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RESUMO 

 
CAMPOS, P. M. Desenvolvimento de nanopartículas de fase líquido-c ristalina 
funcionalizadas com peptídeos de penetração celular  para carreamento do 
ácido lipóico na pele.  2016. 191f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2016. 
 
A modulação da penetração de fármacos na/através da pele representa um desafio 
para sobrepor o efeito barreira proporcionado pela camada mais externa da pele, o 
estrato córneo. Sistemas de liberação nanoestruturados e funcionalizados 
representam uma importante estratégia para promover a penetração de fármacos 
nas camadas mais profundas da pele. O ácido lipóico (AL) é uma molécula com 
atividade antioxidante e constitui terapia antioxidante tópica para tratamento de 
estresse oxidativo e inflamação recorrente em patologias cutâneas. A encapsulação 
de AL em nanodispersões líquido-cristalinas (NDLCs) funcionalizadas com os 
peptídeos de penetração celular (PPCs), a saber, os peptídeos D4 e TAT, visa 
promover a liberação de AL em camadas específicas da pele através de uma 
estratégia inovadora associando tanto as vantagens de um sistema nanoparticulado 
como a superfície modificada para melhorar a interação com células e tecido-alvos. 
Nesse trabalho, foram desenvolvidos e validados métodos de cromatografia líquida 
de alta eficiência com detectores ultravioleta, eletroquímico e espalhamento de luz 
evaporativo específicos para quantificação do AL em várias faixas de linearidade 
para as diferentes etapas experimentais. As NDLCs foram preparadas com mono-
oleato de glicerila, ácido oleico, lipopolímeros, peptídeos TAT e D4 em diversas 
proporções e associações. NDLCs foram caracterizadas por diferentes métodos. A 
microscopia de luz polarizada e difração de raios X de baixo ângulo identificaram o 
sistema líquido-cristalino como fase hexagonal reversa. As técnicas de 
espalhamento dinâmico de luz e análise de rastreamento mostraram nanopartículas 
na ordem de 200 nm, estreito índice de polidispersividade, portencial zeta negativo e 
número de partículas por mL na faixa de 1012. A eficiência de encapsulação foi em 
torno de 79% e a capacidade de carga (drug loading)  de AL nas NDLCs atinigiu 
15%. A avaliação de comportamento e ação in vitro das NDLCs foi estudada em 
queratinócitos e fibroblastos, evidenciando que o tratamento com as NDLCs não 
diminuiu a viabilidade celular nas células estudadas. A internalização celular das 
NDLCs comprovada por microscopia confocal a laser e citometria de fluxo foi 
aumentada com a funcionalização com peptídeo D4 de maneira dependente da 
concentração e do tempo de incubação e com peptídeo TAT por mecanismo 
inespecífico. Em estudos de permeação in vitro foi demonstrada a penetração 
cutânea aumentada de AL a partir das NDLCs. Ensaio in vivo com camundongos 
hairless expostos à radiação UVB evidenciou a eficácia das NDLCs contendo AL 
pela atividade de mieloperoxidase ter sido diminuída, além de menor liberação da 
citocina inflamatória TNF-α, mostrando que as NDLCs desenvolvidas podem ser 
uma opção de tratamento tópico contra processos de estresse oxidativo e 
inflamação presentes no envelhecimento cutâneo e outras desordens cutâneas.  
 
Palavras-chave: pele, ácido lipóico, nanodispersões líquido-cristalinas, 
funcionalização, peptídeos de penetração celular, estresse oxidativo, aplicação 
tópica. 
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ABSTRACT 
 
CAMPOS, P. M. Development of liquid crystalline phase nanoparticl es 
functionalized with cell penetrating peptides for c arrying lipoic acid in the skin. 
2016. 191f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
The modulation of drug penetration into/ through the skin presents a challenge to 
overcome the barrier effect provided by the outermost layer of skin, the stratum 
corneum. Nanostructured and functionalized delivery systems represent an important 
strategy for promoting drugs penetration into the deeper layers of the skin. Lipoic acid 
(LA) is a molecule with antioxidant activity and it has application in topical antioxidant 
therapy for the treatments of oxidative stress and cutaneous inflammation 
pathologies . LA encapsulation into liquid crystalline nanodispersions (LCNDs) 
functionalized with cell penetrating peptides (CPPs), namely, D4 and TAT peptides, 
aims to promote LA release in specific layers of the skin through an innovative 
strategy combining both the advantages of nanoparticulate system with modified 
particle surface to enhance the interaction with cell and tissue-targets. In this work, 
we developed and validated high performance liquid chromatography methods with 
ultraviolet, electrochemical and evaporative light scattering detectors aiming to 
achieve specificity to assay LA in several linearity ranges for the different 
experimental stages. The NDLCs were prepared with glyceryl monooleate, oleic acid, 
lipopolymers, TAT and D4 peptides in various ratios and associations. LCNDs were 
characterized by several methods. The polarized light microscopy and small angle X-
ray diffraction identified the liquid crystalline system as reverse hexagonal phase. 
Techniques of dynamic light scattering and nanotracking analysis showed 
nanoparticles in the order of 200 nm, narrow polydispersity index, negative zeta 
potential and number of particles per mL in the range of 1012. The encapsulation 
efficiency was around 79%, and LA drug loading in LCNDs reached 15%. 
Assessment of in vitro behavior and effect of LCNDs was studied in keratinocytes 
and fibroblasts, demonstrating that LCNDs treatment did not decrease cell viability for 
studied cells. The cell internalization of LCNDs demonstrated by confocal laser 
microscopy and flow cytometry was increased by functionalization with D4 peptide in 
concentration and time of incubation dependent manners and with TAT peptide in a 
nonspecific mechanism. In vitro permeation studies demonstrated the increased skin 
penetration of LCNDs loaded LA. In vivo assay with hairless mice exposed to UVB 
radiation evidenced the efficacy of LCNDs loaded LA by myeloperoxidase activity 
have been reduced, also reduced release of inflammatory cytokine TNF-α, indicating 
that the developed LCNDs can be an alternative for topical treatment against 
processes of oxidative stress and inflammation present in skin aging and other skin 
disorders.  
 
Keywords: skin, lipoic acid, liquid crystalline nanodispersions, functionalization, cell 
penetrating peptides, oxidative stress, topical application. 
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1.1 Pele e vias de penetração cutânea 

A pele humana é considerada o maior órgão do corpo, recobrindo-o, e 

contempla 16% do peso corporal. É formada por uma estrutura altamente 

organizada e especializada para desempenhar as suas funções de proteção contra: 

perda de água e danos físicos como fricção e choques, bem como aqueles advindos 

do ambiente como absorção de substâncias químicas, patógenos e radiação 

ultravioleta (UV). A pele desempenha papel importante nas funções sensoriais, 

participa das respostas imunes e controle da temperatura corporal, realiza síntese da 

vitamina D, cicatrização de feridas e regeneração tecidual (N’DA, 2014; WICKETT; 

VISSCHER, 2006; WOLK; WITTE; SABAT, 2010).  

A pele é histologicamente dividida em três camadas principais: epiderme, derme 

e hipoderme (Figura 1). A epiderme é formada por epitélio estratificado, composta 

por queratinócitos, que são formados pela divisão das células na camada basal, 

originando várias camadas distintas, que à medida que migram para a superfície, 

progressivamente se diferenciam, sofrendo mudanças morfológicas e metabólicas. 

Os queratinócitos da epiderme são organizados em camadas, as quais são 

nomeadas em função da posição ou propriedade estrutural, como a camada basal 

que é composta por células proliferativas sobre a junção dermoepidérmica; camada 

espinhosa com células que apresentam grande quantidade de filamentos de 

queratina organizados ao redor do núcleo e inseridos na periferia celular associados 

aos desmossomos; camada granulosa, local de geração de componentes estruturais 

(grânulos de querato-hialina) que posteriormente vão formar a barreira epidérmica e, 

por fim, camada córnea formada por células anucleadas achatadas em estágio 

avançado de degeneração que se dispõem em lamelas num sistema 

bicompartimental de corneócitos ricos em proteínas rodeados por uma matriz lipídica 

contínua, essa camada é a responsável pela função barreira e proteção (CHU, 2008; 

VAN SMEDEN, 2014). 

Dentro da epiderme há várias populações de células, como os melanócitos, que 

se localizam na camada basal da epiderme, sintetizam o pigmento melanina e 

transferem para os queratinócitos vizinhos, o que dá cor para a pele e protege contra 

a radiação ultravioleta; células de Langerhans e dendríticas apresentadoras de 

antígeno, as quais possuem funções imunológicas, e células de Merkel responsáveis 

pela sensação tátil (GARTNER; HIATT, 2001; MCGRATH; EADY; POPE, 2004).  
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Figura 1: Esquema da Pele (adaptado de WOLK; WITTE;  SABAT, 2010). 

 
Logo abaixo da epiderme está a junção dermoepidérmica, que faz interface 

epiderme/ derme, mantendo-as unidas e proporcionando resistência contra forças de 

cisalhamento (CHU, 2008).   

A derme é formada por tecido conjuntivo com substância fundamental amorfa, 

constituída de fibras colágenas, elásticas e reticulares, células como os fibroblastos 

e leucócitos, vasos sanguíneos e linfáticos e fibras nervosas de axônios. Nesse local 

também estão localizados os folículos pilosos, as glândulas sudoríparas e sebáceas. 

A derme se divide em papilar, que nutre a epiderme por difusão e, em reticular, com 

vasos sanguíneos de maior calibre e fibras de colágeno e elastina mais espessas, 

importantes para a flexibilidade e distensão da pele. Abaixo da derme, está a 

hipoderme, composta de células adiposas circundadas por tecido conjuntivo frouxo, 

a qual é responsável pelo amortecimento de choques físicos e reserva energética 

(GARTNER; HIATT, 2001; WOLK; WITTE; SABAT, 2010). 

A aplicação de substâncias ativas na pele ou através dela, abrem diversas 

possibilidades de uso para produtos farmacêuticos e cosméticos. Além disso, por 

receber um terço da circulação sanguínea, a pele representa uma rota ideal para 

tratamento (BLUME-PEYTAVI et al, 2010; N’DA, 2014). Todavia, a pele exerce 
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função barreira através do estrato córneo, que é a camada mais externa da pele, a 

qual influencia a taxa de absorção/penetração de substâncias, juntamente com 

outros fatores como área de contato (local e extensão), duração da exposição, 

integridade do estrato córneo e espessura da epiderme; ainda, há aqueles fatores 

relacionados à molécula como lipofilicidade/hidrofilicidade, peso molecular, 

concentração e finalmente, tipo da formulação que veicula a molécula 

(KARADZOVSKA et al, 2013). 

A penetração de substâncias na pele pode ocorrer através do estrato córneo por 

três vias principais, são elas: intracelular, intercelular e folicular (Figura 2). A via 

intercelular se dá pelas lamelas lipídicas que rodeiam os corneócitos. A via folicular 

acontece através de folículos pilosos associados às glândulas sebáceas, os quais 

correspondem a 0,1% da área da pele e servem como vias de acesso rápido de 

curto prazo, assim como as glândulas sudoríparas, para a derme profunda. A via 

intracelular ocorre pelos corneócitos preenchidos de queratina e lamelas lipídicas 

compostas de ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres (JEPPS et al, 2013; 

MICHINIAK-KOHN et al, 2005).   

 

 
Figura 2: Esquema das vias de penetração cutânea (a daptado de BOLZINGER et al, 2012). 

 

Com relação aos perfis de hidrofilicidade e lipofilicidade, a pele é formada de 

várias camadas que alternam essas propriedades, começando pelo estrato córneo 

que tem característica lipofílica (13% de água), seguido da epiderme viável (70% de 

água) e derme com características hidrofílicas. Se uma substância alcançar a derme, 
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será absorvido pela circulação sanguínea local, podendo atingir a circulação 

sistêmica (BOLZINGER et al, 2012).  

Quando se inicia o transporte de moléculas através do estrato córneo, o mesmo 

ocorre essencialmente por difusão passiva pelas vias intercelular e intracelular 

dependendo da polaridade da molécula, sendo que moléculas lipofílicas permeiam 

pela via intercelular (lamelas lipídicas) e moléculas hidrofílicas pelas paredes 

celulares dos corneócitos (domínios protéicos) numa sequência sucessiva de 

interações. Um fenômeno importante que acontece no transporte pelo estrato córneo 

é o efeito reservatório para fármacos lipofílicos, pelo facilitado particionamento nesse 

meio e represamento ao atingir a epiderme viável (JEPPS et al, 2013).  Em outro 

contexto, é possível estabelecer que a entrada de fármaco na pele ocorra a favor de 

gradiente de concentração e, ainda, através da relação entre a constituição da pele 

e as propriedades físico-químicas da molécula, considerando os seguintes aspectos: 

i) peso molecular (PM) associado ao coeficiente de difusão; ii) número de pontes de 

hidrogênio estabelecidos durante a rota; iii) coeficiente de partição óleo/água (log 
Koctanol/água), que governa a afinidade entre a queratina dos corneócitos e lipídios do 

estrato córneo (GUY; HADGRAFT, 1985; LIU; TESTA; FAHR, 2011; NAIK; KALIA; 

GUY, 2000). Assim é possível predizer a permeabilidade de moléculas por meio do 

cálculo do coeficiente de permeabilidade (log kP) com a equação 1, baseada na 

relação de Potts-Guy (POTTS; GUY, 1992).  

 

log ��  ���
� � =  −2,7 + &0,71 . log �*+,-.*/

á01-
2 − 30,0061 .  PM5          equação 1 

 

De uma forma geral, pode-se afirmar que moléculas com peso molecular abaixo 

de 500 Da e moderadamente hidrofílicas com coeficiente de partição entre 1 e 3 são 

mais facilmente permeáveis através da pele (NG; LAU, 2015). 

Estabelecido que a difusão passiva de uma substância que adentra a pele segue 

a lei de Fick, após a instauração do estado de fluxo estacionário ( J 5, considera-se 

que a quantidade de substância que entra na pele é igual a quantidade que sai da 

mesma, de acordo com a equação 2:  

 

                            6 =  �7 .  89+/:9;+
� � . <=>?� =  �� . <=>?�                equação 2 
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Onde J é o fluxo no estado estacionário (mg. cm-2. h-1) através de uma 

membrana de espessura h (cm); Kec/veic é o coeficiente de partição da substância 

estrato córneo/ veículo; D é a difusibilidade da substância (cm2. h-1) no estrato 

córneo; Cveic é a concentração da substância (mg. cm-3) no veículo; Kp é o coeficiente 

de permeabilidade da substância dependente da formulação. Por meio dessa 

equação é possível aumentar a entrada de substâncias na pele pelo aumento da 

difusibilidade e particionamento no estrato córneo, bem como pelo aumento da 

concentração da substância na formulação (aumento da atividade termodinâmica da 

substância). Tais parâmetros aqui apontados podem ser modificados através de 

diversas estratégias no delineamento de formulações, incluindo sistemas de 

liberação de fármacos. Porém, deve ser levado em conta também a capacidade da 

formulação de permitir a saída da substância do veículo para que haja o 

particionamento na pele (LANE, 2013; NAIK; KALIA; GUY, 2000). 

Por outro lado, pode-se melhorar a difusão da molécula na pele por mecanismos 

de aumento da magnitude da permeação cutânea, tais como: aumento da fluidez 

das lamelas do estrato córneo, extração de lipídios intercelulares, aumento da 

hidratação do estrato córneo e alteração das proteínas dos corneócitos (PAUDEL et 

al, 2010). A função barreira da pele pode ser modificada de diversas formas, dentre 

elas, estão os promotores de absorção que agem sobre o estrato córneo como 

álcoois, aminas, ésteres, ácidos graxos, sulfóxidos, terpenos, surfactantes e 

fosfolipídios. Tais substâncias exercem sua função por vários mecanismos, o que 

facilita a entrada de substâncias na pele (BARRY, 2006; NAIK; KALIA; GUY, 2000). 

Outras soluções para superar a barreira cutânea e aumentar a entrada de 

substâncias na pele, de forma mais incisiva, são por métodos físicos como 

microagulhas, dermoabrasão, ablação térmica, eletroporação, iontoforese e 

sonoforese (PAUDEL et al, 2010). Assim, pode-se traçar um paralelo, moléculas de 

baixo peso molecular e lipofílicas podem ter sua difusão aumentada por métodos 

químicos e moléculas de alto peso molecular, hidrofílicas e carregadas podem ter 

sua penetração aumentada por métodos físicos (ESCOBAR-CHÁVEZ; 

RODRÍGUEZ-CRUZ; DOMÍNGUEZ-DELGADO, 2012; YANG; KALLURI; BANGA, 

2011).  
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Num segundo momento, quando a molécula ultrapassa o estrato córneo e atinge 

a epiderme viável, a difusão ocorre num sistema aquoso com alta concentração de 

proteínas e repleto de membranas celulares a serem atravessadas, portanto, a 

penetração e distribuição das moléculas são dependentes de ligação e 

sequestramento dentro da epiderme viável, transporte ativo e metabolização (JEPPS 

et al, 2013; LANE, 2013). O tipo de mecanismo de passagem através da derme é o 

mesmo para a epiderme viável, uma difusão dificultada em meio aquoso, porém 

nessa camada o transporte e distribuição da molécula estão facilitados pela 

presença das circulações sanguínea e linfática, as quais permitem depuração da 

molécula, criando uma corrente convectiva de transporte da molécula para tecidos 

profundos (JEPPS et al, 2013).  

O transporte de moléculas via apêndices cutâneos oferecem a vantagem de não 

precisar alterar a fisiologia da pele e, ainda, por serem invaginações da epiderme em 

direção à derme, propiciando uma maior área de contato para produtos aplicados na 

pele. Quando se considera sistemas de liberação em tamanho nanométrico essa via 

é a porta de entrada na pele, pela acumulação de nanopartículas nos apêndices 

cutâneos, bem como a influência de massagem, oclusão local e rigidez das 

nanopartículas, produzindo efeito na penetração cutânea (LADEMANN et al, 2009; 

TRAUER et al, 2014). Outro importante aspecto relacionado com essa via de 

penetração é o acúmulo de longo prazo de nanopartículas, principalmente para 

aquelas de tamanho ao redor de 100 nm, o que foi descrito em um experimento 

realizado com formulações fotoprotetoras. Ainda, em outros relatos na literatura que 

consideraram partículas de diversos materiais, tamanhos e diferentes propriedades 

de superfície, partículas numa faixa de 300 a 600 nm tiveram a penetração 

aumentada e armazenamento mais longo nos folículos pilosos comparado com o 

estrato córneo. Assim, moléculas carreadas em sistemas de liberação 

nanoparticulados podem ter uma permeação aumentada pelos aspectos acima 

expostos (LADEMANN et al, 2011).   

 

1.2 Desenvolvimento de sistemas de liberação de fas e líquido-cristalina  

Os sistemas líquido-cristalinos tem atraído grande atenção pelas suas 

propriedades físico-químicas peculiares e pela sua capacidade de veicularem 

substâncias em suas estruturas como fármacos de baixos pesos moleculares, assim 
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como os de altos pesos moleculares como proteínas e ácidos nucléicos, 

promovendo uma liberação sustentada. Os sistemas líquido-cristalinos são 

representados pelas mesofases: lamelar, cúbica e hexagonal (GUO et al, 2010). São 

consideradas estruturas supramoleculares de estado intermediário da matéria, que 

possuem a fluidez do estado líquido com a organização do estado sólido, resultantes 

do alinhamento espontâneo de moléculas anfifílicas formadas a partir da hidratação 

das mesmas em ambientes hidrofílicos (SAULNIER et al, 2008). Devido à formação 

bem definida em estados agregados com morfologia controlável e estrutura em 

escala nanométrica, esse sistema é colocado em posição privilegiada pela ampla 

gama de aplicações tecnológicas (YAGHMUR; GLATTER, 2009).   

As moléculas anfifílicas com essa caractetística de auto-organização são uma 

classe de lipídios polares como os monoglicerídeos, fosfolipídios, lipídios baseados 

em uréia e glicolipídios (BOYD et al, 2006; YAGHMUR; GLATTER, 2009). Pela 

característica anfifílica do sistema líquido-cristalino, podem ser veiculadas 

substâncias de naturezas lipofílica e hidrofílica (LOPES et al, 2006a; ROSSETTI et 

al, 2011). O lipídio polar mono-oleato de glicerila (Figura 3), também chamado de 

monoleína, é capaz de se organizar em meio aquoso e formar as mesofases do tipo 

lamelar, cúbica e hexagonal (AMAR-YULI et al, 2008; LARA et al, 2005; LIBSTER; 

ASERIN; GARTI, 2011). O mono-oleato de glicerila é um éster de ácido graxo ligado 

a uma molécula de glicerina, onde duas hidroxilas livres conferem caráter polar à 

molécula. Esta porção hidrofílica faz pontes de hidrogênio com a água em ambientes 

hidrofílicos e, por outro lado, a cadeia hidrocarbônica possui dupla ligação no 

carbono 9, que confere propriedades hidrofóbicas. O mono-oleato de glicerila é uma 

substância lipofílica com HLB 3 – 4 e possui formação micelar em água em 

concentrações acima da concentração crítica de agregação de 4 x 10-6 M (MILAK; 

ZIMMER, 2015). 

 

 
Figura 3: Estrutura química do mono-oleato de glice rila 
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Lipídios polares como a monoleína possuem capacidade finita de hidratação em 

ambientes aquosos, portanto, quando veiculado moléculas no interior da matriz 

lipídica, promove uma liberação sustentada da substância por difusão através das 

estruturas líquido-cristalinas (BOYD et al, 2006). Ainda, a matriz lipídica, também 

chamada de fase gel, pode ser dispersa em partículas de tamanho nanométrico que 

conservam a estrutura líquido-cristalina de origem no seu interior (LARSSON, 1989).   

Sistemas líquido-cristalinos constituídos de monoleína são bioadesivos, 

biodegradáveis e não tóxicos. A formação das fases líquido-cristalinas são 

dependentes de pressão, teor de água, temperatura do sistema, pH da fase aquosa, 

geometria da molécula anfifílica e concentração de sais. A caracterização dessas 

fases pode ser realizada por difração de raios X (CHEN; MA; GUI, 2014; MILAK; 

ZIMER, 2015; ROSSETTI et al, 2011), microscopia de luz polarizada, microscopia de 

criotransmissão, calorimetria diferencial exploratória, estudos de reologia e métodos 

espectroscópicos como ressonância magnética nuclear e RAMAN (FERREIRA et al, 

2006; MILAK; ZIMER, 2015; SINGH, 2000).  

A organização de moléculas anfifílicas em ambientes aquosos é governada por 

vários aspectos, dentre eles: densidade de moléculas anfifílicas que tendem a se 

auto-organizar, formando agregados mais ou menos complexos em função da 

estrutura química da molécula e a composição do meio que a circunda. Além disso, 

a presença de cadeias hidrofóbicas, as responsáveis pelo efeito hidrofóbico baseado 

na baixa solubilidade em água, tendem a formar cavidades de estrutura ordenada e, 

consequentemente, diminuir a entropia na água. Essas cavidades espontâneas 

formadas se mantem unidas pelas forças de atração, constituindo agregados 

estáveis. A porção hidrofílica da molécula, que faz a interface com a água, interage 

através de pontes de hidrogênio e, determina o tamanho e a forma dos agregados 

através da interação entre as moléculas e água (TRESSET, 2009).  

Em função da geometria da molécula anfifílica pode-se calcular seu 

comportamento em água, através da teoria do fator de empacotamento. O fator de 

empacotamento (crucial packing parameter = CPP) é definido por CPP = v/ a
0 
. l. 

Onde, v é volume da cauda hidrofóbica, a
0
 é a área da cabeça polar, l  é o 

comprimento da cadeia hidrofóbica. Em função dos valores de CPP, diferentes fases 

são formadas, para: CPP = 1 ocorre formação de fase lamelar (La); CPP ˂ 1 há 

arranjo de estruturas óleo em água – micelas normais (L1) e fase hexagonal normal 
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(H1); CPP ˃ 1 formam-se arranjos de estruturas de fase reversa, como fases cúbica 

(Q2) e hexagonal (H2) reversas, micela reversa (L2), tais representações estão 

mostrados na Figura 4. 

 
Figura 4:  Diagrama esquemático das diferentes fases líquido-c ristalinas formadas em função 
do fator de empacotamento – CPP (adaptado de GUO et  al, 2010). 
 

Tal predição é assegurada se houver apenas um tipo de molécula anfifílica no 

sistema. Do contrário quando ocorre adição de sais, tensoativos ânionicos e 

catiônicos com diferentes fatores de empacotamento ou outro tipo de substância, há 

a ocorrência de interações eletrostáticas, forças de van der Waals, pontes de 

hidrogênio entre as moléculas adicionadas, reorganizando todo o sistema em 

estruturas mais complexas dependendo da estequiometria (TRESSET, 2009).  

