadas antes 
e após aos 10 ciclos repetidos de freezing and thawing da solução contendo os eletrólitos e os 
coaservados dos polieletrólitos. 

 Ótima estabilidade coloidal foi alcançada quando CisPt foi formulada em coacervados 

de CH/ CMC. Numa faixa de concentração de CisPt foi de 0,001 – 2,5 mM, o efeito do 

aumento da concentração de CisPt sobre o tamanho das partículas e potencial-zeta foi 

alteração no tamanho de 1000 a 380 nm no tamanho e no potencial de -40 a -32 mV. Uma 

notável estabilização coloidal foi induzida por CisPt quando comparado a completa 

desestabilização coloidal induzida por KCl e CaCl2. Enquanto sal aumentou o tamanho das 
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partículas para 2 – 3 µm, CisPt diminuiu os particulados para 250 – 380 nm em concentrações 

equivalentes, provavelmente devido à compactação da rede de polieletrólitos por crosslinking. 

Possivelmente, pontes de hidrogênio entre a droga e os grupos carbonílicos de ambos os 

polieletrólitos explicam o efeito observado (Figura 4.4.6). 
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Figura 4.4.6. Esquema da ligação ponte de hidrogênio entre CisPt e polieletrólitos de carga 
oposta. 
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5. Conclusões 

Nesta tese, descrevemos a interação entre miconazol (MCZ) e fragmentos de bicamada 

de brometo de dimetildioctadecilamônio (DODAB), onde dois sítios de interação para MCZ 

na bicamada de DODAB foram identificados: (i) as bordas hidrofóbicas que estão disponíveis 

para o antifúngico à temperatura ambiente; e (ii) os sítios no seio da bicamada, que são 

ocupados com o aumento da concentração da droga e temperaturas acima da Tm [Vieira et al., 

2006]. Ainda, investigamos a interação entre anfifílicos catiônicos e células de Candida 

albicans. O interesse se justifica, porque surfactantes e lípides catiônicos se ligam facilmente 

em estruturas biológicas de carga oposta como células ou biomoléculas de interesse 

[Carmona-Ribeiro et al., 2006]. Isotermas langmuirianas de adsorção sobre as células da 

levedura mostram-se ser de alta afinidade para DODAB BF e brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (CTAB) com obtenção de um plateau de adsorção máxima, enquanto 

que para vesículas grandes e íntegras de DODAB, observou-se adsorção competitiva 

(obtenção de um máximo de adsorção seguido de diminuição da adsorção com o aumento da 

concentração adicionada), sugerindo assim competição entre células e vesículas grandes livres 

pela adsorção das vesículas grandes de DODAB [Pacheco et al., 2004; Vieira & Carmona-

Ribeiro, 2006]. Ainda, a adsorção de bicamadas catiônicas de DODAB sobre células de 

Candida albicans mudou o sinal de potencial da superfície celular de negativo para positivo, 

exibindo uma relação clara entre a carga positiva sobre a célula bacteriana e morte celular 

[Vieira & Carmona-Ribeiro, 2006]. Com respeito ao mecanismo de ação de DODAB, não foi 

observada lise celular [Vieira & Carmona-Ribeiro, 2006]. 

Novas formulações de anfotericina B realizadas em baixa e em alta proporção molar 

droga-lípide foram descritas utilizando recobrimentos externos de carboximetilcelulose e 

cloreto de poli(dimetildialilamônio) (PDDA). Em baixa P, a droga foi primeiramente 

solubilizada nas bordas hidrofóbicas dos fragmentos de DODAB enquanto que, em alta P, 

houve o recobrimento dos grânulos negativos de droga com fragmentos catiônicos de 

DODAB. Em 0,005 mM de AnB, 1 mM de DODAB, 1 g L-1 de CMC e 1 g L-1 de PDDA, a 

droga assim formulada foi encontrada em forma monomérica em particulado de 171 nm de 

diâmetro médio e 24 mV de potencial-zeta. Em 0,05 mM de droga, 0,1 mM de DODAB,     

0,1 g L-1 de CMC e 1 g L-1 de PDDA, AnB foi encontrada na forma agregada em particulado 

com diâmetro médio de 280 nm e 35 mV de potencial-zeta. In vitro, ambos os tipos de 

formulações de AnB resultaram em efeito fungicida completo contra C. albicans (1x106 UFC/ 
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mL). Os constructos revelam potencial possivelmente merecendo futuros testes in vivo em 

modelos de animais com candidíase sistêmica com posterior evolução para testes clínicos em 

humanos. 

 Tentativas de incorporação de cisplatina (CisPt) em diferentes sistemas (bicamadas de 

lípides sintéticos, partículas poliméricas de poliestireno sulfato, partículas híbridas de 

poli(metilmetacrilato) e carboximetilcelulose (CMC) ou complexos entre polieletrólitos de 

carga oposta de quitosana (CH) e CMC foram descritas. Dentre os sistemas testados surgiu 

como promissor o sistema de polieletrólitos de carga oposta para o qual a cisplatina induziu 

substancial estabilização coloidal e redução de tamanho médio de partícula. Ótima 

estabilidade coloidal foi alcançada quando CisPt foi formulada em coaservados de CH/ CMC. 

Numa faixa de concentração de CisPt foi de 0,001 – 2,5 mM, o efeito do aumento da 

concentração de CisPt sobre o tamanho das partículas e potencial-zeta foi um decrescimento 

no tamanho de 1000 a 380 nm no tamanho e no potencial de -40 a -32 mV. Uma notável 

estabilização coloidal foi induzida por CisPt quando comparado a completa desestabilização 

coloidal induzida por KCl e CaCl2. Enquanto sal aumentou o tamanho das partículas para 2 – 

3 µm, CisPt diminuiu os particulados para 250 – 380 nm em concentrações equivalentes, 

provavelmente devido à compactação da rede de polieletrólitos por crosslinking. 

Possivelmente, pontes de hidrogênio entre a droga e os grupos carbonílicos de ambos os 

polieletrólitos explicam o efeito de cross-linking mediado por CisPt entre que CH e CMC. 
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