 

Água em óleo 

Óleo em água 

Micela reversa 

Hexagonal reversa 

Cúbica reversa 

Lamelar 

Hexagonal normal 

Micela normal 
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Essas estruturas complexas geradas podem ser categorizadas como as 

estruturas das fases líquido-cristalinas, as quais possuem as seguintes 

características: 

♦ Fase lamelar: é composta de bicamadas lipídicas entremeadas por 

fases aquosas, com os grupamentos polares das moléculas voltados para a fase 

aquosa, enquanto a parte lipofílica está disposta paralelamente. Geralmente, essa 

fase líquido-cristalina ocorre em baixa concentração de molécula anfifílica, a qual se 

organiza em finas bicamadas dispostas lateralmente de extensão “infinita”, em 

teoria, como pratos. A espessura da bicamada diminui com o aumento da 

temperatura e teor de água, transformando-se em outras fases líquido-cristalinas. A 

fase lamelar é fluida, anisotrópica, estável em baixa concentração de água e 

temperatura reduzida (MILLER; GHOSH, 1986; TYLE, 1989). 

♦ Fase cúbica: gel viscoso, transparente, termodinamicamente estável 

em excesso de água e com capacidade de carrear e promover a liberação 

sustentada de fármacos com variadas propriedades físico-química, como moléculas 

protéicas (Figura 5A). Sua estrutura é única e corresponde a uma bicamada lípidica 

contínua curvada com espessura estimada de 3,5 nm, que se estende 

tridimensionalmente com duas interpenetrações, formando nanocanais aquosos de 

aproximadamente 5 nm de diâmetro. A fase gel tem aparência e reologia similares a 

hidrogéis poliméricos. As nanopartículas de fase cúbica são formadas a partir da 

fase cúbica dispersa em água. Estudos cristalográficos de raios X demonstraram 

que a fase cúbica pode ser subdividida em primitiva, diamante e giróide (GUO et al, 

2010; LARA et al, 2005). 

♦ Fase hexagonal: caracterizada por estruturas colunares extensas 

compostas por micelas ordenadas, apresentando-se na forma bidimensional (GUO 

et al, 2010). Pode ser formada em temperatura ambiente pela adição de ácido oléico 

a mistura de monoleína e água. Caracteriza-se por ser menos viscosa que a fase 

cúbica e por possuir anisotropia estriada (BORNÉ; NYLANDER; KHAN, 2001; 

LOPES et al, 2006b). É capaz de encapsular moléculas no interior da estrutura 

líquido-cristalina promovendo liberação sustentada (Figura 5B). A fase gel hexagonal 

pode ser dispersa em solução aquosa na forma de nanopartículas (CHEN; MA; GUI, 

2014).  
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A grande área superficial das nanopartículas de fase líquido-cristalina 

associadada às características tridimensionais e bidimensionais de simetria 

propiciam complexas vias de difusão para as moléculas encapsuladas. A dispersão 

das nanopartículas conserva a baixa viscosidade de um sistema formado por 

partículas leves de baixa densidade (AMAR-YULI et al, 2007). 

 
Figura 5: Representação esquemática das fases líqui do-cristalinas: cúbica (A) e hexagonal (B) 
com as possíveis localizações de fármacos dentro da  estrutura líquido-cristalina (Adaptado de 
CHEN; MA; GUI, 2014). 
 

Portanto, nanodispersões aquosas de fase líquido-cristalina apresentam-se 

como interessantes nanocarreadores para liberação tópica de fármacos de 

diferentes características físico-químicas, pois tem a capacidade de ultrapassar a 

função barreira exercida pelo estrato córneo, aumentando a entrada de fármacos 

nas diversas camadas da pele. Tais nanodispersões são biodesivas, promovem 

liberação sustentada de fármacos na pele, solubilizando-os e protegendo-os da 

degradação física, química e enzimática e, ainda, apresentam como formadores 

estruturais a monoleína e o fitantriol, que são lipídios não tóxicos (LOPES et al, 

2006a; GUO et al, 2010; ROSSETTI et al, 2011; VICENTINI et al, 2013).  

Por característica, conforme descrito anteriormente, sistemas líquido-cristalinos 

sofrem transição de fases com a adição de lipídios, fármacos, polímeros e solventes. 

Com isso, a caracterização das fases líquido-cristalinas deve ser feita após a adição 

de cada componente acima mencionado (ROSSETTI et al, 2011). Componentes 

lipídicos como os triglicerídeos de diversos tamanhos de cadeia foram adicionados 



Introdução______________________________________________________________13 

  

 
  

ao sistema monoleína – água, a fim de examinar a transição das fases líquido-

cristalinas, sendo observados que triglicerídeos de cadeia muito curta como o 

triacetato de glicerila localizou-se próximo das cabeças polares da monoleína, o que 

não modificou seu fator de empacotamento, por consequência não alterou a 

mesofase. Entretanto, triglicerídeos como tributirina e tricaprilato de glicerina de 

cadeias curta e média, respectivamente, incorporaram-se entre as cadeias 

hidrofóbicas da monoleína, afetando seu fator de empacotamento, transformando a 

fase líquido-cristalina para tipo hexagonal (AMAR-YULI; GARTI, 2005).  

O ácido oléico é um ácido graxo com o mesmo tamanho de cadeia da 

monoleína, que ao ser adicionado ao sistema monoleína – água produz maior efeito 

de resposta a mudanças de pH e concentração salina, sendo a repulsão 

eletrostática determinante para o comportamento das fases líquido-cristalinas 

(NAKANO et al, 2002). A adição de ácido oléico tende a se localizar na região 

interfacial da bicamada e canais aquosos, acomodando-se na região das caudas 

hidrofóbicas, o que aumenta o volume dessas caudas, e, por consequência, altera o 

fator de empacotamento com mudança da fase cúbica para hexagonal reversa 

(CABOI et al, 2001). Sendo que, com 2 % de ácido oléico adicionado à mistura 

monoleína – água foi possível obter fase líquido-cristalina hexagonal reversa em 

temperatura ambiente (LOPES et al, 2006b). 

Dentre as aplicações das fases líquido-cristalinas como sistemas de liberação de 

fármacos, Vicentini e colaboradores (2013) desenvolveram nanodispersões líquido-

cristalinas (NDLCs) de fase hexagonal contendo o lipídio catiônico oleilamina e o 

polímero catiônico polietilenoimina para veiculação de small interfering RNA (siRNA) 

na pele. Nesse estudo foi mostrado a efetiva entrega dessa macromolécula na pele, 

que sobrepôs o estrato córneo e atingiu a epiderme viável, com supressão dos 

níveis de proteínas em modelo animal com camundongos hairless. Ainda, com 

aplicação na pele para a terapia gênica, foram desenvolvidos sistemas líquido-

cristalinos associados com polietilenoimina para veiculação de siRNA. Tais sistemas 

se caracterizaram como fases cúbica do tipo diamante e hexagonal reversa, as quais 

promoveram liberação prolongada in vitro por sete dias e geleificação in situ após 

injeção subcutânea permanecendo por 30 dias (BORGHETI-CARDOSO et al, 2015). 

Na área de terapia fotodinâmica tópica, sistemas de fase líquido-cristalinas 

foram capazes de veicular diversos fotossensibilizantes como derivado da clorina 
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para a terapia de câncer cutâneo (PETRILLI et al, 2013), aumentar a penetração na 

pele de compostos de ftalocianina de zinco (PRAÇA et al, 2012) e veiculá-los em 

formulações estáveis impedindo a agregação e aumentando a solubilidade desse 

fotossensibilizantes (ROSSETTI et al, 2011).  

Em relação à terapia anti-câncer foram feitas administrações simultâneas pela 

via oral em modelo animal com ratos de duas NDLCs, uma contendo doxorrubicina 

(fase cúbica) com intuito de exercer atividade antitumoral e outra contendo coenzima 

Q10 (fase hexagonal) com a finalidade de minimizar os efeitos colaterais provocados 

pela doxorrubicina como a peroxidação lipídica advindos da geração de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e cardiotoxicidade. As NDLCs aumentaram a eficácia 

terapêutica da doxorrubicina e coenzima Q10, bem como protegeram os fármacos 

veiculados que atravessaram trato gastrointestinal (SWARNAKAR; THANKI; JAIN, 

2014). 

Dentro da farmacoterapia de antirretrovirais foi veiculado efavirenz em 

nanopartículas de fase cúbica baseadas em fitantriol que foram administrados 

oralmente. A NDLC manteve-se estável, aumentou a biodisponibilidade do efavirenz, 

sendo uma opção de tratamento principalmente para pacientes pediátricos 

(AVACHAT; PARPANI, 2015). Ainda, com essas nanopartículas de fase cúbica há 

relatos de veiculação de ciclosporina A para veiculação ocular e cinarizina e 

anfotericina B para via oral. E, para nanopartículas de fase hexagonal carreamento 

de vitamina K para via transdérmica e progesterona por via oral (CHEN; MA; GUI, 

2014). 

 

1.3 Peptídeos de penetração celular  

Peptídeos de penetração celular (PPCs) são definidos como sequências 

peptídicas de até 30 aminoácidos, com a habilidade de entrar nas células através da 

translocação da membrana celular (LUNDBERG; LANGEL, 2003). O início do uso de 

PPCs ocorreu a partir de uma observação feita por Frankel e Pabo (1988) quando 

estudavam o vírus HIV-1 da síndrome da imunodeficiência adquirida, notando que a 

proteína transativadora-transcritora (TAT) era capaz de entrar espontaneamente nas 

células, o que colocou o peptídeo TAT, com 11 aminoácidos na sequência peptídica, 

como proteína mais usada para a entrega de substâncias. Alguns anos depois foi 

descoberta outra proteína com a mesma capacidade, chamada Antennapedia, 
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advinda de um fator de transcrição da Drosophila melanogaster, mais tarde 

denominada Penetratin, a qual possui 16 aminoácidos na sequência peptídica 

(COPOLOVICI et al, 2014; BRUGNANO; WARD; PANITCH, 2010). Outros PPCs 

empregados de forma bem sucedida são o transportan, derivado de peptídeos 

quiméricos, e peptídeos sintéticos anfipáticos (COPOLOVICI et al, 2014; 

LUNDBERG; LANGEL, 2003). 

De uma forma geral os PPCs têm sido utilizados de maneira efetiva para a 

entrega de peptídeos, proteínas, anticorpos, nanopartículas, oligonucleotídeos, 

siRNA e DNA, fármacos e agentes de contraste (BRUGNANO; WARD; PANITCH, 

2010; KOREN; TORCHILIN, 2012). Assim, o uso de PPCs abrem possibilidades de 

melhorar a entrega de pequenas e grandes moléculas bioativas que são impedidas 

de alcançar alvos específicos em células ou, ainda, intracelulares como em 

organelas, por exemplo, mitôcondrias e lisossomos (KOREN; TORCHILIN, 2012). 

Um transporte efetivo de moléculas para atingir concentrações intracelulares 

suficientes para obter efeito biológico, geralmente envolve grande quantidade de 

fármaco. Portanto, um aumento na translocação da membrana celular pelo 

transporte aumentado de fármaco, reduz significativamente a quantidade 

administrada e o surgimento de efeitos colaterais em tecidos saudáveis (VIVÈS; 

SCHMIDT; PÈLEGRIN, 2008). Além disso, PPCs tem sido aplicados para transporte 

de substâncias através da pele, barreira hematoencefálica e conjuntiva dos olhos 

(REISSMANN, 2014). Em relação à aplicação cutânea, a presença de carga positiva 

dos PPCs pode provocar um acúmulo sobre a pele, que tem residual de carga 

negativa, melhorando a eficiência de penetração e entrega de substâncias (LOPES 

et al, 2008; DESAI et al, 2012). 

PPCs tem como características: solubilidade em água, baixa toxicidade, 

habilidade de entrar em vários tipos celulares, eficiência relacionada com a dose 

utilizada e nenhuma restrição a respeito do tamanho e tipo de carga a ser 

transportada (COPOLOVICI et al, 2014). PPCs adentram as células por diversos 

mecanismos para realizar o transporte de substâncias e partículas. A maioria das 

células possui na superfície glicosaminoglicanas e proteoglicanas, as quais 

conferem carga negativa à membrana celular, o que propicia a adsorção e interação 

eletrostática com os aminoácidos de carga positiva, como arginina e lisina, 

constituintes das sequências peptíticas de PPCs como peptídeo TAT, Penetratin e 



Introdução______________________________________________________________16 

  

 
  

poliargininas. Após a adsorção, entram nas células num processo independente de 

energia, através da translocação da membrana plasmática (KOREN; TORCHILIN, 

2012; LUNDBERG; LANGEL, 2003). Outros mecanismos de entrada dos PPCs são 

endocíticos como via caveolina ou clatrina e macropinocitose, sendo dependentes 

da concentração usada, carga e hidrofobicidade de PPCs, bem como do tipo celular 

envolvido, preponderando um ou outro mecanismo ou, ainda, há ocorrência de mais 

de um tipo simultaneamente (VIVÈS; SCHMIDT; PÈLEGRIN, 2008). 

Para se obter uma efetiva entrega e distribuição no interior da célula, a ligação 

dos PPCs com a substância ou nanopartícula a ser veiculada pode ser covalente ou 

não covalente, por conjugação direta ou adsorção física, respectivamente (Figura 6). 

A ligação covalente pode ocorrer por meio de fusão direta ou de um ligante, entre o 

PPC e o material a ser veiculado. Com esse tipo de ligação foram realizadas 

conjugações entre PPCs e o polímero polietilenoglicol (PEG), os quais foram 

posteriormente inseridos em lipossomas, em que a porção terminal do polímero PEG 

na superfície do lipossoma estava ligada a PPCs específicos para alvos de interesse 

com subsequente entrega de fármacos (KOREN; TORCHILIN, 2012). Por fusão 

direta, foram obtidos bons resultados com sequências peptídicas, de 10 a 16 

aminoácidos, ligadas covalentemente em ácidos nucleicos ou nanopartículas de 

ferro (40 nm), que atravessaram as membranas biológicas por transdução de 

proteínas (MUNYENDO et al, 2012). 

 

 
Figura 6: Representação esquemática dos peptídeos d e penetração celular (PPCs) com 
moléculas bioativas e nanocarreadores e indicação d a internalização celular (adaptado de 
COPOLOVICI et al, 2014). 
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Peptídeo TAT ligado a polímeros a base de PEG foram inseridos em lipossomas 

com aplicação na área de terapia gênica, o qual promoveu melhor transfecção in 

vitro e in vivo de um plasmídeo em células tumorais de cérebro humano após injeção 

intracraniana em modelo de xenoenxerto em ratos imunossuprimidos (GUPTA; 

LEVCHENKO; TORCHILIN, 2007). Nesse mesmo tipo de sistema de liberação, 

foram inseridos polímeros a base de PEG e 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-

fosfoetanolamina (DOPE) ligados entre si através de um ligação hidrazona sensível 

a pH, que quando circulantes no organismo protegem de degradação o peptídeo 

TAT inserido no lipossoma, porém em região tumoral, pH ácido, perdem o 

recobrimento de PEG e expõe o peptídeo TAT que interage com as células tumorais 

por meio de ligações eletrostáticas, bem como através pontes de hidrogênio, e 

subsequentemente, por macropinocitose permite a entrada de macromoléculas e 

nanopartículas, seguido de escape endossomal aumentado com liberação do 

material transportado no citoplasma (KOREN et al, 2012). 

A forma de ligação entre PPC e o material a ser transportado define vários 

parâmetros como mecanismo e efetividade da internalização celular, e também o 

efeito biológico, como em estudo realizado com ácido nucleicos de microRNA 

ligados covalentemente com PPC, que continha arginina. Tais ligações asseguram 

maior estabilidade ao material conjugado antes de atingirem o local de entrega do 

material transportado e podem ser do tipo: peptídica, maleimida, dissulfídica, éster, 

tioéter, dentre outras (KOREN; TORCHILIN, 2012; LEBLEU et al, 2008). 

A complexação do material a ser transportado com PPCs por adsorção física ou 

ligação não covalente ocorre através de interações eletrostáticas entre cargas 

positiva (aminoácidos da sequência peptídica – lisina, histidina, arginina) com 

negativa (material a ser transportado), além de interações hidrofóbicas entre os 

grupamentos apolares desse complexo (KOREN; TORCHILIN, 2012; HEITZ; 

MORRIS; DIVITA, 2009; MUNYENDO et al, 2012). Esse tipo de ligação não 

covalente tem sido aplicado para o transporte de proteínas e oligonucleotídeos com 

PPCs como peptídeo TAT e poliargininas (HEITZ; MORRIS; DIVITA, 2009). Ainda, 

há relatos na literatura mostrando a eficiência desse tipo de ligação para peptídeo à 

base de biotina, que efetivamente penetrou através do estrato córneo e camadas da 

pele, bem como provocou aumentada internalização celular em células da epiderme 

após a aplicação tópica. Peptídeo TAT e polilisina-9 acoplados a enzimas 
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antioxidantes propiciaram a entrega dessas enzimas na epiderme e derme 

aumentando seus níveis na pele (DESAI; PATLOLLA; SINGH, 2010). Outro estudo 

feito com PPCs complexado a um fosfopeptídeo demonstrou a aplicação de 

promotor de penetração cutânea dos peptídeos YARA e WLR, sendo que a ligação 

não covalente foi mais efetiva comparado com a ligação covalente entre os PPCs e 

o fosfopeptídeo (LOPES et al, 2008).  

A necessidade de delineamento de sistemas de liberação que apresentem maior 

efetividade e também sejam mais específicos para a entrega de substâncias 

bioativas em locais em que patologias se desenvolvem é força propulsora para o 

direcionamento das terapias baseadas em PPCs (MARTÍN; TEIXIDÓ; GIRALT, 

2010). O conhecimento das características biológicas locais onde as moléculas 

devem alcançar pode garantir concentração aumentada local e evitar falta de 

especificidade, constituindo a melhor maneira para o desenvolvimento seletivo de 

tratamento voltado para células-alvo e tecidos-alvo, permitindo maior sucesso 

terapêutico (PERCHE; TORCHILIN, 2013).  

PPCs convencionais como peptídeo TAT e poliargininas tem seu mecanismo de 

entrada celular baseado nas interações eletrostáticas entre os aminoácidos de carga 

positiva da sequência peptídica com a carga negativa residual de membranas 

plasmáticas das células eucarióticas, essa interação espontânea ocorre de forma 

não seletiva, caracterizando a inespecificidade desses PPCs, apesar de sua 

efetividade (MARTÍN; TEIXIDÓ; GIRALT, 2010). 

A seletividade e o direcionamento das terapias levam em consideração 

características histológicas, celulares e moleculares do local de ação terapêutica, 

assim como as peculiaridades das doenças que modificam os locais alvos (VIVÈS; 

SCHMIDT; PÈLEGRIN, 2008). Essa estratégia é denominada active targeting 

(tradução “alvo ativo”), em que se pode orientar a terapia para uma célula específica 

como a cancerígena, usando-a como alvo, como para receptores de membrana 

superexpressos para a transferrina, por exemplo. Assim, através da proteína 

transferrina ancorada na superfície de lipossomas pode-se melhorar a entrega e 

segurança de substâncias quimioterápicas (MARUYAMA, 2011). Ou ainda, pode-se 

realizar carreamento de anticorpos na superfície de sistemas de liberação voltados 

para o receptor de fator de crescimento epidermal tipo 2 (HER2) em células de 
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câncer de mama para melhorar a eficácia de tratamento, através da aumentada 

internalização celular e acúmulo tumoral da doxorrubicina (LAGINHA et al, 2008).  

Nesse contexto, o desenvolvimento de novas formulações utilizando PPCs 

voltados para aplicação tópica também são válidos por possibilitarem a entrega de 

fármacos e macromoléculas em células e tecidos como a pele, bem como por 

produzirem terapia localizada para as patologias cutâneas evitando efeitos adversos 

(NASROLLAHI et al, 2012). Estudo relacionado com tratamento tópico anti-

inflamatório foi conduzido com ciclosporina A conjugada com poliarginina-7 

(sequência peptídica com 7 monômeros de arginina) através de um ligante a base 

de biotina sensível a pH, estável em pH ácido (pele) e em pH 7,4 (intracelular) libera 

a ciclosporina A. Este conjugado sobrepôs à barreira do estrato córneo, provocou 

eficiente liberação local com inibição da inflamação em ensaio in vivo, sendo útil 

para as terapias de psoríase e dermatite atópica (ROTHBARD et al, 2000). A 

aplicação tópica de PPCs inespecíficos como peptídeo TAT e poliargininas constitui 

uma estratégia específica, pois as cargas positivas advindas dessas sequências 

peptídicas provocam um agrupamento de cargas sobre a superfície da pele 

negativamente carregada, por consequência acúmulo do material a ser transportado, 

favorecendo a penetração pelas vias de transporte da pele (NASROLLAHI et al, 

2012).    

Explorando características locais, diversas terapias tem se voltado para o 

microambiente da lesão ou patologia, os quais possuem atividade enzimática 

aumentada (proteases), pH diferenciado e alta atividade metabólica. Com isso, 

utilizam-se ligantes, entre os PPCs e as moléculas transportadas, sensíveis a alta 

atividade enzimática de metaloproteinases, ao pH ácido da região tumoral ou, ainda, 

a proteases celulares de agentes infectantes. Assim, após estímulo liberam o PPC 

para interagir localmente e aumentar a internalização de moléculas. Esse 

mecanismo constitui a terapia sensível a estímulos locais, também chamada de 

“ativável” (PERCHE; TORCHILIN, 2013; VIVÈS; SCHMIDT; PÈLEGRIN, 2008). 

Outros exemplos de condições locais típicas estimulatórias ocorrem em região de 

infarto e inflamação e em regiões com alterações de tensão de oxigênio (hipóxia) e 

status redox (KOREN; TORCHILIN, 2012).  

Outra forma de individualizar a terapia localizada envolve sequências peptídicas 

específicas complementares ao alvo pretendido, a qual se encaixa no conceito e 
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propósito de PPCs. Essa técnica se baseia na produção de uma biblioteca de 

sequências peptídicas por bioprospecção levando em consideração: as proteínas 

que compõem receptores de superfície de membrana celular, células saudáveis e 

ensaios in vivo de diversas sequências peptídicas similares entre si com avaliação 

da ação biológica. Essa tecnologia fornece sequências peptídicas para diversos 

tipos de câncer, dentre eles, HN-1, um PPC específico de 12 aminoácidos para a 

membrana celular de células de câncer escamoso de cabeça e pescoço, que tem 

mecanismo de internalização envolvendo endocitose mediada por receptor. Além 

disso, pode-se também direcionar PPCs para organelas, como um peptídeo para 

mitocôndrias que exerce atividade citotóxica para células de câncer prostático 

(MARTÍN; TEIXIDÓ; GIRALT, 2010). De uma forma geral, relacionam-se aspectos 

de estrutura-atividade com vistas nas interações moleculares de ligação entre 

proteínas e receptores. Técnicas de caracterização auxiliam esses estudos como 

cristalografia de proteínas por difração de raios-X, cromatografia líquida de alta 

eficiência, espectrometria de massas e estudos de afinidade entre os ligantes 

(VIVÈS; SCHMIDT; PÈLEGRIN, 2008).  

Dentro desse conceito, o peptídeo D4 possui grande potencial. Ele possui uma 

sequência peptídica de 6 aminoácidos: Leucina-Alanina-Arginina-Leucina-Leucina-

Treonina, obtido de estudos de modelagem molecular e cristalografia in silico do 

receptor de membrana para o fator de crescimento epidermal (EGFR). O peptídeo 

D4 tem sequência peptídica completar ao receptor mencionado e teve sua atividade 

avaliada em estudos de aumento de internalização celular de lipossomas 

funcionalizadas com peptídeo D4 em linhagem celular de pulmão com alto padrão 

de expressão do receptor EGFR e em modelo de xenoenxerto in vivo (SONG et al, 

2009). Com o intuito de aumentar a especificidade de terapia cutânea antioxidante, o 

peptídeo D4 nesse trabalho foi delineado para os receptores EGFR da membrana 

celular de queratinócitos, que em condições fisiológicas apresentam padrão normal 

de expressão, porém em situações patólogicas como lesões de ceratose actínica e 

câncer escamoso de pele, tais queratinócitos possuem superexpressão de 

receptores EGFR. Essas lesões são provocadas pela exposição sucessiva e 

continuada à radiação UV ao longo da vida. Assim terapias voltadas para esse 

receptor constituem terapêutica específica (URIBE; GONZALEZ, 2011).  
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Todas essas estratégias de melhorar o tratamento de patologias com a utilização 

de PPCs, incluindo aumento de efetividade e espeficidade das moléculas bioativas 

veiculadas são melhores aproveitadas se houver uma associação de sistemas de 

liberação de fármacos, pois ocorre adição das particularidades intrínsecas desses 

sistemas. Ainda, os PPCs conforme descrito anteriormente possuem a capacidade 

de aumentar a internalização de sistemas nanoparticulados. Portanto, NDLCs 

funcionalizadas com peptídeo D4 de ação específica para a epiderme e com 

peptídeo TAT de ação pronunciada pela interação com tecidos e internalização 

celular pela presença das cargas positivas dos aminoácidos, apresentam-se como 

nanocarreadores inovadores para liberação cutânea e entrega de fármacos de uso 

dermatológico, como o AL. 

 

1.4 Estresse oxidativo e inflamação 

O funcionamento de organismos aeróbicos depende de oxigênio para gerar 

energia a partir de oxidação de moléculas, como glicose e ácidos graxos. Durante 

essa oxidação, elétrons são removidos, transferidos para uma série de reações, até 

alcançar o aceptor final, oxigênio molecular. Esses elétrons produzidos são 

transportados por formas intermediárias de oxigênio, as espécies reativas de 

oxigênio (EROs), anteriormente chamados de radicais livres, as quais possuem 

tempo de duração curto e são continuamente geradas em baixa concentração dentro 

do metabolismo aeróbico normal. No metabolismo endógeno, a maior fonte de EROs 

são geradas pelas mitocôndrias (BICKERS; ATHAR, 2006; EWBIEWENGA et al, 

1997; CIRCU; AW, 2010).  

Dentre as EROs estão o oxigênio singlete (1O2), ânion superóxido (O2
·-), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (OH-), sendo o oxigênio singlete o 

mais potente oxidante comparado com os outros mencionados, o qual se forma pela 

transferência de energia física ou química para o oxigênio molecular (O2) e, quando 

se reduz forma as outras formas de EROs (O2
·-, H2O2, OH-), produtos gerados a 

partir de reações em cadeia (BICKERS; ATHAR, 2006). Além disso, EROs também 

podem ser produtos da exposição a xenobióticos e dependendo da sua 

concentração podem ser benéficos ou nocivos para células e tecidos, agindo como 

mensageiros na sinalização e regulação intracelular (BARTOSZ, 2009). Uma fonte 

de produção in situ de EROs na pele é a infiltração de leucócitos ativados que 
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liberam O2
·- e hipoclorito, com o propósito de eliminar micro-organismos e degradar 

tecidos danificados durante o processo inflamatório. Ainda, íons metálicos como Fe+2 

e Cu+1 funcionam como catalisadores das reações geradoras de EROs (BICKERS; 

ATHAR, 2006).    

A fim de controlar o processo oxidativo, os sistemas biológicos possuem 

diversos mecanismos antioxidantes, tais como antioxidantes enzimáticos: superóxido 

dismutase, catalase, peroxidases e os antioxidantes não enzimáticos, como a 

glutationa, isoformas de vitamina E e ubiquinol, que previnem danos em proteínas, 

lipídios e DNA celulares. Os antioxidantes enzimáticos estão na linha de frente de 

proteção, pois sequestram as EROs, convertendo-as em espécies menos reativas. 

Além desses compostos mencionados, a pele possui outros antioxidantes de maior 

potência como ascorbato, ácido úrico, carotenoides e sulfidrilas, sendo que a 

epiderme contém maior concentração de antioxidantes comparado com a derme 

(GODIC et al, 2014; SCANDALIOS, 2005). 

Os sistemas antioxidantes e as EROs  devem estar balanceados dentro das 

células, porém quando ocorre algum desequilíbrio entre eles, por depleção dos 

antioxidantes ou por acúmulo de EROs, surge o estresse oxidativo. Um indicador de 

estresse oxidativo é o aumento dos níveis endógenos de EROs geradas, por 

exemplo, pela exposição à radiação UV (SCANDALIOS, 2005). Em outras palavras, 

o distúrbio no equilíbrio de substâncias oxidantes/ antioxidantes no sentido de 

reações pró-oxidantes leva a danos de componentes celulares, como peroxidação 

de ácidos nucléicos e lipídios, contribuindo para o desenvolvimento de doenças 

(KRUK; DUCHNIK, 2014).  

A pele é um órgão constantemente exposto ao estresse oxidativo. A radiação UV 

que incide sobre a pele, especialmente nos queratinócitos, produz uma grande 

quantidade de EROs. A radiação ultravioleta B (UVB), mesmo após exposições 

curtas, provoca danos na pele, como formação de dímeros de DNA e fotoprodutos e, 

ainda, redução de antioxidantes fisiológicos, pela ação de EROs na epiderme e 

derme, o que desregula o sistema redox celular (BITO; NISHIGORI, 2012). 

Exposições prolongadas e sucessivas à radiação UV sobrecarregam o sistema 

antioxidante da pele e a capacidade de resposta imune, levando a danos oxidativos, 

imunotoxicidade, envelhecimento cutâneo prematuro e câncer de pele (GODIC et al, 

2014). 
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Concentrações moderadas de EROs propagam-se como sinalizadores celulares 

em cascata, desencadeando uma onda de EROs através dos tecidos, o que os 

constitui como importantes mediadores regulatórios de diversas vias e processos 

como proliferação celular e apoptose (WAGENER; CARELS; LUNDVIG, 2013). Além 

de existir uma relação entre o estresse oxidativo e a inflamação, é possível afirmar 

que a etiologia e progressão de um grande número de patologias advêm dessa inter-

relação. A produção de EROs é parte da resposta inflamatória, como também da 

ativação de células inflamatórias que geram EROs para eliminar patógenos em 

geral. Por exemplo, um dos modos de desenvolvimento de tumor em células 

epiteliais é a produção de EROs, os quais são capazes de ativar neutrófilos e 

macrófagos promovendo câncer em células epiteliais. Considerando que, a liberação 

de fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), importante citocina pró-inflamatória, é 

mediadora chave da inflamação com potencial mutagênico, se tiver sua produção 

continuada pode exacerbar todo esse quadro (KHAN et al, 2012). 

H2O2 é reconhecidamente o maior sinalizador celular por mediar oxidação dos 

grupos tióis de proteínas, provocar modificações covalentes entre aminoácidos 

afetando a atividade das proteínas e alterar o estado redox de proteínas e, por 

consequência, o status redox celular. O fator de transcrição nuclear kappa beta (NF-

κβ) contem resíduos de cisteína sensíveis à modificação redox, o que afeta a ligação 

de moléculas de DNA e a regulação da transcrição de genes sensíveis à 

modificação redox. Ainda, a ativação por EROs resulta na translocação do NF-κβ 

para o núcleo com transcrição de vários genes-alvo seguido de desenvolvimento de 

inflamação, proliferação e sobrevivência celulares. Entretanto, altas concentrações 

de EROs inativam o NF-κβ seguido de morte celular (KRUK; DUCHNIK, 2014; 

WAGENER; CARELS; LUNDVIG, 2013). Especificamente, a formação do NF-κβ 

leva a ativação da proteína quinase C (PKC), enzima que medeia à formação de 

citocinas pró-inflamatórias como a interleucina-1 (IL-1), a interleucina-6 (IL-6) e o 

TNF-α, sendo que este último estimula e aciona a proliferação e diferenciação de 

células do sistema imune, apoptose celular e é considerada citocina chave da 

inflamação (KRUK; DUCHNIK, 2014). 

Após a exposição da pele à radiação UV, ocorre a ativação de um complexo 

multiprotéico chamado inflammasome que está no citoplasma de queratinócitos, 

esse complexo é fonte rica de citocinas pró-inflamatórias como interleucina-1β (IL-
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1β) e interleucina-1α (IL-1α), o que implica no papel imunológico e de resposta 

inflamatória dos queratinócitos (WAGENER; CARELS; LUNDVIG, 2013). Além disso, 

a presença de IL-1β culmina na ativação de NF-κβ, bem como a liberação de novas 

citocinas como TNF-α, IL-6 e IL-1, resultantes da exposição à radiação UV 

(BANERJEE; LEPTIN, 2014). Por outro lado, tal exposição induz diminuição dos 

níveis antioxidantes endógenos como glutationa e aumento da atividade de 

mieloperoxidase (MPO), enzima oxidorredutase presente em leucócitos 

granulocíticos como leucócitos polimorfonucleares e monócitos, sendo um 

biomarcador para avaliar a resposta inflamatória frente a agentes irritantes e 

tumorigênicos (VILELA et al, 2013).  

A inflamação é essencial para a sobrevivência, está ligada à resposta imune 

inata, com função de proteção contra os agentes patogênicos, com consequente 

desenvolvimento da imunidade específica gerada a longo prazo e, ainda, participa 

do reparo de tecidos danificados. A inflamação aguda é processo auto limitante 

rápido, que se permanecer por tempo prolongado pode ser tornar crônica 

(MUELLER, 2006). Essa resposta é considerada um instrumento para suprir o tecido 

de fatores de crescimento e citocinas, que sinalizam os movimentos celulares e 

teciduais necessários para a reparação, como a migração de mastócitos, eosinófilos, 

neutrófilos e células mononucleares. Essas células liberam mediadores quando 

ativadas por estímulos físico, químico, microbiológico ou imunológico, e esses 

mediadores provocam reações como permeabilidade vascular e vasodilatação, dor, 

coceira e recrutamento de células inflamatórias para o local (GILLITZER; 

GOEBELER, 2001; EMING; KRIEG; DAVIDSON 2007).   

A pele por recobrir toda a extensão do corpo, com função primária de proteção, 

está diretamente envolvida no reparo de injúrias para manter a homeostasia. Para se 

alcançar esse restabelecimento cutâneo há vários processos envolvidos, desde 

numerosos tipos de células até fatores de crescimento, citocinas e componentes da 

matriz extracelular (DELAVARY et al, 2011). Se algum dos passos do mecanismo 

inflamatório falhar, pode tornar esse processo resolutivo desregulado culminando 

para uma cronicidade (DEBENEDICTIS et al, 2001). 

Os antioxidantes atenuam os danos provocados pelas EROs, podendo reduzir 

ou reverter muitos dos eventos celulares que contribuem para degradação da 

epiderme e surgimento de patologias (GODIC et al, 2014). Terapias antioxidantes 
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aplicadas na pele podem exercer ação sobre a transdução de sinais para 

queratinócitos, pois essas terapias agem sobre as EROs, as quais por sua vez 

participam da cascata inflamatória para regulação de proliferação de queratinócitos. 

No processo de transdução de sinal, uma grande quantidade de EROs intracelular 

pode provocar danos no DNA e se persistir esse dano, inicia-se resposta 

inflamatória, e em associação com a proliferação de células danificadas tem-se 

aparecimento de tumor (PARK et al,  2003; BITO; NISHIGORI, 2012).  

EROs estão envolvidos nos três estágios de desenvolvimento de câncer de pele 

(iniciação, promoção e progressão) e também no aparecimento de patologias 

cutâneas que incluem inflamação e estresse oxidativo como envelhecimento 

cutâneo. Portanto, a utilização adequada de substâncias antioxidantes nesse 

cenário para minimizar ou proteger dos efeitos deletérios provocados por EROs 

podem contribuir para o restabelecimento de respostas fisiológicas, bem como 

prevenção e tratamento de envelhecimento cutâneo e câncer de pele 

(CASAGRANDE et al, 2006; BICKERS; ATHAR, 2006).  

A terapia antioxidante tópica constitui adequada estratégia em prevenir o 

estresse oxidativo e os danos advindos desse desequilíbrio (GODIC et al, 2014). Tal 

terapia está geralmente relacionada com a aplicação de substância antioxidantes 

não enzimáticas de baixo peso molecular como vitaminas E e C e seus derivados, 

coenzima Q10 e compostos fenólicos, em que a propriedade antioxidante intrínseca 

tem o intuito de reduzir a ação de EROs. Como forma de aumentar a efetividade 

desses compostos, faz-se necessária apropriada veiculação em formulação baseada 

em nanocarreadores como lipossomas e nanopartículas, que são capazes de 

propiciar maior estabilidade e concentração de substância antioxidante para 

aplicação cutânea (STOJILJKOVIC; PAVLOVIC; ARSIC, 2014).  

1.5 Ácido lipóico 

O ácido lipóico (AL) foi isolado pela primeira vez de fígado bovino, em 1951. É 

um composto antioxidante dissulfídico sintetizado endogenamente por quase todas 

as células mamíferas. É um cofator-chave do metabolismo enzimático oxidativo, com 

papel importante na transdução de energia nas mitocôndrias, agindo como coenzima 

para a piruvato desidrogenase e para a α-cetoglutarato desidrogenase. De acordo 

com a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), traduzindo União 

Internacional de Química Pura e Aplicada, sua nomenclatura química é ácido 5-(1,2-
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ditiolan-3-il) pentanóico. Sua estrutura química apresenta oito carbonos e um 

carbono assimétrico (centro quiral), o que permite duas formas de isômeros ópticos. 

Além disso, após ser absorvido por células e tecidos transforma-se em sua forma 

reduzida – ácido diidrolipóico (ADHL), também com ação antioxidante, constituindo a 

dupla redox AL/ADHL com potencial de redução de – 0,32 V (Figura 7) (GORACA et 

al, 2011; HERMANN et al, 1996; HO et al, 2007; KEITH et al, 2012; TEICHERT et al, 

2005). 

 

 
Figura 7: Representação da dupla redox – ácido lipó ico (AL) e ácido diidrolipóico (ADHL). 

 
Os efeitos do AL se dão em função da reação de troca entre ponte dissulfídica e 

formação de tióis, base da dupla redox AL/ADHL, que auxilia na modulação do 

estado redox das células com diversos efeitos biológicos, dentre eles: 

sequestramento de EROs, atividade quelante de íons metálicos, interação com 

antioxidantes endógenos como glutationa, vitaminas E e C e exógenos como a 

cisteína/cistina, bem como ação sobre a expressão gênica e apoptose (ALVAREZ; 

BOVERIS, 2000; GORACA et al, 2011; KIM et al, 2008; PACKER; CADENAS, 2011). 

O transporte de AL para as células pode ocorrer através de transportadores para 

ácidos graxos e de vitaminas dependente de sódio. A redução do AL para ADHL nas 

células é efetuada por enzimas como NADPH (fosfato de dinucleotídeo de 

nicotinamida e adenina), tiorredoxina redutase, lipoamida desidrogenase e glutationa 

redutase (PACKER; CADENAS, 2011). 

Pela sua atividade antioxidante, atua na prevenção química do estresse 

oxidativo, modula a sinalização da cadeia de citocinas como agente anti-inflamatório, 

o que contribui para tratamentos tópicos de pele relacionados com o estresse 

oxidativo associado ao envelhecimento cutâneo e aparecimento de câncer (HO et al, 

2007; MATSUGO; BITO; KONISHI,  2011).  

Relacionado com as suas propriedades no envelhecimento cutâneo, 

pesquisadores avaliaram o AL em ensaios in vitro com fibroblastos da derme a 
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produção de fibras de colágeno. Após tratamento por 24 h com AL 100 µM, houve 

aumento e produção de novas fibras de colágeno, bem como a expressão de uma 

enzima relacionada com o processamento do colágeno (TSUJI-NAITO et al, 2010). 

Considerando o efeito anti-melanogênico do AL, Kim e colaboradores (2008) fizeram 

uma ligação éster entre AL e moléculas de PEG, sinteticamente AL – PEG, que 

provocou diminuição da melanogênese em torno de 63 % numa concentração de 

0,25 mM, superando a inibição de AL puro na mesma concentração, sem provocar 

diminuição da viabilidade celular de melanócitos B16F10, desta maneira, 

caracterizou-se como opção para clareamento de manchas hiperpigmentadas 

presentes em regiões da pele expostas à radiação UV. 

Estudo relacionado com estresse oxidativo em queratinócitos evidenciou que AL 

numa concentração de tratamento de 10 µM foi capaz de protegê-los após a ação do 

agente oxidante peróxido de hidrogênio (100 µM). Essa proteção foi provada com 

ensaios de produção de EROs e inibição de IL-6, porém os efeitos foram mais bem 

evidenciados para a ação antioxidante e anti-inflamatória quando houve associação 

de várias substâncias com essas mesmas propriedades terapêuticas, dentre elas 

coenzima Q10, resveratrol, vitamina E, óleo de semente de uva e selênio, pela 

redução da secreção de citocinas e modulação de NF-κβ (FASANO et al, 2014). 

Outro estudo que realizou tratamento com associações utilizou nanoemulsões 

enriquecidas com nanopartículas de ouro, extrato de calêndula e AL em modelo in 

vitro com fibroblastos. E, através de ensaios de atividade antioxidante celular e de 

cicatrização e proliferação celulares, propuseram essa associação para tratamento 

antioxidante e de regeneração tecidual tópico (GULER et al, 2014). 

A relação existente entre AL e NF-κβ decorrem do estado redox intracelular, pois 

o AL faz modulação reversível dos antioxidantes celulares glutationa e 

cisteína/cistina. Ainda, pode reagir com os resíduos de enxofre presente nas 

proteínas intracelulares (metionina e cistina) através da oxidação dos grupos 

sulfidrila ou formando pontes dissulfídicas, o que altera o estado tiol redox de 

moléculas sinalizadoras (Figura 8). Tais modificações intracelulares ativam as 

porções redox sensíveis do NF-κβ que está envolvido na expressão de genes de 

citocinas inflamatórias e apoptose. Quando o AL está presente no interior das 

células provoca inibição do NF-κβ, diminuindo a inflamação como o que ocorreu em 

estudos descritos na literatura com monócitos, linfócitos T, osteoclastos, células 
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tubulares renais e ovarianas, pois provocou supressão das vias de citocinas pró-

inflamatórias como o TNF-α, assim como de enzimas envolvidas no processo 

inflamatório como a ciclooxigenase 2 (GORACA et al, 2011; PACKER; CADENAS, 

2011). 

 

 
Figura 8: Troca tiol/dissulfeto acoplado com a dupl a redox AL/ADHL como base da 
ativação/inibição da sinalização celular e transcri ção (adaptado de PACKER; CADENAS, 2011). 
 

Em geral, as propriedades terapêuticas do AL têm sido relacionadas com o 

tratamento de diversas patologias que envolvem estresse oxidativo como: 

neurodegenerativas, autoimune, cardiovasculares, bem como diabetes mellitus e 

câncer (GORACA et al, 2011; LI et al, 2015). 

AL é uma molécula pequena com peso molecular de 206 g, que se dissolve 

em meios hidro e lipofílicos (THOMAS et al, 2014). Porém sua solubilidade em água 

é muito baixa, o que exige veiculação em formulações que superem essa limitação 

para aplicações cosméticas e farmacêuticas, o que foi demonstrado por Liu e 

colaboradores (2011) quando estabeleceram ligação entre moléculas de AL e PEG 

para melhorar a solubilidade aquosa do AL. Ainda, AL apresenta instabilidade na 

presença de luz, pois absorve luz na faixa de comprimento de onda de 300 nm e é 

vulnerável à termólise, pelo seu baixo ponto de fusão (59 - 62°C) (KOFUJI et al, 

2008).   

No caso de aplicação tópica é essencial a utilização de sistemas de liberação 

como opção de suplementação de AL na pele, visto que o mesmo exerce efeitos 

benéficos quando administrado exogenamente (YAMADA et al, 2011). Da mesma 

forma, para propiciar considerável concentração local e intracelular, pois o AL tem 

atividade terapêutica relacionada a altas doses e ao tempo de meia-vida curto 

(ALVAREZ; BOVERIS, 2000; KOFUJI et al, 2008). Ainda, AL pode ser considerado 
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um antioxidante ideal para aplicação tópica, porque uma vez penetrado na pele se 

transforma na sua forma antioxidante mais potente – ADHL (PODDA et al, 1996). 

 

Desse modo, a encapsulação do AL num sistema nanoestruturado como as 

NDLCs garantem proteção contra degradação, propiciando estabilização química, 

além de promover uma liberação adequada nas camadas da pele. Também, tem a 

capacidade de promover liberação de AL na pele e nas células pela sua composição 

estar baseada em promotores de penetração associado ao tamanho nanométrico 

das partículas que compõem o sistema. A funcionalização com PPCs representa 

uma inovação com o intuito de aumentar a penetração e o tempo de residência 

desses sistemas nanoestruturados contento AL na pele, objetivando melhorar o 

desempenho e a efetividade das NDLCs em tratamentos dermatológicos. 
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2.1 Objetivo geral 

Desenvolvimento farmacotécnico e caracterização de NDLCs contendo AL 

funcionalizadas com PPCs para otimização da penetração cutânea deste ativo. 

 
2.2 Objetivos específicos 

� Validação analítica do AL por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

para os detectores: 

− Ultravioleta (UV); 

− Eletroquímico (EQ); 

− Espalhamento de luz – evaporativo (ELE); 

− Desenvolvimento de método de recuperação para AL a partir da pele, 

com posterior quantificação em CLAE/UV, CLAE/EQ, CLAE/ELE; 

� Determinação dos coeficientes de solubilidade a 25 e 32 °C e do coeficiente 

de partição óleo-água para AL e determinação da ligação do AL com 

proteínas da pele; 

� Quantificação do AL antes e depois do processo de sonicação; 

� Conjugação e purificação de lipopolímeros a base de polietilenoglicol 

(PEG3400 e PEG2000) com 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina 

(DOPE) para a ligação das moléculas peptídicas; 

� Síntese de lipopolímeros contendo moléculas de PEG com diferentes pesos 

moleculares conjugados com os peptídeos D4 e TAT;  

� Caracterização das ligações entre os lipopolímeros com os peptídeos D4 e 

TAT por ressonância magnética nuclear (RMN) e CLAE, respectivamente; 

� Obtenção e preparo de NDLCs contendo AL; 

� Funcionalização das NDLCs contendo AL com os peptídeos TAT e D4, bem 

como associação com o peptídeo TAT; 

� Caracterização das nanodispersões obtidas através de: 

− Microscopia de luz polarizada; 

− Medida do índice de refração; 

− Análise de tamanho de partícula e índice de polidispersividade por 

espalhamento dinâmico de luz em diferentes meios dispersantes; 

− Análise de tamanho de partícula e índice de polidispersividade por 

espalhamento dinâmico de luz; 
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− Medida da carga superficial por mobilidade eletroforética das partículas 

na dispersão; 

− Medida de tamanho e concentração de partícula por técnica de análise 

de rastreamento; 

− Análise por difração de raios X a baixo ângulo; 

− Avaliação da estabilidade físico-química das NDLCs contendo AL 

funcionalizadas em meio de cultura Dulbecco’s modified Eagle’s media 

(DMEM); 

− Avaliação da eficiência de encapsulação (EE) do AL nas NDLCs por 

Ultrafiltração (UF); 

� Avaliação da viabilidade celular em linhagens celulares A431 (queratinócitos 

humanos de carcinoma epidermóide) e CCD-27Sk (fibroblastos humanos 

normais de pele) por ensaio CellTiter Blue® após tratamento com AL e 

NDLCs; 

� Determinação do CI50 nessas linhagens celulares frente a EROs induzido por 

H2O2; 

� Determinação da citoproteção por tratamento com AL nas linhagens celulares 

frente a EROs induzido por H2O2; 

� Avaliação da internalização celular em células A431 por citometria de fluxo 

das NDLCs funcionalizadas ou não; 

� Avaliação da internalização celular em células A431 e CCD-27Sk por 

microscopia confocal a laser NDLCs; 

� Avaliação da permeação cutânea in vitro das NDLCs contendo AL; 

� Avaliação in vivo em camundongos hairless do efeito protetor do AL veiculado 

em NDLCs contra os danos induzidos por radiação UVB, com medição de: 

− Atividade da enzima MPO; 

− Interleucinas: TNF-α e IL-1β. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 



Material e Métodos ____________________________________________________34 

  

 
  

3.1 Material 

3.1.1 Solventes, reagentes e matérias-primas 

o Ácido lipóico – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Ácido oléico – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Monoleína (Myverol 18-92) – Kerry (Brasil) 

o Óleo de gergelim – Veris (Brasil) 

o Poloxamer 407® – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Fosfato de sódio monobásico monohidratado P. A. – LabSynth (Brasil) 

o Fosfato de sódio monobásico anidro P. A. – LabSynth (Brasil) 

o Fosfato de sódio dibásico heptahidratado P. A. – LabSynth (Brasil) 

o Fosfato de potássio dibásico anidro P. A. – LabSynth (Brasil) 

o Cloreto de sódio P. A. – LabSynth (Brasil) 

o Cloreto de potássio P. A. – LabSynth (Brasil) 

o Brometo de hexadeciltrimetilamônio – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da 

América) 

o Polietilenoglicóis ligados a para-nitrofenilcarbonil de pesos moleculares 

3400 e 2000 dáltons – Laysan Bio (Estados Unidos da América) 

o 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina – Avanti Polar Lipids (Estados 

Unidos da América) 

o Trietanolamina – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Dimetilformamida – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Ácido clorídrico – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Metanol P. A. – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Clorofórmio P. A. – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Etanol P. A. – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Acetonitrila grau cromatográfico – J. T. Baker (Estados Unidos da 

América) 

o Ácido acético P. A. – Vetec (Brasil) 

o Ácido fosfórico P. A. – Vetec (Brasil) 

o Ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) – LabSynth (Brasil) 

o Octanol P. A. – Dinâmica (Brasil) 

o Polisorbato 80 (Tween 80®) – LabSynth (Brasil) 

o Polisorbato 20 (Tween 20®) – LabSynth (Brasil) 
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o Solução de molibdênio azul 1,3 % – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da 

América) 

o Iodo em pó – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Solução de ninidrina 0,2 % – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América)  

o Peptídeos D4 e TAT – Tufts University Core Facility (Estados Unidos da 

América) 

o 5-Isotiocianato de fluoresceína (FITC) – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da 

América) 

o Perclorato de 1,1’-octadecil-3,3,3’,3’-tetrametilindocarbocianina (Vybrant 

DiI) – Molecular Probes (Estados Unidos da América) 

o Perclorato de 1,1’-dioctadecil-3,3,3’,3’-tetrametilindodicarbocianina 

(Vybrant DiD) – Molecular Probes (Estados Unidos da América) 

o 2,5’-bidenzimidazol, 2’-(4-etóxifenil)-5-(4-metil-1-piperazinil) (Hoechst 

33342) – Molecular Probes (Estados Unidos da América) 

o Clorofórmio anidro 99% – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Sepharose CL-4B® – GE Health Care (Estados Unidos da América) 

o  Meio de cultura Dulbecco’s modified Eagle’s media (DMEM) – Gibco 

(Estados Unidos da América) 

o Soro bovino fetal inativado – Gibco (Estados Unidos da América) 

o Solução concentrada de penicilina 10000 UI/ estreptomicina 10000 µg/mL 

– CellGro (Estados Unidos da América) 

o Solução de tripsina-EDTA 0,25 % (p/v) – CellGro (Estados Unidos da 

América) 

o Peróxido de hidrogênio 30 % (v/v) – Fisher Scientific (Estados Unidos da 

América) 

o Kit para ensaio Cell Titer Blue® – Promega (Estados Unidos da América) 

o Mieloperoxidase purificada obtida de leucócitos humanos – Sigma-Aldrich 

(Estados Unidos da América) 

o Dihidrocloreto de O-dianisidina – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da 

América) 

o Albumina bovina sérica – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Coquetel inibidor de protease – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da 

América) 
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o Reagente de Bradford – Sigma-Aldrich (Estados Unidos da América) 

o Kit de ensaio de proteínas Pierce BCA – ThermoFisher Scientific (Estados 

Unidos da América) 

o Kit Elisa para quantificação das interleucinas TNF-α e IL-1β para 

camundongos – Affymetrix Ebioscience (Estados Unidos da América) 

o Água ultrapura obtida de sistema MilliQ – Merck Millipore (Alemanha) 

3.1.2 Equipamentos e acessórios 

o Placas de cromatografia de camada delgada de sílica gel 60 F254 e sílica 

gel GL – Merck Millipore (Alemanha) 

o Coluna de vidro com dimensões de 1,6 x 43 cm 

o Coluna cromatográfica LiChrospher®100 RP-18 (250 x 4 mm, 5 µm) com 

pré-coluna RP-18 (4 x 4 mm, 5 µm) – Merck (Alemanha) 

o Membranas de diálise de éster de celulose Spectra/Por® com cut-off 2000 

e 3500 dáltons – Spectrum Laboratories (Estados Unidos da América) 

o Tubos Amicon® Ultra cut-off 50000 dáltons - Merck Millipore (Alemanha) 

o Cromatógrafo líquido de alta eficiência automático – Shimadzu (Japão) 

o Aparelho de células de difusão vertical de Franz – Hanson Instruments 

(Estados Unidos) 

o Dermatômetro – Nouvag AG (Suiça) 

o Rotaevaporador RV 10 acoplado a bomba vácuo – IKA (Estados Unidos 

da América) 

o Liofilizador Freezone 2.5 – Labconco (Estados Unidos da América) 

o Leitor de microplacas Synergy HT multimode – Biotek Instruments 

(Estados Unidos da América) 

o Leitor de microplacas iMark – Bio-Rad (Estados Unidos da América) 

o Citômetro de fluxo BD FACSCalibur® – BD Biosciences (Estados Unidos 

da América) 

o Microscópio confocal a laser LSM 700 – Zeiss (Alemanha) 

o Microscópio óptico equipado com filtro polarizador Axioplan 2 Image Pol – 

Carl Zeiss (Alemanha) 

o Centrífugas Eppendorf modelos 5430 R e 5810 R – Eppendorf (Alemanha) 

o Zetasizer Nano – Malvern Instruments (Reino Unido) 

o Nanosight modelo NS 300 – Malvern Instruments (Reino Unido) 
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o Sonicador de agulha Sonoplus HD 2200 – Bandelin (Alemanha) 

o Homogeneizador Ultra-Turrax® T25 digital – IKA (Estados Unidos da 

América) 

o Medidor digital de pH – Digimed (Brasil) 

o Balança analítica – Shimadzu (Brazil) 

o Chapa aquecedora  

o Agitadores tipo “vórtex” e magnético  

 

3.1.3 Células, tecidos e animais  

o Linhagem celular A431 (queratinócitos humanos de carcinoma 

epidermóide) e células CCD-27Sk (fibroblastos humanos normais de pele) 

– ATCC (American Type Culture Collection, Estados Unidos da América); 

o As amostras de pele frescas foram retiradas cuidadosamente da parte 

extrena da orelha de porcos (recém-abatidos, Frigorífico Olhos d’água, 

Ipuã, São Paulo) com auxílio de um bisturi, dermatomizadas numa 

espessura ≈ 500 µm e armazenadas a – 20 °C, sendo utilizadas dentro de 

30 dias; 

o Camundongos sem pêlo (linhagem HRS/J), machos, com 4 a 6 semanas 

de idade, pesando entre 20 – 30 g foram utilizados nos experimentos in 

vivo após aprovação da comissão de ética no uso de animais (CEUA) da 

Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto sob o protocolo nº 

13.1.1051.53.3. 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Validação analítica para AL por CLAE nos detectores UV, EQ e ELE 

A validação dos métodos para quanticação do AL foi realizada conforme prévia 

publicação de nosso grupo (CAMPOS; PRAÇA; BENTLEY, 2015). A seguir 

encontram-se descrito detalhadamente os procedimentos e cálculos. 

 

3.2.1.1 Equipamento e condições cromatográficas 

As análises cromatográficas do AL foram realizadas em instrumento de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) Shimadzu (Kioto, Japan), equipado 

com bomba modelo LC-AD, injetor automático modelo SIL-10AF, forno para coluna 
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modelo CTO-10A, integrador modelo SCL – 10A. Os detectores utilizados foram: 

ultravioleta (UV) modelo SPD – 10AVP; eletroquímico (EQ) modelo L-ECD-6A 

(volume de célula – 3,7 µL, eletrodo de trabalho – carbono vítreo, eletrodo de 

referência – Ag/AgCl, eletrodo auxiliar – SUS316); espalhamento de luz-evaporativo 

(ELE) modelo ELSD-LT. Todo o sistema foi controlado pelo programa Class-VP. 

As separações cromatográficas foram feitas utilizando como fase estacionária 

coluna do tipo LiChrospher®100 RP-18 (250 x 4 mm, 5 µm) com pré-coluna RP-18 (4 

x 4 mm, 5 µm; Merck, Darmstadt, Germany) mantidas em forno a 40 °C. As 

condições cromatográficas utilizadas foram baseadas em estudos anteriores e 

adequadas para melhor desempenho de cada método. O fluxo foi do tipo isocrático 

com vazão de 0,8 mL/min para CLAE/UV e CLAE/EQ  e 0,6 mL/min para CLAE/ELE. 

A quantificação do AL nos detectores: UV foi feita em 340 nm (HOWARD; 

McCORMICK, 1981); EQ com detecção do tipo amperométrica em alto potencial de 

oxidação +1,1 V (TEICHERT; PREISS, 2002); ELE foi realizado com ganho de 10, 

temperatura do tubo de evaporação de 40 °C, pressão interna do ar comprimido de 

300 kPa. A fase móvel para CLAE/UV foi composta de acetonitrila e solução de 

diidrogenofosfato 0,1 M (50:50, v/v, pH 2,5), enquanto que para CLAE/EQ, a fase 

móvel foi composta de acetonitrila e solução de diidrogenofosfato 0,1 M (60:40, v/v, 

pH 2,5); já para CLAE/ELE, a fase móvel foi composta de acetonitrila e solução de 

ácido acético 0,1M (60:40, v/v, pH 2,5). O tempo de corrida foi de 8 min e o volume 

de injeção de 20 µL para os detectores UV, EQ e ELE. 

Para os métodos com CLAE/UV e CLAE/ ELE o AL foi determinado na forma 

oxidada e para o método CLAE/EQ foi determinado na forma reduzida – ADHL após 

aplicação do potencial de oxidação pelo sistema de detecção EQ. 

  

3.2.1.2 Preparo de soluções-padrão 

A solução estoque de AL foi preparada diariamente dissolvendo 2 mg de AL em 

2 mL de acetonitrila, perfazendo uma concentração de AL 1 mg/mL. As soluções de 

trabalho de AL foram preparadas a partir de diluições apropriadas em acetonitrila da 

solução estoque de AL e armazenadas em frascos âmbar cobertas com papel 

alumínio para proteger da luz.  
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3.2.1.3 Parâmetros de validação  

3.2.1.3.1 Seletividade 

A seletividade dos métodos foi verificada na presença de potenciais interferentes 

cromatográficos das amostras como acetonitrila pura, fase móvel, solução de 

homogenato de pele e fitas adesivas. A ausência de picos interferentes no mesmo 

tempo de retenção do AL foi considerada como seletividade aceita. 

3.2.1.3.2 Linearidade 

As curvas de calibração foram preparadas em acetonitrila a partir da solução 

estoque (AL 1 mg/mL) na faixa de 0,9 – 10,0 µg/mL para CLAE/UV; 0,13 – 8,0 µg/mL 

para CLAE/EQ; 4 – 100 µg/mL para CLAE/ELE. As amostras foram quantificadas 

pelos métodos descritos acima. As curvas de calibração foram construídas com pelo 

menos cinco pontos de concentração de AL, a fim de avaliar a linearidade do 

método e, através das respostas de altura dos picos relativas às suas respectivas 

concentrações usando a regressão linear dos mínimos quadrados, para gerar a 

equação da curva de calibração. 

 
3.2.1.3.3 Precisão e exatidão 

A exatidão e a precisão foram avaliadas por meio de injeções repetidas de três 

concentrações de AL no mesmo dia (intra-ensaio) e em diferentes dias (inter-

ensaio), obtendo 9 determinações de cada concentração de AL. As concentrações 

avaliadas foram 6, 2, 1 µg/mL para CLAE/UV; 8, 2, 0,5 µg/mL para CLAE/EQ; 75, 25, 

8 µg/mL para CLAE/ELE. A exatidão (% recuperação) foi calculada através da 

fórmula: Exatidão (%) = (concentração medida/ concentração nominal)/ 100. 

 

3.2.1.3.4 Sensibilidade 

A sensibilidade foi determinada baseada nos limites inferiores de detecção (LID) 

e quantificação (LIQ). Para o LID foi considerada a concentração de AL em que a 

relação sinal-ruído foi 3:1 em relação à linha de base. O LIQ foi estabelecido em 

função da quantificação de concentrações conhecidas de AL até a determinação da 

menor concentração de AL em que foram mantidos os parâmetros de precisão e 

exatidão. Todos eles foram estabelecidos a partir dos seus respectivos 

cromatogramas. 
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3.2.1.4 Estudos de extração de AL a partir de amostras de pele (estrato córneo e 

epiderme+derme) 

A extração de AL a partir de amostras de pele foi baseada em metodologia 

anteriormente descrita (PRAÇA et al, 2011). AL extraído das amostras de pele foi 

quantificado através da razão: quantidade de fármaco extraído de amostras 

enriquecidas com o fármaco em função da quantidade de fármaco adicionado. 

Para separar o estrato córneo da porção remanescente epiderme+derme, 

amostras de pele foram submetidas à técnica de tape-stripping utilizando 15 fitas 

adesivas (3M, Scotch Book Tape no. 845; 3M, St Paul, MN, USA). Posteriormente 

essas fitas adesivas com estrato córneo foram colocadas em tubos de vidro e 40 µL 

de solução de AL 1000 µg/mL em acetonitrila (n=3) foram aplicadas sobre as 

mesmas. Após, as amostras foram colocadas sob ar comprimido por 2 min para que 

houvesse a evaporação do solvente e adesão do AL no material biológico. Na 

sequência, receberam 6 mL de acetonitrila (CLAE/UV e CLAE/EQ) ou 4 mL de 

acetonitrila (CLAE/ELE), foram submetidas a homogeneização em vórtex por 2 min e 

banho de ultrassom por 15 min. A epiderme+derme remanescente foi cortada em 

pequenos pedaços, com o auxílio de uma tesoura, colocada em tubos de vidro, 

enriquecidas com 40 µL de solução de AL 1000 µg/mL em acetonitrila (n=3) e 

secadas sob ar comprimido (2 min). As amostras foram extraídas com os mesmos 

volumes de acetonitrila descritos acima para cada método, homogeneizadas em 

vórtex (2 min), submetidas ao triturador de tecidos por 1 min e ao banho de 

ultrassom (15 min). Por fim, as amostras de estrato córneo e epiderme+derme foram 

centrifugadas a 1360 x g por 5 min, filtradas em membrana 0,45 µm (Millipore®) e 

quantificadas por CLAE.  

 

3.2.2 Caracterização físico-química do AL 

3.2.2.1 Determinação dos coeficientes de solubilidade e partição do AL 

A solubilidade aquosa do AL foi determinada nas temperaturas de 25 e 32 °C, 

através da adição de excesso de AL em tampão fosfato (30 mM, pH 7,2), bem como 

a 32 °C para solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2) contendo Tween 80® 0,5% 

(p/v) e em solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2) contendo etanol 10% (p/v), com 

posterior agitação magnética constante por 24 h, até atingir o equilíbrio (limite de 



Material e Métodos ____________________________________________________41 

  

 
  

saturação). As amostras foram filtradas em membrana 0,45 µm (Millipore®) e 

diluídas em acetonitrila para quantificação em CLAE.  

O coeficiente de partição do AL foi determinado em função da lipofilicidade do 

AL. Foi utilizado 3 mL de uma solução de AL 10 µg/mL em tampão fosfato (30 mM, 

pH 7,2) adicionado de mesmo volume de octanol (previamente saturado com água). 

Esta mistura foi submetida à agitação magnética em 600 rpm por 30 min e 3 h a 25 

°C. As fases aquosa e orgânica foram separadas. A fase aquosa contendo AL foi 

quantificada antes e depois do particionamento em CLAE/EQ. O cálculo da 

quantidade de fármaco partilhado foi determinado pela seguinte fórmula: Log K 

(octanol/água) = Log [(C1 – C2)/ C2], em que K (octanol/água) é o coeficiente de partilha 

óleo/água, C1 é a concentração do fármaco na fase aquosa antes da partilha e C2 é 

a concentração do fármaco na fase aquosa após a partilha. 

Todas as determinações foram feitas em triplicata e protegidos da luz. 

 
3.2.2.2 Determinação da ligação de AL em proteínas da pele 

Para verificar se ocorre ligação do AL com as proteínas da pele, característica 

relatada na literatura (KATAOKA, 1998), foi usada a pele de orelha de porco. A pele 

total (estrato córneo + epiderme + derme + hipoderme) foi pesada em quantidades 

iguais, aproximadamente 0,3 g. Na sequência, a pele foi submetida ao triturador de 

tecidos em 10 mL de solução tampão (30 mM, pH 7,2) por 1 min e, a solução 

incubada em banho de ultrassom por 15 min. A essas soluções foram adicionados 

0,5 e 0,2 mL da solução estoque de AL 1000 µg/mL em acetonitrila para se obter 

concentrações de AL nessa solução de proteínas de 50 e 20 µg/mL, 

respectivamente (retirando igual volume da solução tampão fosfato para manter 

correta as concentrações). Em seguida, as soluções de AL com proteínas foram 

agitadas por 1 min em vórtex e centrifugadas em 1360 x g por 5 min. O 

sobrenadante foi diluído 1:10 (v/v) em acetonitrila e quantificado em CLAE/EQ. 

 

3.2.2.3 Quantificação de AL antes e depois do processo de sonicação 

A quantidade de AL presente em solução foi avaliada antes e depois do 

processo de sonicação, o qual é utilizado para o preparo das NDLCs. Isto foi feito 

com o intuito de verificar a influência do processo de sonicação sobre a molécula de 

AL. A partir de uma solução estoque de AL 10 mg/mL em propilenoglicol, foram 

preparadas 3 mL das seguintes soluções de AL 100, 80, 50, 20 µg/mL em solução 
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tampão fosfato (30 mM, pH 7,2), em triplicata para cada uma das concentrações de 

AL. Nessa soluções foi feita a sonicação em banho de gelo em ultrassom de agulha 

(Bandelin – HD 2200, Berlim, Alemanha) por 2 min em ciclo contínuo numa potência 

de 20 W e frequência de 20 kHz. AL nas soluções foi diluído 1:10 (v/v) em 

acetonitrila para compor as concentrações de 10, 8, 5, 2 µg/mL, respectivamente, e 

quantificado em CLAE/EQ antes e depois do processo de sonicação. 

 

3.2.3 Síntese dos peptídeos D4 e TAT 

Os peptídeos D4 com peso molecular de 775,87 dáltons e sequência 

peptídica de 6 aminoácidos (Leu-Ala-Arg-Leu-Leu-Thr) e TAT com peso molecular 

de 1559,83 dáltons e sequência peptídica de 11 aminoácidos (Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-

Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg) foram sintetizados e purificados pela Tufts University Core 

Facility (Boston, MA, EUA).  

 

3.2.4 Reação de conjugação de lipopolímeros a base de polietilenoglicol (PEG3400 e 

PEG2000) com 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina (DOPE)  

A reação de conjugação foi realizada de acordo com metodologia publicada por 

TORCHILIN e colaboradores (2001) com pequenas modificações. Foram realizadas 

reações independentes para cada polímero a base de PEG3400 e PEG2000 para a 

conjugação com a molécula DOPE, sendo considerados os pesos moleculares de 

cada polímero a base de PEG para efeito dos cálculos e quantidades exatas a 

serem pesadas. Foram pesados os polietilenoglicóis: PEG3400 – (pNF)2 com peso 

molecular de 3400 Da e PEG2000 – (pNF)2 com peso molecular 2000 Da, numa 

quantidade de 4,8 vezes em excesso a quantidade de 8,25 mg de DOPE (solução 

clorofórmica 25 mg/mL) em frasco âmbar. Em seguida, foi adicionado 2,5 mL de 

clorofórmio seco e 5 µL de trietanolamina (TEA, catalisador alcalino), submetido a 

homogeneização em agitador tipo vórtex para que houvesse completa mistura dos 

componentes. Toda a mistura da reação foi incubada overnight em temperatura 

ambiente sob agitação magnética, para que ocorresse a substituição do grupo p-

nitrofenol por uma molécula de DOPE em uma das porções distais da molécula de 

PEG3400 – (pNF)2 ou PEG2000 – (pNF)2, as quais estão em excesso para reduzir a 

formação de dímeros.   
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No dia posterior foi feita a confirmação da reação por cromatografia em camada 

delgada (CCD) em placa de sílica (sílica gel 60 F254, Merck Millipore) com a 

aplicação em pontos (4 µL) das amostras de PEG3400 – (pNF)2 ou PEG2000 – (pNF)2, 

DOPE e o produto da reação. A fase móvel utilizada foi clorofórmio: metanol (80:20, 

v/v) para eluição das amostras. Para a visualização específica do produto da reação, 

a placa foi corada com iodo em pó e solução de molibdênio 1,3% para revelação dos 

grupamentos de PEG e fosfolipídios do DOPE, respectivamente, comparados com 

os reagentes que tiveram corridas paralelas.   

Após o produto da reação foi transferido para um balão de fundo redondo 

mantido em banho-maria a 40 °C e acoplado em rota-evaporador sob pressão 

reduzida para que houvesse a evaporação do solvente. Na sequência, o produto da 

reação foi mantido no liofilizador overnight. 

3.2.4.1 Purificação dos lipopolímeros pNP – PEG3400 – DOPE e pNP – PEG2000 – 

DOPE 

A purificação do produto da reação foi realizado de acordo com metodologia 

descrita por TORCHILIN e colaboradores (2001). O produto seco foi solubilizado em 

1 mL de solução de ácido clorídrico 0,001M com homogeneização em agitador tipo 

vórtex seguido de banho de ultrassom para a formação das micelas. As micelas 

foram separadas das moléculas de PEG não ligadas ao DOPE numa coluna de sílica 

(1,6 x 43 cm) de Sepharose CL-4B usando solução de ácido clorídrico 0,001 M para 

a eluição das amostras. Foram coletadas diversas frações de volumes determinados 

e as mesmas foram aplicadas em placa de sílica gel GL (Merck Millipore) para 

identificação por CCD das moléculas de PEG ligadas ou não ao DOPE. As placas 

foram eluídas em fase móvel clorofórmio: metanol (80:20, v/v) e reveladas com 

produtos específicos conforme descrito anteriormente. As frações que contém o 

produto pNP – PEG – DOPE eluem menos na altura da placa de CCD comparado 

com as PEG – (pNP)2. As frações que continham as micelas do produto foram 

misturadas entre si, congeladas a – 80 °C overnight e liofilizadas até formação de pó 

leve. O pó obtido foi pesado, solubilizado em clorofórmio seco obtendo uma 

concentração de 10 mg/mL do produto obtido e armazenado em  – 80 °C. 
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3.2.5 Síntese de pNP – PEG – DOPE conjugados com os peptídeos D4 e TAT 

Para a síntese do DOPE – PEG3400 – peptídeo D4 foi pesado 5 mg do peptídeo 

D4 misturado com 8,5 mg de pNP – PEG3400 – DOPE, trietanolamina (5 µL), 

dimetilformamida (100 µL) e clorofórmio seco (560 µL). A reação foi mantida 

overnight sob agitação constante em temperatura ambiente. No dia seguinte, os 

solventes foram evaporados em rota-evaporador sob pressão reduzida e liofilizado. 

A mistura produzida foi dissolvida em solução tampão fosfato (100 mM, pH 8,5), 

homogeneizada por 4 h em temperatura ambiente e dialisada contra solução tampão 

fosfato (30 mM, pH 7,2) usando membrana de éster de celulose (cut-off 2000 Da). O 

dialisado foi armazenado a – 20 °C em freezer. O produto foi analisado por CCD, em 

que as placas foram eluídas em fase móvel clorofórmio: metanol: água (59:35:6, 

v/v/v) e reveladas com produtos específicos (iodo em pó para grupamentos PEG, 

solução de molibdênio para fosfolipídios de DOPE e solução de ninidrina  para 

aminas do aminoácidos), bem como espectroscopia de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) de 1H em equipamento Varian 400 mHz (Bruker, Avance). 

Para a síntese do DOPE – PEG2000 – peptídeo TAT foi pesado 7 mg do peptídeo 

TAT misturado com 5 mg de pNP – PEG2000 – DOPE, trietanolamina (5 µL), 

completando para 800 µL com clorofórmio seco (SAWANT; TORCHILIN, 2011). A 

reação foi mantida overnight em temperatura ambiente sob agitação constante. No 

dia seguinte, o clorofórmio foi evaporado em rota-evaporador sob pressão reduzida e 

liofilizado. A mistura produzida foi dissolvida em solução tampão fosfato (100 mM, 

pH 8,5), homogeneizada por 4 h em temperatura ambiente e dialisada contra 

solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2) usando membrana de éster de celulose 

(cut-off 3500 Da). O dialisado foi armazenado em freezer a – 20 °C. O produto foi 

analisado por CCD, em que as placas foram eluídas em fase móvel clorofórmio: 

metanol: água (59:35:6, v/v/v) e reveladas com produtos específicos (iodo em pó 

para grupamentos PEG, solução de molibdênio para fosfolipídios de DOPE e 

solução de ninidrina  para aminas do aminoácidos), bem como metodologia CLAE 

anteriormente descrita. A separação cromatográfica consistiu de coluna de fase 

reversa C18, leituras em comprimentos de onda de 214, 227 e 280 nm, vazão de 1 

mL/min, volume de injeção de 50 µL, fase móvel composta por água purificada e 

acetonitrila contendo 0,1% de ácido trifluoroacético com eluição do tipo gradiente e 

tempo de corrida de 25 min (GRUNWALD et al, 2009). 
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3.2.6 Obtenção das nanodispersões líquido-cristalinas  

Para o preparo das nanodispersões líquido-cristalinas (NDLCs) foi empregado 

método proposto por Lopes e colaboradores (2006b). Primeiramente, foi preparada 

a fase gel em excesso de água, composta de monoleína (MO): ácido oléico (AO): 

ácido lipóico (AL): fase aquosa (FA). Para tanto, a fase oleosa iniciou-se com a MO 

fundida a 42 °C em banho termostatizado seguido da adição de AO e AL com 

homogeneização em agitador tipo vórtex. Após, foi adicionada a fase aquosa, 

composta de solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2) com Poloxamer 407® 1,5 % 

(p/v) aquecida a 42 °C. O sistema formado foi mantido em temperatura ambiente por 

24 h para equilíbrio das fases líquido-cristalinas. Depois foi realizada a 

homogeneização em agitador tipo vórtex e sonicação em banho de gelo em 

ultrassom de agulha (Bandelin – HD 2200) por 3 min em ciclo contínuo numa 

potência de 20 W e frequência de 20 kHz. 

AL foi adicionado na fase oleosa de diversas maneiras como: diretamente sobre 

a fase oleosa MO + AO ou dissolvido em propilenoglicol (PPG) a partir de uma 

solução de AL 10 mg/mL ou solubilizado em AO, a partir de uma solução de AL 2,5 

mg/mL. 

Para as funcionalizações, os lipopolímeros baseados em PEG e DOPE 

conjugados ou não com os PPCs foram adicionados na fase oleosa após a adição 

de MO, AO e AL, com posterior homogeneização em agitador tipo vórtex, seguido 

da fase aquosa. 

As proporções para o preparo das formulações foram: 8 MO: 2 AO: 0,4 AL + 

PPG: 89,6 FA (p/p/p/p), quando adicionado solução de AL 10 mg/mL dissolvido em 

PPG, obtendo concentração de AL na formulação de 100 µg/mL. Para AL 

solubilizado em AO (solução estoque 2,5 mg/mL), as proporções foram: 8,3 MO: 1,7 

AO+AL: 90 FA (p/p/p) para AL 50 µg/mL; 8,7 MO: 3,3 AO+AL: 88 FA (p/p/p) para AL 

100 µg/mL; 8 MO: 6,25 AO+AL: 85,75 FA (p/p/p) para AL 200 µg/mL. 

 Para AL adicionado ou não diretamente na fase oleosa, as proporções para o 

preparo das formulações foram: 8,7 MO: 3,3 AO: 88 FA (p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 1 

AL: 87 FA (p/p/p/p), com concentração de AL 10 mg/mL; 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 86 

FA (p/p/p/p) para AL 20 mg/mL. 

Para as funcionalizações com o lipopolímero de PEG3400 e peptídeo D4, foram 

adicionados às soluções micelares de DOPE – PEG3400 e DOPE – PEG3400 – 
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peptídeo D4 na fase oleosa com posterior mistura. As proporções das formulações 

foram: 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 10 DOPE – PEG3400 : 76 FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 

AO: 2 AL: 5 DOPE – PEG3400: 81 FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 2,5 DOPE – 

PEG3400: 83,5 FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 10 DOPE – PEG3400 – peptídeo 

D4: 76 FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 5 DOPE – PEG3400 - peptídeo D4: 81 

FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 2,5 DOPE – PEG3400 – peptídeo D4: 83,5 FA 

(p/p/p/p/p). 

Para as funcionalizações com o lipopolímero de PEG2000 e peptídeo TAT foram 

adicionados às soluções micelares de DOPE – PEG2000 e DOPE – PEG2000 – TAT 

na fase oleosa com posterior mistura. As proporções das formulações foram: 8,7 

MO: 3,3 AO: 2 AL: 10 DOPE – PEG2000: 76 FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 5 

DOPE – PEG2000: 81 FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 10 DOPE – PEG2000 – 

peptídeo TAT: 76 FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 5 DOPE – PEG2000 – 

peptídeo TAT : 81 FA (p/p/p/p/p). 

A marcação com fluorescência das NDLCs foi feita com uma solução etanólica 

de isotiocianato de fluoresceína (FITC) a 1% (p/v), a qual foi adicionada em volumes 

adequados na fase oleosa, com posterior agitação e adição da fase aquosa. A 

concentração final de FITC nas NDLCs foi de 0,05% (v/p) para os ensaios de 

internalização celular (citometria de fluxo e microscopia confocal a laser) e de 

0,003% (v/p) para a permeação cutânea in vitro. 

 

3.2.7 Associação da NDLC com peptídeo TAT  

O peptídeo TAT foi adicionado às NDLCs: 8,7 MO: 3,3 AO+AL: 88 FA (p/p/p) 

para AL 100 µg/mL e 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 88 FA (p/p/p/p) para AL 20 mg/mL para 

se obter concentrações finais do peptídeo TAT de 0,15 e 0,5 mM, respectivamente. 

A modificação de superfície com o peptídeo foi feita pela adição da solução aquosa 

do peptídeo TAT sobre as NDLCs contendo AL, com posterior agitação magnética 

constante por 2 h, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 

 

3.2.8 Caracterização das NDLCs 

3.2.8.1 Análise por microscopia de luz polarizada da fase gel 

Após o período de equilíbrio dos sistemas por 24 h, foram feitas as investigações 

das fases líquido-cristalinas formadas em microscópio óptico equipado com filtro 
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polarizador (Axioplan 2 Image Pol, Carl Zeiss, Alemanha) e  acoplado  à  câmara  

digital (Axiocan  HRc, Carl  Zeiss  AG,  Alemanha)  com  sistema  de  vídeo  e  

aquisição automática  de  imagem. As observações foram realizadas em aumento de 

100x.  

 

3.2.8.2 Medida do índice de refração das NDLCs 

A medida do índice de refração é uma caracterização física, sendo dependente 

da estrutura molecular de sólidos e líquidos. E pode ser considerada a medida do 

desvio da luz, característico de cada meio. As medições foram feitas em 

Refratômetro de Abbé (Carl Zeiss/Jena, Alemanha) usando lâmpada de vapor de 

sódio (ʎ = 589,3 nm), calibrado com água destilada a 25 °C.  

 
3.2.8.3 Análise do tamanho e índice de polidispersividade das partículas nas 

NDLCs 

A caracterização das NDLCs para análise e distribuição de tamanho de partícula 

foi feito por espalhamento dinâmico de luz em aparelho Zetasizer Nano (Malvern 

Instruments, Reino Unido) equipado com um laser de He-Ne de 4 mW, operando 

num comprimento de onda de 633 nm com medições não invasivas por “backscatter 

optics” (NIBS) feitas  em um ângulo de detecção de 90º. A posição da medição na 

cubeta é automaticamente determinada pelo software do equipamento. 

As NDLCs foram diluídas em água purificada tipo MilliQ, cloreto de potássio 1 

mM ou solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2) para padronizar o melhor meio 

dispersante. As amostras foram colocadas numa cela de poliestireno de 1 cm de 

caminho óptico e as medições feitas a 25 ºC. O equipamento realiza em média 12 

determinações para cada análise. 

 

3.2.8.4 Medida da carga superficial e mobilidade eletroforética das partículas nas 

NDLCs 

A carga de superfície das nanopartículas foi medida como potencial zeta, 

através da mobilidade eletroforética das partículas dispersas submetidas a um 

campo elétrico. As NDLCs foram diluídas em água purificada tipo MilliQ, cloreto de 

potássio 1 mM ou solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2). A determinação da carga 

superficial foi feita em aparelho Zetasizer Nano (Malvern Instruments, Reino Unido). 
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3.2.8.5 Avaliação da estabilidade físico-química das NDLCs em meio de cultura 

DMEM 

Esse ensaio foi realizado para verificar o perfil das NDLCs quando diluídas para 

os ensaios in vitro de cultivo celular. As NDLCs foram diluídas 1:400 (v/v) em DMEM 

completo e mantidas sob agitação constante de 250 rpm, temperatura de 37 °C, por 

um período de 24 h. Foram avaliados tamanho médio, índice de polidispersividade e 

potencial zeta por técnica de espalhamento dinâmico de luz, de acordo com as 

metodologias expostas anteriormente. 

 

3.2.8.6 Medida de tamanho e concentração de partículas por mL por técnica de 

análise de rastreamento  

A medida de tamanho e concentração de partículas em suspensão das NDLCs 

foi realizada pela técnica de análise de rastreamento de nanopartículas em aparelho 

NanoSight (NS 300, Reino Unido) com o programa de Análise e Rastreamento de 

Nanopartículas (NTA 3.1). Esta técnica está baseada no espalhamento dinâmico de 

luz laser provocado pelas partículas acoplado a um microscópio com câmera, 

produzindo vídeos das populações de partículas (constante movimento browniano) 

quando iluminadas pelo laser.  

As NDLCs foram diluídas 1:10000 (v/v) em água purificada tipo MilliQ e 

carregadas com auxílio de uma seringa estéril na câmara do porta-amostra, com 

ausência de bolhas de ar. As amostras foram medidas com feixe de laser de ʎ = 640 

nm a 25° C. Foram feitos os ajustes necessários nos parâmetros específicos (ganho, 

duração de captura, borrão, limiar de detecção de cinza) em função do perfil da 

amostra, com posterior processamento pelo programa do equipamento para 

obtenção dos valores medidos. Os resultados foram expressos em média ± desvio 

padrão para as medições realizadas para cada amostra (n = 3). 

 

3.2.8.7 Análise por difração de raios X de baixo ângulo 

A fim de avaliar as estruturas internas das partículas, as NDLCs foram 

submetidas aos experimentos de medida de espalhamento de raios X a baixo 

ângulo, na linha de luz DO2A-SAXS2, no Laboratório Nacional de Luz Síncroton 

(LNLS), em Campinas (SP) em colaboração com a Prof.ª Dr.ª Márcia C. A. Fantini, 

do Instituto de Física da USP.  
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O feixe de raios X monocromáticos foi ajustado para ʎ = 0,1608 nm. As amostras 

foram acondicionadas em suporte com janela de mica e mantidas a 25 ± 1 °C. As 

intensidades foram registradas em um detector unidimensional sensível à posição, 

por um período de 300 segundos. Os resultados experimentais foram corrigidos pela 

resposta do detector. A transmissão das amostras foi medida e os dados de difração 

foram normalizados, bem como foi removido o espalhamento do suporte com e sem 

a fase aquosa da formulação. As medidas de intensidade de espalhamento foram 

executadas em função do ângulo de espalhamento q (q = (4πsen θ)/ʎ). As estruturas 

líquido-cristalinas foram identificadas a partir da análise do feixe difratado em 

ângulos definidos, através da Lei de Bragg, para obter o arranjo e simetria dos 

arranjos interplanares correlacionados com os índices de Miller (DONG; BOYD, 

2011). 

  

3.2.8.8 Determinações da eficiência de encapsulação (EE) e da capacidade de 

carga (CC) do AL nas NDLCs por ultrafiltração (UF)  

Foi realizada em tubos de centrífuga com filtro do tipo Amicon® Ultra (Millipore, 

Alemanha), peso molecular 50 kDa (cut-off), baseado em metodologia descrita por 

Cevin e colaboradores (2009) com algumas modificações. Nesse cut-off, as 

nanopartículas líquido-cristalinas que contem AL não atravessam o filtro, portanto AL 

não encapsulado disperso na fase aquosa é filtrado e separado. Para realizar tal 

separação, 0,6 mL da nanodispersão (n=3) foi aplicada na porção superior do tubo 

Amicon® Ultra (previamente lavado com água ultrapurificada), fechado com a tampa 

cônica. Em seguida, realizada a centrifugação (Centrifuge 5430R, Eppendorf, 

Alemanha) a 7000 x g por 15 min a 25 °C, o ultrafiltrado separado foi quantificado 

em sistema CLAE. A EE foi calculada pela quantificação da solução após o processo 

de ultrafiltração, quantidade de fármaco livre (MFL), em função da quantidade de 

fármaco quantificado na nanodispersão com diluição adequada em acetonitrila 

(MFQ), através da seguinte fórmula: EE (%) = [(MFQ – MFL) / MFQ] x 100.  

A CC correlaciona a quantidade de fármaco encapsulado nas nanopartículas 

(MFN= MFQ - MFL) em função da massa de lipídios totais (MLT) da fase oleosa da 

NDLC. O cálculo da CC (%) foi feito através da equação: CC (%) = [MFN / MLT] x 100. 

 

3.2.8.9 Estudo de estabilidade 
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O estudo de estabilidade foi conduzido por um período de 60 dias em diferentes 

temperaturas de armazenamento como 25 ± 2 °C e 37 ± 2 °C, para as seguintes 

NDLCs: 8 MO: 2 AO: 90 FA (p/p/p); 8 MO: 2 AO: 0,4 AL+PPG: 89,6 FA (p/p/p/p); 8,7 

MO: 3,3 AO+AL: 88 FA (p/p/p) para AL 100 µg/mL; 8,7 MO: 3,3 AO+AL: 88 FA 

(p/p/p) para AL 100 µg/mL associada ao peptídeo TAT 0,15 mM. Os parâmetros 

avaliados para as NDLCs foram tamanho de partícula, índice de polidispersividade, 

potencial zeta e análise de difração de raios X, bem como para a fase gel em 

temperatura de 25 ± 2 °C por microscopia de luz polarizada. Com as temperaturas 

de 5 ± 2 °C, 25 ± 2 °C e 37 ± 2 °C para as NDLCs: 8,7 MO: 3,3 AO: 88 FA (p/p/p) e 

8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 86 FA (p/p/p/p) foram avaliados tamanho de partícula, índice 

de polidispersividade, potencial zeta e pH. 

 

3.2.9 Cultura celular 

A linhagem celular A431 (queratinócitos humanos de carcinoma epidermóide) e 

as células CCD-27Sk (fibroblastos humanos normais de pele) foram cultivadas em 

meio de cultura DMEM pH 7,4 suplementada com soro fetal bovino 10% (v/v)  e   

penicilina/estreptomicina (10000 UI/ 10 mg.mL-1) 1% (v/v) em atmosfera umidificada 

a 37 °C com 5% de tensão de CO2. O meio foi trocado a cada dois dias lavando as 

células com DMEM completo e repondo as condições iniciais de cultivo. 

3.2.9.1 Avaliação da viabilidade celular em células A431 e CCD-27Sk por ensaio 

CellTiter Blue® 

A viabilidade celular foi avaliada através do kit CellTiter Blue® (CTB) que utiliza o 

corante resazurina, altamente purificado em solução tampão fosfato pH 7,2, para 

medir as células viáveis capazes de reduzir a resazurina para resofurin.  

Para o tratamento das células A431 e CCD-27Sk com as NDLCs foi feito uma 

ampla padronização relacionando a densidade celular adequada para cada tipo 

celular com diversas diluições das NDLCs com (AL 10 e 20 mg/mL) e sem AL em 

tempos distintos de tratamento, com n=6 para cada célula e ensaio. Após cada 

tratamento, as células foram lavadas duas vezes e incubadas com DMEM completo 

por 24 h. Para a determinação da viabilidade celular foram adicionados 100 µL de 

DMEM completo com 20 µL de CTB e incubadas por 2 h. A leitura foi feita por 

método fluorimétrico nos comprimentos de onda de excitação/emissão de 530/590 



Material e Métodos ____________________________________________________51 

  

 
  

nm em leitor de placas Synergy HT Multi-Mode. As células que não receberam 

tratamento foram consideradas com 100% de viabilidade celular. 

Após padronização das melhores condições de tratamento para as NDLCs, 

ensaios de viabilidade celular com as células A431 e CCD-27Sk foram realizados 

com diluições específicas das NDLCs desenvolvidas contendo AL 20 mg/mL ou sem 

AL, bem como com aquelas NDLCs contendo AL 20 mg/mL funcionalizadas ou não 

com lipopolímeros e lipopolímeros conjugados aos PPCs e associada ao peptídeo 

TAT. Os dados de viabilidade celular obtidos nessa etapa foram avaliados por 

análise de variância (ANOVA de uma via) seguido do teste de comparações 

múltiplas Newman-Keuls. Para a determinação do nível de significância das 

diferenças foram considerados estatisticamente significativos valores de p < 0,05. Os 

resultados foram expressos graficamente pelo programa de estatítica GraphPad 

Prism® (versão 5.01, Califórnia, Estados Unidos da América) como média ± desvio 

padrão, com intervalo de confiança de 95%. 

 

3.2.9.2 Determinação da CI50 nas células A431 e CCD-27Sk frente a H2O2  

A determinação da concentração inibitória média (CI50) de crescimento para as 

células A431 e CCD-27Sk foram determinadas através da geração de EROs 

induzido por diversas concentrações de H2O2, a partir da solução de H2O2 30% (v/v). 

Sendo que as diluições de H2O2 foram feitas em DMEM incompleto (ausência de 

soro fetal bovino). A linhagem celular A431 (n=6) e as células CCD-27Sk (n=6) foram 

plaqueadas em DMEM completo em placa de 96 poços nas densidades celulares de 

5 x 104 e 104 células por poço, respectivamente. Após 24 h, foram expostas ao H2O2 

por 1 h. Após o tratamento, as células foram lavadas e incubadas com DMEM 

completo por 24 h e realizado o ensaio de CTB para a determinação da viabilidade 

celular, conforme seção 3.2.9.1. 

 

3.2.9.3 Determinação da citoproteção por AL nas células frente H2O2 

A linhagem celular A431 (n=6) e as células CCD-27Sk (n=6) foram plaqueadas 

em DMEM completo em placa de 96 poços nas densidades celulares de 5 x 104 e 

104 células por poço, respectivamente. Para a determinação da citoproteção 

exercida por AL, as células receberam pré-tratamento por 2 e 4 h com AL 50 e 100 

µg/mL solubilizado em DMEM incompleto, seguido de lavagem com DMEM completo 
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e tratamento com várias concentrações de H2O2 em DMEM incompleto por 1 h. Após 

o tratamento, as células foram lavadas e incubadas com DMEM completo por 24 h e 

realizado o ensaio de CTB para a determinação da viabilidade celular, conforme 

seção 3.2.9.1. 

   

3.2.9.4 Avaliação da internalização celular das NDLCs funcionalizadas com os 

lipopolímeros e lipopolímeros conjugados com os peptídeos D4 e TAT em células 

A431 por citometria de fluxo  

A avaliação da internalização celular em células A431 das NDLCs 

funcionalizadas com os lipopolímeros e lipopolímeros conjugados com os peptídeos 

D4 e TAT por citometria de fluxo foi feita em equipamento BD FACSCalibur. As 

células A431 foram plaqueadas com DMEM completo numa densidade celular de 4,0 

x 105 por poço em placa de 12 poços, 24 h antes do tratamento. Após, foram 

tratadas em triplicata para as NDLCs (diluídas em DMEM completo 1:400, v/v)  

funcionalizadas com DOPE – PEG2000 – TAT e DOPE – PEG2000, bem como DOPE – 

PEG3400 – D4 e DOPE – PEG3400, nas proporções dos componentes veiculados nas 

NDLCs expostas anteriormente na seção 3.2.6. Após 1 h de incubação para as 

NDLCs funcionalizadas com DOPE – PEG2000 – TAT e DOPE – PEG2000 e NDLCs 

associada com peptídeo TAT e com lipopolímero baseado em PEG2000; e 1 e 3 h de 

incubação para as NDLCs funcionalizadas com DOPE – PEG3400 – D4 e DOPE – 

PEG3400. Os tratamentos foram retirados e as células A431 lavadas duas vezes com 

solução tampão fosfato (pH 7,4). Após, foram tripsinizadas, centrifugadas a 2000 x g 

por 5 min, ressuspendidas em solução tampão fosfato (pH 7,4) e mantidas em gelo 

picado durante a quantificação por citometria de fluxo. As análises de internalização 

celular das NDLCs medindo a intensidade de fluorescência média (IFM) nas células 

foram mensuradas em canal FL1 (verde) em gráfico de dispersão (FSC-H versus 

SSC-H) com seleção para células viáveis, excluindo células mortas e restos 

celulares, analisando 10000 eventos celulares. 

 

3.2.9.5 Avaliação da internalização celular das NDLCs marcadas com 

fluorescência em co-cultura de células A431 e CCD-27Sk por microscopia confocal a 

laser 
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A interação e internalização das nanopartículas das NDLCs foram avaliadas com 

a seguinte formulação – 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 86 FA (p/p/p/p): 83 FA (p/p/p/p) 

marcada com FITC 0,05% (ʎexc/emis= 492/518 nm) e a mesma NDLC sem FITC. Esse 

experimento foi conduzido em co-cultura de células A431 e CCD-27Sk nas 

densidades celulares de 5,8 x 105 e 2 x 104 células por placa, respectivamente, em 

placas de Petri de 35 mm (área de crescimento de 9,5 cm2, Mat Tek, EUA). Células 

A431 foram coradas com sonda fluorescente Vybrant DiI (V-22885, ʎexc/emis= 549/565 

nm) e células CCD-27Sk foram coradas com sonda fluorescente Vybrant DiD (V-

22887, ʎexc/emis= 644/665 nm) de acordo com o protocolo do fabricante para células 

aderentes (VibrantTM Cell-Labeling Solutions, Molecular Probes, EUA). As células 

foram tratadas por 1 h com as NDLCs (diluídas em DMEM completo 1:400, v/v). 

Após o tratamento, as células foram lavadas três vezes com solução tampão fosfato 

(pH 7,4). Os núcleos das células foram corados por 20 min com Hoechst 33342 1 

µg/mL (ʎexc/emis= 361/497 nm) em DMEM completo. As análises foram feitas por 

microscopia confocal a laser (Zeiss LSM 700) para a produção das imagens e as 

observações foram realizadas em aumento de 63x. As imagens foram analisadas 

usando programa Image J (Fiji, versão 1.49b). 

 

3.2.10 Estudos de permeação cutânea “in vitro” das NDLCs contendo AL 

A avaliação da penetração do AL na pele a partir de NDLCs foi feito em modelo 

de pele de orelha suína baseado em metodologia anteriormente descrita (PRAÇA et 

al, 2011). O aparelho utilizado para avaliar a penetração cutânea in vitro consistiu de 

células de difusão vertical tipo Franz com um compartimento receptor de 3 mL e uma 

área de difusão de 0,78 cm2. As amostras de pele dermatomizadas (espessura ≈ 

500 µm) foram pinçadas entre as duas câmaras verticais de células de difusão, com 

o estrato córneo voltado para o compartimento doador e a derme voltada para o 

compartimento receptor. O compartimento receptor foi mantido a 32 °C com 

homogeneização constante em 500 rpm. Foi aplicado no compartimento doador 200 

µL das NDLCs ou controles contendo ou não AL (n=3), vedando tal compartimento 

e, mantido ao abrigo da luz.  

A fim de verificar o perfil de permeação da NDLC contendo AL na proporção de 

8,7 MO: 3,3 AO+AL: 88 FA (p/p/p) para AL 100 µg/mL, tal NDLC foi marcada com 

FITC 0,003% e o experimento foi conduzido por 8 h. Como controles foram utilizados 
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solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2) e solução hidroalcoólica 10% (v/v) contendo 

FITC 0,003% (v/p). Decorrido oito horas, o excesso de formulação foi retirado 

cuidadosamente com papel absorvente, as peles foram retiradas das células de 

difusão, congeladas em matriz O.C.T. (Tissue Tek®, Torrance, Estados Unidos) e 

seccionadas transversalmente em criostato. Foram obtidos cortes histológicos de 20 

µm de espessura, montados em lâminas de vidro gelatinizadas e sem nenhuma 

coloração adicional. 

As lâminas foram analisadas em microscópio de fluorescência (modelo Leica DM 

500B, Alemanha) acoplado a uma câmara fotográfica com software analisador de 

imagem (LAS Core, Leica) utilizando a objetiva de 10 vezes e o filtro L5 com 

excitação em 500 ± 20 nm e emissão em 535 ± 30 nm, adequado ao FITC. 

Num segundo momento, as formulações utilizadas foram 8,7 MO: 3,3 AO+AL: 88 

FA (p/p/p) associada ou não com o peptídeo TAT 0,15 mM. Como controle das 

NDLCs foi utilizado uma solução de AL 100 µg/mL em solução tampão fosfato (30 

mM, pH 7,2), a mesma concentração de AL presente nas NDLCs. O experimento foi 

conduzido por 24 h com coletas em 30 min, 1, 2, 4, 6, 8, 12 e 24 h. Nesse 

experimento, o compartimento receptor foi preenchido com solução tampão fosfato 

(30 mM, pH 7,2). As peles de cada tempo específico de permeação foram retiradas, 

o excesso de formulação foi removido cuidadosamente com papel absorvente. Todo 

o volume do compartimento receptor foi coletado para quantificar AL que permeou 

através da pele. Para avaliar a quantidade de AL retido na pele, foram realizados os 

procedimentos de extração descritos na seção 3.2.1.4 aplicados para a 

epiderme+derme, sendo este procedimento aqui aplicado para pele total. Após obter 

a solução extratora (solvente+fármaco), a mesma foi evaporada em fluxo de ar 

comprimido e o resíduo formado foi ressuspendido em 0,5 mL de acetonitrila. As 

amostras foram filtradas em membrana 0,45 µm (Millipore®) e quantificadas em 

CLAE. 

Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão. Foram 

avaliados estatisticamente pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis seguido de 

teste de Dunn, que compara em grupos de dois, os dados experimentais. Foi 

considerado estatisticamente significativo p < 0,05. 

Para avaliar a permeação cutânea in vitro das NDLCs que continham AL 20 

mg/mL são elas: 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 88 FA (p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 88 FA 
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(p/p/p/p) associada com TAT 0,5 mM; 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 10 DOPE – PEG2000: 76 

FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 10 DOPE – PEG2000 – peptídeo TAT: 76 FA 

(p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 5 DOPE – PEG3400: 81 FA (p/p/p/p/p); 8,7 MO: 3,3 

AO: 2 AL: 5 DOPE – PEG3400 - peptídeo D4: 81 FA (p/p/p/p/p). Como controle foi 

utilizado uma solução de AL 20 mg/mL em óleo de gergelim. Nesse experimento, o 

compartimento receptor foi preenchido com solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2) 

contendo Tween 80® 0,05% e foi conduzido por 2 e 5 h, iguais períodos de tempo 

utilizados para os ensaios in vivo. Após o término de cada período, as peles 

submetidas à permeação foram retiradas, o excesso de formulação foi retirado 

cuidadosamente com papel absorvente. Todo o volume do compartimento receptor 

foi coletado para quantificar AL que permeou através da pele. Para avaliar o quanto 

de AL ficou retido na pele, o estrato córneo e a epiderme+derme passaram pelo 

procedimento de extração descrito na seção 3.2.1.4 para cada compartimento. As 

amostras foram filtradas em membrana 0,45 µm (Millipore®) e quantificadas em 

CLAE. 

Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão. Foram 

avaliados estatisticamente pelo teste análise de variância (ANOVA de duas vias) 

seguido do teste de Bonferroni. Foi considerado estatisticamente significativo p < 

0,05. 

 

3.2.11 Avaliação “in vivo” das NDLCs contendo AL contra os danos induzidos pela 

radiação UVB 

3.2.11.1 Camundongos hairless 

Os camundongos sem pêlo ou hairless (linhagem HRS/J), machos, com 4 a 6 

semanas de idade, pesando entre 20 – 30 g foram criados no biotério da FCFRP-

USP mantidos a 20 – 25 °C, com livre acesso de água e comida, quatro trocas de ar 

por hora e ciclos claro/escuro de 12 h. Todos os experimentos in vivo realizados com 

aprovação da comissão de ética no uso de animais (CEUA) da Universidade de São 

Paulo, Campus de Ribeirão Preto sob o protocolo nº 13.1.1051.53.3. 

Os camundongos foram divididos em grupos com 4 animais por grupo. Os 

grupos foram: 1) C-NIR – controle não irradiado; 2) C-IR – controle irradiado; 3) 

Ol+AL-NIR – AL 20 mg/mL em óleo de gergelim não irradiado; 4) Ol+AL-IR – AL 20 

mg/mL em óleo de gergelim irradiado; 5) NDbca-NIR – NDLC sem AL não irradiado; 
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6) NDbca-IR – NDLC sem AL irradiado; 7) NDAL-NIR – NDLC com AL 20 mg/mL 

não irradiado; 8) NDAL-IR – NDLC com AL 20 mg/mL irradiado; 9) NDALTAT-NIR - 

NDLC com AL 20 mg/mL associado ao peptídeo TAT 0,5 mM não irradiado; 10) 

NDALTAT-IR – NDLC com AL 20 mg/mL associado ao peptídeo TAT 0,5 mM 

irradiado; 11) NDALPEG2.0-NIR – NDLC com AL 20 mg/mL funcionalizado com 

PEG2000-DOPE não irradiado; 12) NDALPEG2.0-IR – NDLC com AL 20 mg/mL 

funcionalizado com PEG2000-DOPE irradiado; 13) NDALPEG2.0TAT-NIR – NDLC 

com AL 20 mg/mL funcionalizado com peptídeo TAT conjugado a PEG2000-DOPE 

não irradiado; 14) NDALPEG2.0TAT-IR – NDLC com AL 20 mg/mL funcionalizado 

com peptídeo TAT conjugado a PEG2000-DOPE irradiado; 15) NDALPEG3.4-NIR – 

NDLC com AL 20 mg/mL funcionalizado com PEG3400-DOPE não irradiado; 16) 

NDALPEG3.4-IR – NDLC com AL 20 mg/mL funcionalizado com PEG3400-DOPE 

irradiado; 17) NDALPEG3.4D4-NIR – NDLC com AL 20 mg/mL funcionalizado com 

peptídeo D4 conjugado a PEG3400-DOPE não irradiado; 18) NDALPEG3.4-IR – 

NDLC com AL 20 mg/mL funcionalizado com peptídeo D4 conjugado a PEG3400-

DOPE irradiado. 

 

3.2.11.2 Irradiação UV dos camundongos 

A fonte de irradiação consistiu de uma lâmpada ultravioleta UVB fluorescente 

modelo Philips TL/RS 40 W (Medical-Holand) que emite radiação na faixa de 270 – 

400 nm com pico máximo em 313 nm. A lâmpada encontra-se instalada em um 

compartimento de madeira desenvolvido para os experimentos in vivo para a 

indução de estresse oxidativo na pele dos animais (CASAGRANDE, 2005). A 

medida da irradiância da lâmpada foi realizada com auxílio de radiômetro IL 1700 

(International Light, Estados Unidos da América) equipado com detectores UVB 

(SED 240) e UV (SED 005). 

O protocolo de tratamento dos animais consistiu na aplicação de um total de 400 

µL das NDLCs, sendo 200 µL uma hora antes da irradiação e 200 µL imediatamente 

após a irradiação. Os grupos de animais que receberam a irradiação UVB foram 

colocados em caixas plásticas cobertas com tela metálica apropriada e 

acondicionados em compartimento de madeira contendo a fonte de irradiação 

(Figura 9). Os animais foram expostos a uma dose de irradiação UVB de 2,87 J/cm2. 

Essa dose utilizada de acordo com Vicentini e colaboradores (2008) é capaz de 
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induzir depleção de glutationa e liberação de metaloproteinases, ambos ligados a 

indução por EROs gerados pela radiação UVB. 

 

 
Figura 9: Compartimento de madeira contendo a fonte  de irradiação UV. 

 
Após 3 h do término da irradiação, os animais foram sacrificados por injeção 

intraperitoneal de pentobarbital (100 mg/kg) em associação com xilazina e 

quetamina (10 e 100 mg/kg, respectivamente) e a morte verificada por ausência dos 

sinais vitais. As peles do dorso dos animais foram removidas, lavadas com solução 

de cloreto de sódio 0,9 % (p/v) e congeladas em nitrogênio líquido.  

 

3.2.11.3 Avaliação da eficácia anti-inflamatória pela medida da atividade da 

enzima mieloperoxidase 

A quantificação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) é decorrente da 

migração de neutrófilos para o tecido local após indução da inflamação e a técnica 

aqui utilizada se baseou em método descrito por Bradley e colaboradores (1982). A 

oxidação do substrato o-dianisidina catalisado pela MPO foi determinado 

espectrofotometricamente em comprimento de onda de 450 nm (XIA; ZWEIER, 

1997). 

As amostras de pele do dorso dos camundongos após 3 h da irradiação foram 

coletadas e armazenadas em solução tampão fosfato de potássio 50 mM (K2HPO4) 

contendo 0,5% de brometo de hexadecil trimetil amônio (pH 6,0) a – 80 °C. As 

amostras foram homogeneizadas em Ultra-Turrax® T25 digital, seguido de 

centrifugação a 18514 x g por 10 min a 4 °C em centrífuga Eppendorf (modelo 

5810R). Após, o sobrenadante foi coletado e uma alíquota foi adicionada em placa 

de 96 poços, seguido da adição de 200 µL da solução de reação contendo 52,6 mM 

de dihidrocloreto de O-dianisidina, 0,05% de H2O2, 90 mL de tampão fosfato de 
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potássio 50 mM, pH 6,0 e 10 mL de água ultrapurificada. A placa foi incubada por 15 

min em temperatura ambiente com leitura em 450 nm em leitor de microplacas iMark 

– Bio-Rad. A atividade de MPO das amostras foi comparada com a curva de 

calibração padrão da enzima MPO purificada. A quantificação de proteína das 

amostras foi executada através de kit de quantificação de proteínas Pierce BCA de 

acordo com as instruções do fabricante. Os resultados estão expressos em unidades 

de MPO por miligrama de proteína da pele. 

 

3.2.11.4 Avaliação das interleucinas IL-1β e TNF-α 

Para a dosagem das interleucinas, decorrido 3 h do término da irradiação a pele 

do dorso dos animais foi coletada e armazenada a – 80 °C para posterior análise. As 

amostras de pele foram trituradas em Ultra-Turrax® T25 digital em solução tampão 

fosfato contendo EDTA e inibidores de protease, seguido de centrifugação a 18514 x 

g por 10 min a 4 °C em centrífuga Eppendorf (modelo 5810R). Após, o sobrenadante 

foi coletado e as interleucinas IL-1β e TNF-α foram quantificadas por imunoensaio 

ELISA em kits específicos para citocinas de camundongos da marca Affymetrix 

Ebioscience conforme instruções do fabricante. A quantificação de proteína das 

amostras foi executada através da técnica de Bradford. Os resultados estão 

expressos em picogramas de cada interleucina por cada miligrama de proteína da 

pele. 

 

3.2.11.5 Análise estatística 

Os dados obtidos das amostras foram avaliados por análise de variância 

(ANOVA de uma via) seguido do teste de comparações múltiplas Bonferroni. Para a 

determinação do nível de significância das diferenças foram considerados 

estatisticamente significativos valores de p < 0,05. Os resultados foram expressos 

graficamente pelo programa de estatítica GraphPad Prism® (versão 5.01, Califórnia, 

Estados Unidos da América) como média ± desvio padrão, com intervalo de 

confiança de 95%. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Validação analítica do AL por CLAE para os dete ctores UV, EQ e ELE 

O desenvolvimento de metodologia analítica adequada é essencial para o bom 

desempenho das análises e para garantir qualidade, dentro dos parâmetros de 

validação analítica, assegurando valores corretos (CAUSON, 1997; GUMUSTAS; 

OZKAN, 2011). Os três métodos analíticos validados por CLAE, para a quantificação 

do AL, atenderam tais critérios, o que os tornam confiáveis e práticos para as 

análises de AL advindo das amostras estudadas. 

Há na literatura vários métodos analíticos aplicados ao AL, incluindo 

cromatografia gasosa, colorimetria, eletroforese capilar e CLAE, sendo o último o 

mais acessível na prática. Baseados nos métodos de detecção existem 

características específicas e limitações de cada um deles (KATAOKA, 1998; INOUE 

et al, 2009), como métodos de CLAE aplicados à quantificação do AL: i) CLAE com 

detecção de fluorescência foi aplicado num estudo de suplementação oral de AL em 

jovens e idosos, porém esse método é trabalhoso e necessita de derivatização 

(KEITH et al, 2012); ii) CLAE com detecção UV utilizado para a avaliação da EE de 

AL em nanopartículas lipídicas sólidas, apesar de falta de grupo cromóforo forte na 

molécula (KANG et al, 2009); iii)  CLAE com detecção EQ via conversão AL/ADHL 

devido a aplicação de potencial elétrico em amostras de plasma humano (KHAN et 

al, 2010). Apesar dos métodos já relatados na literatura, nenhum deles mencionou 

sua aplicação na pele. Do mesmo modo, não estava descrito um método de CLAE 

com detector ELE para AL, o qual se baseia no índice de refração de substâncias 

não voláteis e é especificamente empregado para o estudo de amostras de 

composição lipídica de diferentes fontes e para purificação de classes de lipídios 

(CHAMORRO et al, 2013). 

Considerando ainda que, a quantificação de AL é essencial quando se trata de 

aplicação cutânea, pois é de grande relevância no desenvolvimento de sistemas de 

liberação ou para tratamento de patologias da pele. Ainda, a exata quantidade de AL 

e a localização nas camadas da pele, porções mais profundas como epiderme e 

derme ou porção mais externa como estrato córneo, permite escolher adequada 

formulação tópica, dose terapêutica e saber a biodisponibilidade de AL na pele 

(CAMPOS; PRAÇA; BENTLEY, 2015; SCHAEFER-KORTING; MEHNERT; 

KORTING, 2007). 
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Os parâmetros de validação analítica utilizados nesse trabalho estão baseados 

nas diretrizes descritas no ICH (International Conference on Harmonization), 1996 e 

Guia para validação de métodos analíticos e bionalíticos da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), Resolução RE nº 899, 2003, atendendo os 

requisitos recomendados pelas mesmas. Durante o estabelecimento das melhores 

condições experimentais, como proporção e composição de solventes usados na 

fase móvel, temperatura do forno, taxa de fluxo, dentre outros, as mesmas foram 

ajustadas a fim de aperfeiçoar o tempo de retenção, a sensibilidade e a resolução 

dos picos referentes ao fármaco, para os três métodos de quantificação. 

Os parâmetros de validação para os três métodos de CLAE desenvolvidos estão 

apresentados na Tabela 1, assim como as curvas de calibração para cada um dos 

detectores estão representados na Figura 10. 

 

Tabela 1: Parâmetros de validação para AL para os t rês métodos de CLAE. 
Parâmetros de Validação  Métodos de Detecção 

CLAE/UV CLAE/EQ CLAE/ELE 

Linearidade 

 

Faixa de concentração 

(µg/mL) 

Equação da reta 

Coeficiente de correlação 

 

 

 

0,9 – 8 

y = 74x + 4,9 

r = 0,9993 

 

 

 

0,13 – 8 

y = 71495x – 4055,5 

r = 0,9987 

 

 

 

4 – 100 

y = 1,2x + 3,4 

r = 0,9975 

Precisão 

Níveis de concentração 

(µg/mL) 

Repetibilidade inter-dia (n=9) 

(média AL ± DP; CV%) 

 

Repetibilidade intra-dia (n=3) 

(media AL ± DP; CV%) 

 

 

6-2-1 

5,8 ± 0,5; 8,05 

1,9 ± 0,1; 7,37 

0,9 ± 0,02; 2,04 

 

6,0 ± 0,02; 0,39 

1,9 ± 0,06; 3,05 

1,0 ± 0,01; 1,22 

 

8-2-0,5 

7,5 ± 0,2; 2,38 

2,3 ± 0,1; 4,37 

0,5 ± 0,03; 6,54       

 

8,1 ± 0,13; 1,66 

2,0 ± 0,01;  0,53 

0,5 ± 0,03;  6,64 

 

75-25-8 

79,8 ± 4,4; 5,54 

23,2 ± 2,2; 9,49 

8,2 ± 0,7; 9,04 

 

79,2 ± 5,20; 6,57 

21,9 ± 0,99;  4,55 

7,3 ± 0,05;  0,70 

Exatidão 

(% recuperação ± DP; n=9) 

103 ± 5 (6 µg/mL) 

107 ± 8 (2 µg/mL) 

107 ± 14 (1 µg/mL) 

94 ± 2 (8 µg/mL) 

113 ± 5 (2 µg/mL) 

105 ± 7 (0,5 µg/mL) 

106 ± 4 (75 µg/mL) 

91 ± 8 (25 µg/mL) 

99 ± 10 (8 µg/mL) 

Sensibilidade 

LID (µg/mL) 

LIQ (µg/mL) 

 

1,0 

0,91 ± 0,05 (n=9) 

 

1,1 

0,13 ± 0,04 (n=9) 

 

1,0 

4,03 ± 0,20 (n=9) 



Resultados e discussão________________________________________________62 

  

 
  

 
Figura 10: Curvas de calibração do AL para CLAE/UV (A); CLAE/EQ (B); CLAE/ELE (C). 

 

Para o método CLAE/EQ para buscar aumento da sensibilidade e de resposta 

para a detecção do AL, o potencial de oxidação foi ajustado para +1,1 V, potencial 

considerado alto, sendo o potencial da dupla redox AL/ADHL de – 0,32V 

(TEICHERT; PREISS, 1995), assim como um aumento na molaridade para 0,1 M da 

solução de diidrogenofosfato de sódio (pH 2,5), a qual está presente na fase móvel. 

Além disso, foi realizado borbulhamento de gás hélio durantes as análises para 

remover o oxigênio, o qual pode interferir na reação de oxirredução.  

A simetria do pico cromatográfico do AL usando detector de EQ foi caracterizada 

por uma leve cauda posterior como consequência da adsorção de AL sobre a 

superfície do eletrodo (eletronegatividade devido ao enxofre da molécula de AL). 

Porém, este fato não prejudicou a confiança do método analítico e está em 

concordância com os dados relatados anteriormente por Teichert e Preiss, 2002. 

Como exposto na Tabela 1 para CLAE/EQ, AL apresentou: linearidade em ampla 

faixa de concentração; valores de precisão intra e inter-ensaio com coeficientes de 

variação menores que 6,5%; exatidão para as concentrações de AL analisadas (8, 2, 

0,5 µg/mL) superiores a 90%; LID e LIQ de 1,0 e 0,91 ± 0,05 µg/mL, 

respectivamente, mostrando elevada sensibilidade, pois o LIQ equivale a 

aproximadamente 48,5 nM de AL. Dessa forma, afirma-se que os resultados são 

reprodutíveis e próximos das concentrações teóricas, capazes de quantificar 

pequenas quantidades de AL advindo de amostras da pele, como o método 

CLAE/EQ usado para detectar AL em amostras de plasma humano (KHAN et al, 

2011).  

Além disso, como cuidado adicional, foi feito limpeza periódica da superfície dos 

eletrodos do detector EQ para manutenção da sensibilidade, através de lavagem 

adequada do sistema (TEICHERT; PREISS, 2002). Outro método de CLAE/EQ foi 

desenvolvido para AL, o qual utilizou outro tipo de eletrodo como o dual ouro-
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mercúrio para alcançar sensibilidade aumentada (HAN; HANDELMAN; PACKER, 

1995). 

Para o método CLAE/UV, houve reprodutibilidade confiável no intervalo de 

concentração de AL testado, com coeficientes de variação abaixo de 3 e 8 %, intra- 

e inter-ensaio, respectivamente, bem como apresentou exatidão satisfatória. Os 

parâmetros LIQ e LID demonstraram sensibilidade limitada, visto a ausência de forte 

cromóforo, porém são similares ao método CLAE/UV utilizado quantificar AL em 

nanocápsulas poliméricas (KÜLKAMP et al, 2009). Dentre outros artifícios para 

compensar a baixa sensibilidade para AL, a derivatização de reagentes seria uma 

opção, porém tal método requer várias etapas para se obter compostos 

fluorescentes (BERNKOP-SCHNÜRCH et al, 2004), o que é pouco prático e poderia 

resultar em perda de reprodutibilidade analítica. Pelo método CLAE/UV ser uma 

técnica rápida e prática, pode ser usado facilmente durante o desenvolvimento e 

delineamento para análises de novas formulações farmacêuticas (CAMPOS; 

PRAÇA; BENTLEY, 2015). 

Para o método CLAE/ELE, o desenvolvimento do método se iniciou desde a 

definição até a estabilização das condições cromatográficas, optando-se por sistema 

de eluição isocrática. Ganho, temperatura do tubo de evaporação e pressão interna 

de ar comprimido foram ajustadas até a obtenção de linha de base estável. 

Situações críticas foram observadas quando houve variação da pressão interna de 

gás comprimido e o valor ótimo foi alcançado em 300 ± 5,0 kPa. A temperatura do 

tubo de evaporação foi ajustada para 40 °C para evaporação da fase móvel e melhor 

detecção (sensibilidade) para AL. Todas essas condições foram mantidas em todas 

as análises.  

Pelo fato do detector ELE ter sido primeiramente desenvolvido para substâncias 

lipídicas por Christie (1985) e a pele ser rica em lipídios, de fato, pode-se afirmar o 

uso deste detector como uma boa opção para a quantificação bioanalítica de AL na 

pele, de forma eficiente e ainda, levando em conta a natureza lipossolúvel do 

fármaco em estudo. 

Considerando que, CLAE/ELE tornou-se um detector universal e largamente 

utilizado (STOLYWO et al, 1984), a não-linearidade característica desse detector, 

está presente na análise de várias substâncias, portanto curvas não lineares são 

conseguidas com detector ELE (TRATHNIGG; KOLLROSER, 1997). Todavia, a 
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ausência de linearidade não exclui a possibilidade de uso de tal detector para a 

quantificação de AL na pele, considerando que dentro de curvas não lineares, há 

intervalos de linearidade. Outra característica desse detector é a resposta 

dependente de massa da substância a ser analisada, sendo necessário o preparo de 

curvas de calibração individuais para cada substância a ser analisada 

(MOJSIEWICZ-PIENKOWSKA, 2009), tais como para AL.  

O intervalo linear para CLAE/ELE foi observado nas concentrações testadas, 

que inclui a curva de calibração (4 – 100 µg/mL) para esse método (Figura 11). Para 

corrigir a característica não linear desse detector, foi feito transformação logarítmica 

para as alturas dos picos e para as concentrações das soluções padrão (Figura 

10C).  

 

 
Figura 11: Intervalo linear de resposta para CLAE/E LE. 

 

Além disso, a expressão de resposta desse tipo de detector é de massa na 

coluna, que é calculado em função da concentração de AL na solução padrão e do 

volume injetado (20 µL), portanto, os valores de AL para as soluções padrão com 

concentração de 100, 75, 50, 25, 10, 8, 6, 4 µg/mL correspondem a 2,0, 1,5, 1,0, 0,5, 

0,2, 0,16, 0,12, 0,08 ng de AL, respectivamente. Assim, foi possível obter correlação 

linear, o que exclui a característica não linear do detector, permitindo seu uso para 

análises quantitativas. CLAE/ELE apresentou reprodutibilidade, com coeficiente de 

variação de no máximo 6,6 e 9,5% para precisão intra e inter-ensaio, 

respectivamente. Os valores de exatidão foram  próximos de 100% para as três 

concentrações analisadas. A superioridade desse método se exibe na sensibilidade 

pela expressão do resultado de massa na coluna, que está na ordem de 



Resultados e discussão________________________________________________65 

  

 
  

nanogramas (LIQ/LID), pois AL 4 µg/mL é equivalente a 0,08 ng na coluna, o que 

ressalta a importância de uso desse detector para a quantificação de pequenas 

quantidades do analito na amostra. Além de ser um método inovador, usado pela 

primeira vez para a quantificação de AL, tal validação confirma a prerrogativa de uso 

para compostos lipídicos não voláteis com separações cromatográficas rápidas e 

sensíveis, portanto, uma opção para quantificação de AL em concentração baixa na 

pele de característica lipídica (CAMPOS; PRAÇA; BENTLEY, 2015). 

Os três métodos foram capazes de quantificar AL com precisão e exatidão e, 

especificamente, AL extraído da pele, mostrando que possíveis interferentes não 

comprometeram tais quantificações (Figura 12). Eles exibiram seletividade e 

especificidade, distinguindo o AL de outras substâncias presentes nas amostras. 
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Figura 12: Cromatogramas de seletividade para as an álises do AL: CLAE/UV (A) – (1) AL 6 
µg/mL, (2) fase móvel, (3) homogenato de epiderme+d erme, (4) estrato córneo; CLAE/EQ (B) – 
(1) estrato córneo, (2) homogenato de epiderme+derm e, (3) fase móvel, (4) AL 6 µg/mL; 
CLAE/ELE (C) – (1) estrato córneo, (2) homogenato d e epiderme+derme, (3) fase móvel, (4) AL 
25 µg/mL. 
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4.1.1 Estudo de extração de AL a partir de amostras de pele  

Para AL extraído da pele, os métodos de CLAE foram capazes de quantificar o 

AL de forma rápida e prática. As quantidades de AL advindos da pele estão 

demonstradas na Tabela 2. As taxas de recuperação de AL a partir das diferentes 

camadas da pele (estrato córneo e epiderme/derme), usando as condições 

extratoras descritas anteriormente, excedem 70% para os três métodos utilizados, 

mostrando precisão e reprodutibilidade, considerando a natureza biológica da 

amostra. O uso do triturador de tecidos aumentou a quantidade de AL recuperado 

em torno de 20% (resultados não mostrados), provando ser passo relevante para 

método de extração de AL da pele. 

 

Tabela 2: AL recuperado da pele a partir de estudos  de extração. 
Extração 

(quantidade recuperada em 

µg/mL ± DP; % recuperação ± 

DP; n=3) 

Métodos de detecção 

  CLAE/UV CLAE/EQ CLAE/ELE 

 

Concentração nominal do 

AL 

 

Estrato córneo 

 

Epiderme + derme 

 

6,67 µg/mL  

 

 

5,41 ± 0,56  

(81,3  ± 8,4) 

 

4,92 ± 0,33 

 (73,8 ± 5,0) 

 

6,67 µg/mL 

 

 

6,52 ± 0,49  

(97,7 ±7,4) 

 

5,01  ± 0,42  

(75,2 ± 6,3) 

 

10,0 µg/mL 

 

 

8,88 ± 0,46  

(88,8 ± 4,6) 

 

8,95 ± 0,08 

(89,5 ± 0,8) 

 

Há escassos dados na literatura que descrevem a avaliação de AL após 

aplicação tópica (PODDA et al, 1994; PODDA et al, 1996), e também, nenhum deles 

mostram as taxas de recuperação de AL a partir da pele. Assim, esta técnica de 

recuperação pode ser considerada uma boa ferramenta para realizar a quantificação 

de AL, podendo ser adotada após ensaios de penetração cutânea no 

desenvolvimento de novas formas farmacêuticas aplicadas na pele. 

Em função da disponibilidade dos três métodos cromatográficos validados com 

três detectores diferentes, é possível escolher aquele mais adequado às 

necessidades de trabalho, pela presença de faixas de linearidade distintas entre 

eles. Portanto, afirma-se que CLAE/EQ pode ser usado para a quantificação de 

baixas concentrações de AL como em amostras de pele de estudos in vitro e in vivo, 

já CLAE/UV para concentrações intermediárias de AL em estudos de estabilidade de 
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formulações farmacêuticas e, finalmente, CLAE/ELE, pela sua natureza de detecção, 

para concentrações mais altas de AL no desenvolvimento de formulações tópicas 

para tratamento de patologias cutâneas, bem como para quantificação de AL em 

amostras de pele (CAMPOS; PRAÇA; BENTLEY, 2015).  

4.2 Caracterização físico-química do AL 

4.2.1 Determinação dos coeficientes de solubilidade e partição para AL 

A determinação da solubilidade do AL em meios aquosos mostra a quantidade 

de AL solúvel após o estabelecimento do equílibrio, a qual é passível de 

quantificação por métodos analíticos como CLAE, com confiabilidade e evitando 

erros pela precipitação de AL insolúvel. Após adição de fármaco em excesso em: 

solução tampão fosfato 30 mM (pH 7,2) com temperaturas de incubação de 25 °C e 

32 °C e a 32 °C para os meios aquosos, solução tampão fosfato 30 mM (pH 7,2) 

contendo 10% (v/v) de etanol ou 0,5% (p/v) de Tween 80®, foram determinados os 

coeficientes de solubilidade que estão mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Solubilidade aquosa do AL em solução tamp ão fosfato 30 mM (pH 7,2)  
Solvente AL solúvel (µg/mL) 

Tampão fosfato a 25 °C 350,28 ± 14,16 µg/mL 

Tampão fosfato a 32 °C 1648,31 ± 24,19 µg/mL 

Tampão fosfato + 10% (v/v) etanol a 32 °C 4863,53 ± 314,71 µg/mL 

Tampão fosfato + 0,5% (p/v) Tween 80® a 32 °C 4883,99 ± 952,60 µg/mL 

 

Esses valores de solubilidade em solução tampão fosfato evidenciam que com o 

aumento de temperatura de 25 para 32 °C a solubilidade do AL aumenta em 4,5x, 

apesar de ser uma substância praticamente insolúvel em água e solúvel em 

solventes orgânicos, com pKa = 5,4 (THE MERCK INDEX, 1996). O mesmo 

aumento de solubilidade ocorreu para as soluções tampão fosfato contendo etanol 

ou Tween 80® ficando em torno de uma concentração de AL de 4,8 mg/mL. Esses 

meios de dissolução servem como alternativa para soluções receptoras em ensaios 

de penetração cutânea in vitro e também mimetizam condições experimentais em 

bancada e em ensaios in vitro de cultivo celular.   

O estudo do coeficiente de partição óleo/água exibe a afinidade do fármaco 

entre os meios lipofílico e hidrofílico. O estudo da lipofilicidade é relevante em 

estudos de permeação cutânea e desenvolvimento de formas farmacêuticas e, 

ainda, considerando o pKa da molécula, será a influência de migração de somente 
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formas moleculares para o octanol em função do pH da solução tampão (ABDOU, 

1989; BARRY, 2001). No caso do AL, ácido fraco, em pH neutro se encontra em 

maior proporção na forma ionizada comparada com a forma molecular (1:100), 

porém pelo deslocamento gradativo do equilíbrio formas molecular/ionizada, ocorre o 

particionamento para o octanol da forma molecular, para compensar o equilíbrio. Os 

valores dos coeficientes de partição estão na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Coeficiente de partição octanol/água do A L 
Tempo de 

experimento em 
minutos 

Concentração 
na fase 

aquosa antes da 
partilha (µg/mL) 

Concentração 
na 

fase aquosa 
após a 

partilha (µg/mL) 

 
 

K (oct/água)  

 
 

Log K (oct/água)  

30 5,64 4,23 0,33 0,48 

180 5,64 4,90 0,15 0,82 

 

Pode-se observar maior difusão do AL para o tempo de 3 h, comprovado pelo 

coeficiente de partição aumentado, quando comparado com o tempo de 30 min, 

retratando assim a característica de lipossolubilidade do AL. O log K entre 1 e 3 é o 

perfil da maioria dos fármacos, que representa solubilidade em ambas fases água e 

óleo, predizendo a capacidade de penetrar no estrato córneo lipofílico, bem como na 

epiderme e derme hidrofílicas (WILLIAMS, 2003). Essa característica do coeficiente 

partição associado com a massa molecular de 206 g e ponto de fusão de 59 – 60 °C 

(THE MERCK INDEX, 1996), relativamente baixos são fortes indicativos de absorção 

de AL na pele. 

Uma alternativa para determinação do coeficiente de partição, seria a mudança 

de pH da solução aquosa para 5,4, para favorecimento da forma molecular, porém 

nesse pH o sistema líquido cristalino perde significativamente sua organização 

estrutural (FERREIRA et al, 2006), sendo irrelevante a manutenção de pH nessa 

faixa pelo objetivo de veiculação de AL ser em tal sistema de liberação. 

As avaliações dos coeficientes de solubilidade e partição são importantes 

parâmetros em estudos de pré-formulação, pois influenciam na condução do 

desenvolvimento e delineamento de formulações, além de ressaltarem a importância 

de sistemas de liberação por produzirem maior biodisponibilidade, especialmente 

para fármacos de baixa solubilidade aquosa (ALLEN et al, 2011).   
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4.2.2 Determinação de ligação de AL em proteínas da pele 

AL, molécula biológica de ocorrência natural, participa da descarboxilação 

oxidativa (mitocôndrias), é um aminometil carreador em sistemas enzimáticos, 

portanto, com capacidade de ligação através da carboxila nos resíduos de lisina das 

proteínas (KATAOKA, 1998). Com isso, através do estudo em proteínas da pele 

realizado, pode-se notar que não houve ligação do AL com proteínas, pois o fármaco 

foi quantificado 5,63 ± 0,23 e 2,31 ± 0,02 µg/mL, para as soluções teóricas de AL a 

5,0 e 2,0 µg/mL, respectivamente. 

 

4.2.3 Quantificação de AL antes e depois do processo de sonicação 

Com o intuito de avaliar o impacto da sonicação sobre integridade da molécula já 

que esse procedimento de alta energia é usado para a produção das NDLCs, 

realizou-se a sonicação em soluções de AL em tampão fosfato (pH 7,2) o qual não 

se mostrou deletério para as quantificações de AL, que ficaram dentro do intervalo 

de desvio padrão do método analítico CLAE utilizado. 

 

4.3 Reação de conjugação DOPE – (PEG) n – peptídeo  

4.3.1 Reação de conjugação entre DOPE e PEG3400/PEG2000  

A ligação de sequências peptídicas ou proteínas com moléculas compostas por 

polímeros e lipídios constituem meio de veiculação eficiente de peptídeos em 

sistemas de liberação de fármacos produzindo carreadores diferenciados. De uma 

maneira geral, o recobrimento das partículas com polímeros de PEG proporciona 

maior estabilidade de partícula, porque os grupamentos PEG de superfície solúveis 

em água se hidratam criando efetivo protetor estérico em meios biológicos. Por outro 

lado a porção lipídica do polímero permite a inserção em partículas lipídicas, além de 

aumentar a solubilidade de fármacos lipofílicos. Tais modificações nos 

nanocarreadores podem controlar propriedades in vivo na liberação e entrega de 

fármacos em locais específicos por permitirem maior longevidade dentro do meio 

biológico, possibilidade de ancoramento de moléculas com especificidade para 

determinados locais e capacidade de resposta por estímulos em locais em que as 

patologias se desenvolvem como pH e temperatura alterados ou por aplicação de 

estímulo externo como campo magnético, aquecimento, ultrassom (SAWANT; 

TORCHILIN, 2011; TORCHILIN, 2009). 
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Existem diversas formas de síntese de moléculas derivadas de PEG e de 

acoplamento com fármacos, proteínas e sistemas de liberação, bem como outros 

tipos de moléculas protetoras estéricas biocompatíveis, por exemplo, lipídios 

modificados com poliacrilamidas e fosfatidilpoligliceróis (TORCHILIN, 2009).  

A forma de ligação ou conjugação utilizada nesse trabalho baseou-se em técnica 

de etapa única descrita por Torchilin e colaboradores (2001). Através dessa 

metodologia utilizam-se derivados de PEG com tamanhos de cadeia variável ligados 

em cada porção distal a grupamentos p-nitrofenilcarbonil (p-NFC). O polímero PEG 

que se encontra em excesso é misturado com DOPE num meio reacional baseado 

em clorofórmio anidro e TEA (pH alcalino). O grupamento p-NFC em pH acima do 

neutro se hidrolisa espontaneamente, desliga-se da molécula e permite a ligação do 

DOPE via grupamento amina do DOPE com formação de ligação estável, conforme 

esquema apresentado na Figura 13A (TORCHILIN et al, 2001). 

 
Figura 13: Representação das reações de conjugação de síntese de DOPE – (PEG) n – p-NFC (A) 
e DOPE – (PEG)n – peptídeo (B) (adaptado de Torchilin et al, 2001) . 

 

As reações de conjugação entre DOPE com os polímeros a base de PEG, de 

pesos moleculares de 2000 e 3400 dáltons, estão em excesso para reduzir a 

formação de dímeros. A substituição de um grupo p-nitrofenilcarbonil de uma das 

porções distais do polímero a base de PEG pelo DOPE, torna-o com característica 

anfifílica, permitindo a incorporação em sistemas lipídicos via porção fosfolipídica, 

sendo que esse novo produto formado da reação de conjução pode ser chamado de 

lipopolímero. Além disso, a cadeia de PEG pode provocar impedimento estérico para 

o reconhecimento do alvo e o tamanho da cadeia altera o grau de exposição dos 

ligantes peptídicos. A adição de moléculas de PEG em sistemas de liberação de 
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fármacos permite a circulação por tempo prolongado na corrente circulatória, 

permitindo o acúmulo em regiões de circulação sanguínea alterada como tumores, 

via efeito de permeabilidade e retenção aumentado (TORCHLIN et al, 2011). 

A confirmação da reação da formação de DOPE – (PEG)n – p-NFC foi feita em 

CCD, conforme metodologia apresentada anteriormente. A placa de CCD 

representada na Figura 14A, mostra os grupamentos de PEG e DOPE corados com 

reveladores específicos no ponto 3 comparável com os pontos 1 e 2 que apresenta 

os reagentes do polímero PEG e DOPE, respectivamente. A purificação e separação 

do produto da reação feito por cromatografia de exclusão em gel (CEG) tem as 

frações coletadas e aplicadas em uma placa grande de CCD para mostrar a 

separação das micelas poliméricas de DOPE – PEG – p-NFC das respectivas 

frações das moléculas de PEG (em excesso) que não reagiram com DOPE, 

permanecendo na forma linear, representadas na Figura 14B. Portanto, as frações 

que contêm as micelas poliméricas são juntadas, seguindo para o procedimento de 

secagem e armazenamento. 

 

 
Figura 14: Representação de placas de CCD para o pr oduto da reação DOPE – PEG – p-NFC 
com confirmação da reação (A) sendo os pontos de ap licação das amostras em (1) polímero 
PEG, (2) DOPE e (3) produto da reação (3). Após a p urificação por CEG (B) com as frações 
coletadas apresentadas numericamente de 1 a 21. 

 

4.3.2 Reação de conjugação entre DOPE-PEG3400/PEG2000 com PPCs 

A outra porção distal do lipopolímero baseado em PEG e DOPE que contém o 

outro grupamento de p-NFC, o qual não reagiu, fica disponível para a reação com 

grupamentos aminas primárias presentes em sequências peptídicas de ligantes 

específicos como proteínas e anticorpos. Quando o lipopolímero é exposto em meio 

aquoso com pH alcalino, ocorre a eliminação de p-NFC via hidrólise espontânea e  
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forma-se uma ligação estável de uretano (carbamato) com a amina do peptídeo, 

estabelecendo-se o produto DOPE – (PEG)n – peptídeo (Figura 13B). A taxa de 

ligação entre peptídeo e lipopolímero é assegurada em alta concentração do 

peptídeo em relação ao lipopolímero, em que fração molar percentual do peptídeo 

seja maior que a fração molar do lipopolímero (TORCHILIN et al, 2001), o que foi 

obedecido quando se estabeleceram as proporções dos reagentes para a ligação 

peptídeo – lipopolímero. 

Após a reação entre os peptídeos D4 e TAT com os lipopolímeros respectivos, 

procederam-se díalises em membranas de éster de celulose com tamanhos de poro 

apropriados para eliminar excesso de reagentes que não reagiram. Optou-se para o 

meio de diálise a solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2) por ser a composição da 

fase aquosa das NDLCs, as quais são sensíveis a pH e se organizam em meios 

aquosos pela hidratação das anfifilas com estruturação das fases líquido-cristalinas 

(BORGHETI-CARDOSO et al, 2015; FERREIRA  et al, 2006; ROSSETTI et al, 

2011). Ainda, esses produtos conjugados purificados são adicionados sobre a fase 

oleosa das NDLCs, a qual imediatamente reage à adição. 

As verificações de formação dos produtos foram feitas, primeiramente, através 

de CCD e estão demonstrados na Figura 15, sendo em “I” para peptídeo D4-

PEG3400-DOPE e em “II” para peptídeo TAT-PEG2000-DOPE, em que a revelação 

específica demonstra o sucesso da reação de conjugação entre peptídeos e 

lipopolímeros comparáveis aos reagentes isolados que tiveram corridas paralelas. 

Essa confirmação de reação está de acordo com protocolo anteriormente descrito e 

publicado por Sawant e Torchilin (2011). 
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Figura 15: Representação em placas de CCD das reaçõ es de conjugação para os produtos – (I) 
peptídeo D4-PEG 3400-DOPE e (II) peptídeo TAT-PEG 2000-DOPE. As placas reveladas com 
reagentes específicos mostram a presença dos peptíd eos (A) e grupamentos DOPE e PEG (B e 
C, respectivamente) com a aplicação das amostras no s pontos – 1: peptídeo D4 (I) e peptídeo 
TAT (II); 2: lipopolímeros – PEG 3400-DOPE (I) e PEG2000-DOPE (II); 3: peptídeos conjugados aos 
lipopolímeros como peptídeo D4-PEG 3400-DOPE (I) e peptídeo TAT-PEG 2000-DOPE (II). 

 

Em segundo momento, foi confirmado por espectroscopia de 1H RMN para o 

conjugado com o peptídeo D4 (Figura 16), sendo os reagentes e produto 

solubilizados em dimetilsulfóxido. De acordo com a frequência e intensidade de 

sinais de diferentes picos de hidrogênio que caracterizam as moléculas de DOPE-

PEG3400 e peptídeo D4 (reagentes), pode se confirmar a formação do produto 

peptídeo D4-PEG3400-DOPE, pelo aparecimento de mesmo padrão de picos de 

hidrogênio em seu espectro de RMN H1. Para o conjugado com o peptídeo TAT, a 

confirmação da reação foi feito por CLAE (Figura 17). Estão apresentados: o 

peptídeo TAT em solução tampão fosfato pH 7,4 (4 mg/mL) – figura 17A, com 

interação mais fraca com a fase estacionária, portanto, aparece nos primeiros 10 

min; o lipopolímero DOPE-PEG2000 que foi solubilizado em clorofórmio (20 mg/mL) – 

figura 17B, de natureza lipofílica possui interação mais forte aparecendo depois de 

10 min de corrida; o produto peptídeo TAT- PEG2000-DOPE em solução tampão 

fosfato pH 7,4, antes da purificação por diálise – figura 17C, possui o pico do 

peptídeo TAT conjugado ao lipopolímero (forma micelar em solução tampão fosfato, 

diminuindo a interação com a fase estacionária) e pico de lipopolímero em excesso, 

advindo da reação; e, finalmente, o produto após purificação – figura 17D, com o 

pico do peptídeo TAT-PEG2000-DOPE. Os círculos em vermelho indicam a presença 

de picos característicos para cada composto. Com a eluição gradiente, iniciou-se 

nos primeiros 15 min de corrida com maior proporção de água até atingir 100% de 
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acetonitrila em torno do tempo de corrida de 20 min, após decai novamente a 

concentração de acetonitrila ficando maior proporção de água novamente no término 

da corrida de 25 min.  

 
Figura 16: Espectros de 1H RMN para os reagentes da reação – DOPE-PEG 3400 e peptídeo D4 e 
para o produto peptídeo D4-PEG 3400-DOPE. 
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Figura 17: Cromatogramas determinados por CLAE/UV: (A) – peptídeo TAT; (B) – DOPE-
PEG2000; (C) – pept. TAT- PEG 2000-DOPE antes da diálise; (D) – pept. TAT – PEG 2000-DOPE 
depois da diálise. 

Portanto, é possível afirmar a ocorrência da formação de DOPE – PEGn – 

peptídeo para as duas reações de conjugação. Esses conjugados de peptídeos com 

lipopolímeros podem ser incorporados em sistemas de liberação para as 

funcionalizações, possibilitando o aumento da entrada e a especificidade 

dependendo da molécula peptídica na superfície e o alvo pretendido, 

consequentemente maior acúmulo e eficácia de sistemas de liberação de fármacos 

(KOREN et al, 2012). Com isso, através de ligação covalente entre PPCs e 

lipopolímeros, ocorre a modificação de superfície de nanocarreadores perfazendo a 

parte externa desses carreadores recobertos por PEG e PPC (KOREN et al, 2011). 

O uso de PPCs para facilitar a entrega de fármacos e nanopartículas dentro de 

células por diversos mecanismos medeia acúmulo do material a ser transportado em 

locais específicos e aumenta o efeito biológico, sendo estratégia para melhorar a 

terapêutica de doenças (KALE; TORCHILIN, 2007). Grande parte das pesquisas 

realizadas nessa área está direcionada para terapia do câncer, em que anticorpos 

monoclonais específicos são ancorados na superfície de nanocarreadores para se 

ligarem em receptores superexpressos na superfície de células cancerígenas, sendo 

o alvo de ligação, com o intuito de aumentar a citotoxicidade dos quimioterápicos e 

provocar a morte celular (TORCHILIN, 2009). Outra forma de aumento de 

especificidade é por meio da funcionalização de carreadores com moléculas 



Resultados e discussão________________________________________________77 

  

 
  

sensíveis a estímulos, como a polihistidina que possui anel imidazol e par de 

elétrons livres, os quais conferem propriedade anfotérica e escape endossomal por 

ruptura do endossomo ou liberação da molécula carreada quando se encontra em 

pH ácido no citoplasma para realização do efeito terapêutico (WU; ZHU; 

TORCHILIN, 2013). 

 

4.4 Obtenção e caracterização das NDLCs 

A monoleína, lipídio polar, é capaz de formar estruturas líquido-cristalinas 

liotrópicas estáveis termodinamicamente (AMAR-YULI; GARTI, 2005; LARA; 

BENTLEY; COLLETT, 2005), que em contato com a água formam as fases lamelar e 

cúbica e quando combinado com ácido oleico constituem a fase hexagonal em 

temperatura ambiente (ROSSETTI et al, 2011). As estruturas líquido-cristalinas são 

formadas pelo alinhamento espontâneo das moléculas e formadas a partir da 

hidratação de anfifilas em ambientes hidrofílicos (SAULNIER et al, 2008). As 

cabeças hidrofílicas orientam-se em direção à água, através de pontes de hidrogênio 

e as caudas apolares organizam-se entre si, através de forças de van der Waals 

(LIBSTER; ASERIN; GARTI, 2011).  

Essas fases de natureza anfifílica aumentam a solubilidade de moléculas 

hidrofílicas e lipofílicas por encapsulá-las dentro das suas estruturas líquido-

cristalinas, o que promove proteção química e física. Além disso, propiciam liberação 

controlada e aumentam a penetração de fármacos na pele (MILAK; ZIMMER, 2015; 

VICENTINI et al, 2013), características essenciais para a aplicação tópica de 

antioxidantes. 

Vários fatores influenciam o comportamento das fases líquido-cristalinas como 

temperatura, concentração de sais, pH e mistura com substâncias adicionadas 

(CHEN; MA; GUI, 2014). Ainda, conteúdo de água, tipo de fase líquido-cristalina 

formada, grau de hidratação, capacidade de encapsulamento de fármaco, bem como 

a solubilidade do fármaco e a interação no sistema líquido-cristalino podem 

influenciar a liberação do mesmo (LARA; BENTLEY; COLLETT, 2005). Por isso, 

apropriada caracterização físico-química mostra tais modificações e dentre as 

metodologias de avaliação estão a microscopia de luz polarizada, calorimetria 

diferencial exploratória e difração de raios X (MILAK; ZIMMER, 2015).   
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4.4.1 Caracterização por microscopia de luz polarizada das fases gel 

A caracterização por microscopia por luz polarizada das fases líquido-cristalinas 

para as formulações desenvolvidas estão apresentadas na Figura 18. A avaliação da 

fase gel após o equilíbrio das fases líquido-cristalinas identificou se o AL e outras 

substâncias adicionadas e solubilizadas em diversas concentrações nesse sistema 

interferiram na formação e comportamento das fases, quando comparado com o 

sistema sem a adição de AL ou qualquer outra substância. 

Na Figura 18, a fase hexagonal é visualizada para quase todas as formulações 

pela presença de anisotropia estriada e, macroscopicamente, pela aparência de gel 

esbranquiçado com certa fluidez. Porém, para a formulação F, ocorreu mistura de 

fases hexagonal e cúbica, pela presença de regiões isotrópicas, característica de 

fase cúbica, bem como apresentação de gel transparente com elevada viscosidade. 

Pode-se afirmar que, os componentes adicionados nas concentrações utilizadas ao 

sistema, não interferiram na estrutura líquido-cristalina hexagonal. Dentro desse 

aspecto, está descrito na literatura que os aditivos, PPG e AO se dispõem na região 

interfacial da bicamada/canais aquosos (ALFONS; ENGSTRÖN, 1998), além disso, 

moléculas pequenas como AL localiza-se entre os domínios lipídicos e lipopolímeros 

localizam-se na interface óleo/ água do sistema líquido-cristalino (GUO et al, 2010).  

Tal organização e acomodação de substâncias são mantidas no interior das 

fases líquido-cristalinas a fim de minimizar a energia livre quando em contato com a 

água e quando dispersas na forma de nanopartículas permanecem em equilíbrio em 

meio aquoso constituindo as dispersões coloidais (KIM et al, 2015). Isso define 

também outra característica importante e peculiar desses sistemas, como para a 

fase líquido-cristalina do tipo hexagonal que resiste à diluição provocada pelos 

fluidos corporais por longo período de tempo, promovendo liberação sustentada de 

fármacos (FONG; HANLEY; BOYD, 2009; PHELPS; BENTLEY; LOPES, 2011). 
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Figura 18: Caracterização microscópica por microsco pia de luz polarizada das fases gel 
líquido-cristalinas. (A) MO: AO: FA (8:2:90, p/p/p) , (B) MO: AO: PPG: FA (8:2:0,4:89,6, p/p/p/p), 
(C) MO: AO: AL+PPG: FA (8:2:0,4:89,6, p/p/p/p), (D)  MO:AO+AL:FA (8,3:1,7:90, p/p/p), (E) 
MO:AO+AL:FA (8,7:3,3:88, p/p/p), (F) MO:AO+AL:FA (8 :6,25:85,75, p/p/p), (G) MO: AO: AL: FA 
(8,7:3,3:1:87, p/p/p/p), (H) MO: AO: AL: FA (8,7:3, 3:2:86, p/p/p/p), (I) MO: AO: FITC: FA 
(8,7:3,3:0,05:87,95, p/p/p/p), (J) MO: AO: AL: DOPE -PEG3400: FA (8,7:3,3:2:2.5:83.5, p/p/p/p/p), (K) 
MO: AO: AL: DOPE-PEG 3400-D4: FA (8,7:3,3:2:2.5:83.5, p/p/p/p/p), (L) MO: AO : AL: DOPE-
PEG3400: FA (8,7:3,3:2:5:81, p/p/p/p/p), (M) MO: AO: AL: D OPE-PEG3400-D4: FA (8,7:3,3:2:5:81, 
p/p/p/p/p), (N) MO: AO: AL: DOPE-PEG 3400: FA (8,7:3,3:2:10:76, p/p/p/p/p), (O) MO: AO: AL: 
DOPE-PEG3400-D4: FA (8,7:3,3:2:10:76, p/p/p/p/p), (P) MO: AO: A L: DOPE-PEG 2000: FA 
(8,7:3,3:2:5:81, p/p/p/p/p), (Q) MO: AO: AL: DOPE-P EG2000-TAT: FA (8,7:3,3:2:5:81, p/p/p/p/p), (R) 
MO: AO: AL: DOPE-PEG 2000: FA (8,7:3,3:2:10:76, p/p/p/p/p), (S) MO: AO: AL: DOPE-PEG2000-
TAT:FA (8,7:3,3:2:10:76, p/p/p/p/p).  

 

4.4.2 Caracterização físico-química das NDLCs 

As NDLCs são sistemas de liberação compostos por nanopartículas lipídicas, 

resultado da dispersão da fase gel líquido-cristalina após processo de alta energia 
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que produz partículas na ordem de nanômetros, conservando as características 

estruturais líquido-cristalinas no interior das partículas (AMAR-YULI et al, 2007; GUO 

et al, 2010). O modo de dispersão escolhido foi a sonicação em ultrassom de agulha, 

tal processo é capaz de produzir partículas de tamanho nanométrico com grande 

área superficial, sem provocar alterações no material que a compõe (ARUNMETHA 

et al, 2013). Além desse, há outros processos utilizados para a preparação de 

nanopartículas como a homogeneização em alta temperatura e a homogeneização 

em alta pressão (KIM et al, 2015). 

Para a estabilização estérica das NDLCs foi utilizado o Poloxamer 407® para 

impedir a agregação das partículas em suspensão dirigidas pelas forças de van der 

Waals e interações hidrofóbicas, sendo considerado efetivo estabilizante estérico 

dessas dispersões compostas de nanopartículas de fases líquido-cristalinas cúbicas 

e hexagonal (ZHAI et al, 2011). 

Para a caracterização físico-química do sistema, utilizou-se, primeiramente, a 

técnica de espalhamento dinâmico de luz, também chamada de espectroscopia de 

correlação de fótons, a qual mede o tamanho das partículas em suspensão em 

constante movimento browniano. Esse método utiliza a equação de Stokes-Einstein, 

que correlaciona viscosidade e temperatura do meio dispersante, coeficiente de 

difusão translacional (curva de correlação da intensidade) com diâmetro 

hidrodinâmico das partículas em suspensão que provocam o espalhamento da 

radiação incidente (SARTOR, 2014). Com isso, a avaliação de tamanho e 

polidispersividade são dependentes dos meios dispersantes diferentes, bem como a 

diluição das mesmas no meio, provocando monoespalhamento e produzindo valores 

reais das amostras em estudo. 

Outro aspecto a ser considerado na técnica de espalhamento dinâmico de luz, é 

o índice de refração do material analisado, que para as NDLCs foi de 1,3485 ± 

0,0012, valor inserido quando se realizaram as medições de tamanho. 

Em relação ao potencial zeta, que é a relação direta das nanopartículas com o 

meio que as contem, a composição do meio influencia na adsorção de substâncias 

em solução sobre as nanopartículas, por exemplo: para proteínas ocorre a formação 

de corona, diferentes faixas de pH provocam ionização dos componentes 

formadores das nanopartículas e a concentração salina do meio gera diferentes 

tamanhos da espessura da camada difusa das nanopartículas, em função da 
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compressão ou relaxamento da dupla camada elétrica ao redor da nanopartícula. 

Esses fatores refletem de forma direta na adsorção de cargas e aglomeração das 

nanopartículas pela ionização dos grupos funcionais (SAPTARSHI; DUSCHL; 

LOPATA, 2013) e finalmente, a carga superficial líquida das mesmas. 

A fim de verificar o comportamento das NDLCs em diferentes meios 

dispersantes e padronizar o melhor meio dispersante, foram utilizadas as seguintes 

formulações: F1 – MO: AO: FA (8:2:90, p/p/p); F2 - MO: AO: PPG: FA (8:2:0,4:89,6, 

p/p/p/p); F3 - MO: AO: AL+PPG: FA (8:2:0,4:89,6, p/p/p/p); F4 - MO:AO+AL:FA 

(8,3:1,7:90, p/p/p); F5 - MO:AO+AL:FA (8,7:3,3:88, p/p/p); F6 - MO:AO+AL:FA 

(8:6,25:85,75, p/p/p). Os resultados de caracterização pela técnica de espalhamento 

dinâmico de luz estão expressos por intensidade na Figura 19. 

 
Figura 19: Caracterização físico-química das NDLCs em meios dispersantes diferentes por 
intensidade apresentada em: (A) tamanho de partícul a; (B) polidispersividade; (C) Potencial 
zeta. 

 
A conversão dos resultados em distribuição por volume e número não foi 

necessária, pela baixa polidispersividade das amostras. A água mostrou ser o meio 

dispersante mais adequado para as caracterizações físico-químicas das NDLCs, 

devido à característica lipídica dessas e por não propiciarem interação em grau 

elevado com meio aquoso. Por outro lado, o meio dispersante tampão alterou 

significativamente as análises de diâmetro e potencial zeta, principalmente nas 
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NDLCs em que a concentração da mistura MO e AO está maior, pois o sistema 

líquido-cristalino é sensível a pH, pela ionização da cabeça polar das moléculas 

anfifílicas da monoleína (FERREIRA et al, 2006), o que provoca alteração no 

tamanho da camada difusa das nanopartículas. O cloreto de potássio, o qual 

provoca maior supressão da camada difusa das partículas, teve perfil semelhante à 

água, apesar de ter maior concentração salina, assim os valores de tamanho de 

partícula, polidispersividade e potencial zeta para as NDLCs foram similares para os 

meios dispersantes água e solução de cloreto de potássio.  

Portanto, a água foi escolhida como meio dispersante para as avaliações dos 

parâmetros físico-químicos das NDLCs e estão apresentados na Tabela 5. 

As NDLCs apresentaram diâmetro médio de partículas em torno de 200 nm, 

polidispersividade próximo de 0,2, mostrando estreita distribuição das partículas 

adequadas para a aplicação por via tópica. O potencial zeta negativo para as 

nanopartículas líquido-cristalinas contendo as diversas composições deixa claro que 

a carga de líquida de superfície é governada por grupos funcionais da MO, AO e/ou 

PEG que se ionizam produzindo carga negativa, que por repulsão elétrica trazem 

maior estabilidade, evitando a agregação das nanopartículas do sistema 

(MENDONZA et al, 2008). 

Desse modo, converge com o meio dispersante utilizado para a técnica de 

análise de rastreamento de nanopartículas, a qual mede por intensidade e o perfil 

das NDLCs estão demonstrados na Tabela 6. As duas técnicas exibiram valores 

semelhantes para as caracterizações físico-químicas, com o acréscimo da 

determinação da quantidade de partículas por volume para a análise de 

rastreamento de nanopartículas, o que é de grande valia para estudos in vitro, pois 

além do tamanho e carga das nanopartículas, a concentração de partículas por 

mililitro é um parâmetro relevante para se prever a interação com os meios 

biológicos, que se extrapolados podem provocar efeitos físicos sobre membrana 

celular, consequentemente toxicidade (MUSTAFA et al, 2011). 

Para a análise das NDLCs foi utilizado a diluição de 1:150000 (v/v) a fim de obter 

amostras com boa dispersão e produção de resultados confiáveis, sendo 

recomendável para tal técnica e orientações do fabricante do equipamento. 
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Tabela 5: Caracterização físico-química das NDLCs p or espalhamento dinâmico de luz. 

NDLCs  
Diâmetro 

médio (nm) 

Polidispersividade 

(PdI) 

Potencial zeta 

(mV) 

8MO: 2AO: 90FA (p/p/p) 177,30 ± 18,5 0,256  -30,63 ± 1,45 

8MO: 2AO: 0,4PPG: 89,6FA (p/p/p/p) 168,45 ± 12,7 0,183  -35,15 ± 4,88 

8MO: 2AO: 0,4AL+PPG: 89,6FA (p/p/p/p) 159,57 ± 9,6 0,226  -41,47 ± 2,58 

8,3MO: 1,7AO+AL: 90FA (p/p/p) 161,47 ± 11,0 0,223  -29,0 ± 1,78 

8,7MO: 3,3AO+AL: 88FA (p/p/p) 187,90 ± 8,6 0,255  -22,73 ± 1,59 

8MO: 6,25AO+AL: 85,75FA (p/p/p) 238,13 ± 23,9 0,385  -21,40 ± 1,04 

8,7MO: 3,3AO: 88FA (p/p/p) 223,4 ± 79,8 0,264 - 30,56 ± 1,47 

8,7MO: 3,3AO: 1AL: 87FA (p/p/p) 221,7 ± 80,9 0,286 - 25,97 ± 1,28 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA (p/p/p/p) 226,7 ± 83,2 0,293 - 26, 93 ± 2,12 

8,7MO: 3,3AO: 0,05FITC: 87,95FA (p/p/p/p) 243,7 ± 88,5 0,279 -23,65 ± 5,11 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 2,5DOPE-PEG3400: 83,5FA 

(p/p/p/p/p) 
221,0 ± 131,9 0,164 -43,2 ± 7,97 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 2,5DOPE-PEG3400-D4: 83,5FA 

(p/p/p/p/p) 
223,7 ± 101,4 0,207 -40,7 ± 5,97 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-PEG3400: 81FA 

(p/p/p/p/p) 
222,0 ± 102,2 0,197 -38,9 ± 5,49 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-PEG3400-D4: 81FA 

(p/p/p/p/p) 
223,9 ± 92,4 0,216 -40,3 ± 7,55 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-PEG3400: 76FA 

(p/p/p/p/p) 
227,9 ± 79,6 0,214 -22,99 ± 1,20 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-PEG3400-D4: 76FA 

(p/p/p/p/p) 
228,3 ± 77,6 0,215 -17,60 ± 2,29  

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-PEG2000: 81FA 

(p/p/p/p/p) 
205,0 ± 74,1 0,274 -23,65 ± 5,11 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-PEG2000-TAT: 81FA 

(p/p/p/p/p) 
203,8 ± 66,4 0,184 -12,16 ± 7,85 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-PEG2000: 76FA 

(p/p/p/p/p) 
215,7 ± 77,7 0,270 -27,60 ± 6,13 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-PEG2000-TAT: 76FA 

(p/p/p/p/p) 
200,0 ± 67,5 0,210 -15,62 ± 7,47 

8,7MO: 3,3AO+AL: 88FA (p/p/p) + TAT 0,15 mM 168,9 ± 98,7 0,230 -38,5 ± 16,4 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA (p/p/p) + TAT 0,5 mM 235,0 ± 85,7 0,225 -18,6 ± 4,07 
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Tabela 6: Caracterização físico-química das NDLCs p or análise de rastreamento de 
nanopartículas. 

NDLCs Diâmetro médio (nm) 
Número de nanopartículas por 

mL 

8MO: 2AO: 90FA (p/p/p) 163 ± 59 18,85 x 1012 

8MO: 2AO: 0,4PPG: 89,6FA (p/p/p/p) 171 ± 51 13,29 x 1012 

8MO: 2AO: 0,4AL+PPG: 89,6FA (p/p/p/p) 178 ± 57 12,52 x 1012 

8,3MO: 1,7AO+AL: 90FA (p/p/p) 180 ± 47 11,77 x 1012 

8,7MO: 3,3AO+AL: 88FA (p/p/p) 199 ± 86 10,64 x 1012 

8MO: 6,25AO+AL: 85,75FA (p/p/p) 216 ± 87 10,19 x 1012 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA (p/p/p/p) 101 ± 35 14,28 x 1011 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-PEG3400: 81FA 

(p/p/p/p/p) 
110 ± 47 9,15 x 1012 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-PEG3400-D4: 81FA 

(p/p/p/p/p) 
106 ± 37 2,28 x 1012 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-PEG2000: 76FA 

(p/p/p/p/p) 
130 ± 69 8,68 x 1012 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-PEG2000-TAT: 76FA 

(p/p/p/p/p) 
115 ± 44 6,66 x 1012 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA (p/p/p/p) + TAT 0,5 mM  127 ± 46 12,82 x 1012 

 

A análise de rastreamento das nanopartículas é capaz de produzir vídeos das 

partículas e gráficos tridimensionais (tamanho x intensidade x concentração) através 

do rastreamento do movimento browniano das partículas em suspensão e distinguir 

amostras polidispersas, evidenciando todas as populações de partículas. Ainda, 

essa técnica possui o limite inferior de detecção mais sensível comparado com a 

técnica de espalhamento dinâmico de luz e mostra quando há agregação de 

partículas (FILIPE; HAWE; JISKOOT, 2010), assim oferece uma caracterização com 

maior sensibilidade e confiabilidade.  

A Figura 20 é exemplo de um dos gráficos fornecidos, em que é representado a 

concentração para cada diâmetro de partículas presente em 1 mL da dispersão 

analisada. Também está discriminado no relatório de resultados, os valores de 

frequência de distribuição, em que D50 representa a mediana, diâmetro das 

partículas de 50% da população, assim como, para D90 representa o diâmetro de 

partículas de 90% da população e D10 para 10% da população das partículas. Por 

exemplo, para a NDLC de composição 8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA (p/p/p/p), os 

valores são: D90 = 121,9 ± 16,2 nm, D50 = 83,3 ± 2,2 nm, D10 = 65,2 ± 1,8 nm. 
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Figura 20: Gráfico fornecido pela técnica NTA para distribuição de tamanho em função da 
concentração de partículas por mililitro de suspens ão diluída (sem a correção do fator de 
diluição) para a NDLC – 8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA (p/ p/p/p), as barras em vermelho 
representam o erro padrão ± média. 

 
Portanto, parâmetros físico-químicos são importantes na caracterização de 

sistemas de liberação de fármacos como a distribuição de tamanho de partícula e a 

carga superficial das partículas (CEVIN et al, 2009). Através dos perfis expostos 

acima, afirma-se que as NDLCs apresentaram tamanho em torno de 200 nm, porém 

para a técnica de análise de rastreamento de nanopartículas os valores fornecidos 

foram menores, visto a maior sensibilidade da técnica; a polidispersividade 

apresentou-se do tipo monomodal, com distribuição homogênea de tamanho, 

inferindo para a otimização do processo produtivo; o potencial zeta é negativo, 

devido aos componentes constituintes da formulação. Um perfil levemente 

diferenciado pode ser observado para a NDLC – 8MO: 6,25AO+AL: 85,75FA (p/p/p), 

a cerca da distribuição de tamanho de partícula, podendo ser atribuído à presença 

de fase líquido-cristalina cúbica. 

 

4.4.3 Avaliação da estabilidade in vitro das NDLCs 

Como forma de verificar a estabilidade físico-química das NDLCs em ensaios in 

vitro, foram avaliadas NDLCs contendo AL ou não, funcionalizadas com peptídeo D4 

ou não. As NDLCs foram diluídas 1:400 (v/v) em meio de cultura DMEM completo e 

avaliadas durante 24 h (Tabela 7). Esse tipo de avaliação evidenciou o perfil físico-

químico das NDLCs quando dispersas para os ensaios de cultivo celular, que é 

diferente daquele apresentado quando se faz a caracterização físico-química no 
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desenvolvimento das formulações, demonstrado pelos valores de tamanho, índice 

de polidispersividade e potencial zeta. Essa diferença ocorre devido à composição 

do meio de cultura e à presença de proteínas que adsorvem na superfície das 

nanopartículas modificarem tais parâmetros, porém revelando o perfil in vitro das 

NDLCs. 

 

Tabela 7: Caracterização físico-química das NDLCs e m DMEM completo por 24 h.  

NDLCs 8,7MO: 3,3AO: 

88FA (p/p/p) 

 

8,7MO: 3,3AO: 

2AL: 86FA 

(p/p/p/p) 

 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 

5DOPE-PEG3400: 

81FA (p/p/p/p/p) 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 

5DOPE-PEG3400-D4: 

81FA (p/p/p/p/p) Tempo 

(horas) 

1 
75,8 ± 34 nm 

PdI: 1,019 

77,7 ± 34,8 nm 

PdI: 1,015 

103,8 ± 46,4 nm 

PdI: 0,991 

130,0 ± 57,1 nm 

PdI: 0,840 

2 
64,7 ± 29,1 nm 

PdI: 1,054 

130,2 ± 34,8 nm 

PdI: 1,432 

145,0 ± 65,2 nm 

PdI: 1,065 

122,0 ± 53,8 nm 

PdI: 0,879 

4 

98,5 ± 44,5 nm 

PdI: 1,104 

10,42 ± 2,10 mV 

124,3 ± 56,2 nm 

PdI: 1,124 

7,83 ± 2,31 mV 

144,5 ± 64 nm 

PdI: 0,913 

-0,21 ± 1,88 mV 

121,8 ± 53,8 nm 

PdI: 0,891 

7,83 ± 2,31 mV 

24 
104,9 ± 48,1 nm 

PdI: 1,346 

115,9 ± 52,2 nm 

PdI: 1,078 

118,8 ± 52,5 nm 

PdI: 0,894 

119,0 ± 53 nm 

PdI: 0,954 

 

4.4.4 Análise de difração de raios X de baixo ângulo 

A análise por difração de raios X anteriormente utilizada para a determinação 

estrutural a nível atômico de minerais, metais e compostos orgânicos, atualmente 

está relacionada com o estudo dos arranjos das estruturas moleculares que 

compõem os sistemas de liberação (DONG; BOYD, 2011). Tal caracterização 

baseia-se na análise do espalhamento dos raios X, após atingirem o material 

analisado, em ângulos bem definidos, que orientam para a simetria dos arranjos 

moleculares e distâncias interatômicas (GRUNER, 1989; LIBSTER; ASERIN; GARTI, 

2011). 

Através da análise da posição relativa dos picos de difração presentes nos 

difratogramas para as NDLCs, os parâmetros de rede foram calculados e indexados 

em função dos índices de Miller (CULLITY, 1956; LINDBLOM; RILFORS, 1989), 

conforme Tabela 8. 
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Tabela 8: Indexação das estruturas de fase cúbica e  hexagonal de acordo com os índices de 
Miller. 

Estrutura Líquido-cristalina Grupo espacial Índices de Miller (hkl) 
Fase Hexagonal    

Hexagonal  Bidimensional √3: √4: √7 
Romboedro*  Bidimensional 2/√3: 2: 4/√3 

Fase Cúbica    
Giróide (G)  La3d √3: √4: √7: √8: √10: √11: √12: √13 

Primitiva (P)  Lm3m √2: √4: √6: √8: √10: √12: √14 
Diamante (D 1) Pn3m √2: √3: √4: √6: √8: √9: √10: √11 
Diamante (D 2) Pm3n √2: √4: √5: √6: √8: √9: √10: √11 

*hexaedro de seis faces, todas elas com losangos idênticos. 

  
Por exemplo, a presença de três picos de reflexão consiste em micelas 

arranjadas em cilindros que se dispõem numa simetria bidimensional, característico 

da fase líquido-cristalina hexagonal, conforme difratograma apresentado na Figura 

21. O feixe de raios X após atingir a amostra tem espalhamento dependente da 

estrutura da amostra e difrata em ângulos definidos, caracterizando a simetria dos 

arranjos moleculares e a distância interatômica (LIBSTER; ASERIN; GARTI, 2011). 

A análise dos picos de difração refere-se através dos índices de Miller, que para fase 

hexagonal são √3, √4, √7 (LINDBLOM; RILFORS, 1989).  

 

 
Figura 21: Difratograma com o padrão de espalhament o de raios X para nanopartículas de fase 
hexagonal da NDLC com composição 8,7 MO: 3,3 AO: 88  FA (p/p/p). 
 

Os valores de parâmetro de rede designam a distância entre o centro das 

micelas ordenadas da estrutura líquido-cristalina formada (AMAR-YULI et al, 2007), 

e ainda, outros aspectos a serem considerados são a polaridade e estrutura 

molecular das substâncias adicionadas ao sistema, pois em função disso serão os 

locais de interação nas estruturas líquido-cristalinas (CABOI et al, 2001), por 

consequência podem alterar ou não o parâmetro de rede. Os valores de 
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caracterização das estruturas líquido-cristalinas das NDLCs estão apresentados na 

Tabela 9. 

As formulações F1, F2 e F3 caracterizadas como estrutura líquido-cristalina 

hexagonal, estão de acordo com a caracterização da microscopia de luz polarizada. 

Os parâmetros de rede das mesmas são próximos entre si, evidenciando que tanto 

PPG, como AL solubilizado em PPG não provocam alteração no parâmetro de rede 

da fase hexagonal dessas formulações. Pelo baixo peso molecular do AL e pequeno 

tamanho de molécula (THE MERCK INDEX, 1996), sugere-se que AL esteja 

intercalado entre as caudas apolares das micelas ordenadas, as quais compõem a 

fase hexagonal (LIBSTER; ASERIN; GARTI, 2011). 

Para F4, F5 e F6 caracterizadas por fases hexagonal+cúbica, hexagonal e 

hexagonal+cúbica, respectivamente, estão de acordo com a caracterização da 

microscopia de luz polarizada, exceto para F4, que havia sido identificada por 

hexagonal. Nessas formulações ocorre transição das fases em função da 

quantidade de AL+AO adicionada ao sistema, com modificações de parâmetros de 

rede e de estrutura das mesofases líquido-cristalinas. Considerando que, quando a 

monoleína está dispersa em água, ocorre hidratação das cabeças polares e 

formação de fase cúbica, porém à medida que se adiciona uma terceira substância 

ou substâncias lipofílicas ao sistema, ocorre transição para fase hexagonal 

(GUSTAFSSON et al, 1997). Além disso, pode-se observar que ocorre o 

aparecimento dos três tipos de fase cúbica, que diferem entre si pela quantidade de 

água acomodada no sistema, consequentemente, o tamanho dos canais aquosos, 

que aumenta da fase diamante em direção à primitiva, bem como a fase diamante 

possui estrutura organizacional mais ordenada, seguida da giróide e primitiva 

(MARDER; ARMITAGE; YANG, 2004). 
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Tabela 9: Dados obtidos através das análises de dif ração de raios X de baixo ângulo para as 
NDLCs (continua). 

NDLCs  q(A-1) d (A) Razão Parâmetro de rede 
médio (A) 

Estrutura 

8MO: 2AO: 90FA (p/p/p) 
[F1] 

0,1207 52,0385 1:1 aH=52,254 ± 0,153 Hexagonal 

0,2079 30,2236 1:√3 Hexagonal 

0,2399 26,1876 1:√4 Hexagonal 
8MO: 2AO: 0,4PPG: 89,6FA  

(p/p/p/p)  
[F2] 

0,1182 53,1671 1:1 aH=53,550 ± 0,277 Hexagonal 

0,2028 30,9878 1:√3 Hexagonal 

0,2335 26,9062 1:√4 Hexagonal 
8MO: 2AO: 0,4AL+PPG: 

89,6FA (p/p/p/p)   
[F3] 

0,1195 52,5967 1:1 aH=52,254 ± 0,153 Hexagonal 

0,2053 30,6009 1:√3 Hexagonal 

0,2374 26,4704 1:√4 Hexagonal 
8,3MO: 1,7AO+AL: 90FA 

(p/p/p) 
[F4] 

0,1143 54,9700 1:2/√3 aH=63,783 ± 0,222 Hexagonal 

0,1964 31,9900 1:2 Hexagonal 

0,2271 27,6700 1:4/√3 Hexagonal 

0,0669 93,9191 1:1 aC=94,113 ± 0,647 Cúbica (D1,D2,P) 

0,0951 66,0692 1:√2 Cúbica (D1,D2,P) 

0,1323 47,4920 1:√4 Cúbica (D1,D2,P) 

8,7MO: 3,3AO+AL: 88FA 
(p/p/p) 
 [F5] 

0,1246 50,4325 1:1 aH=50,555 ± 0,139 Hexagonal 

0,2156 29,1456 1:√3 Hexagonal 

0,2476 25,3744 1:√4 Hexagonal 
8MO: 6,25AO+AL: 85,75FA 

(p/p/p)  
[F6] 

0,1323 47,4920 1:2/√3 aH=55,532 ± 0,496 Hexagonal 

0,1951 32,2049 1:√3 Hexagonal 

0,2245 27,9875 1:√4 Hexagonal 

0,0682 92,1288 1:1 aC=95,570 ± 1,733 Cúbica (D1,G) 
0,1131 55,5542 1:√3 Cúbica (D2) 

0,1592 39,4672 1:√6 Cúbica (D2) 
0,1720 36,5301 1:√7 Cúbica (G) 

0,2066 30,4123 1:√10 Cúbica (G) 

0,2630 23,8906 - - - 
8,7MO: 3,3AO+AL: 88FA 
(p/p/p) + TAT 0,15 mM  

[F7] 

0,1233 50,9567 1:1 aH=50,917 ± 0,098 Hexagonal 

0,2143 29,3199 1:√3 Hexagonal 

0,2463 25,5064 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO+AL: 88FA 
(p/p/p) + TAT 0,5 mM  

[F8] 

0,1284 48,9227 1:1 aH=49,151 ± 0,165 Hexagonal 

0,2207 28,4686 1:√3 Hexagonal 

0,2553 24,6101 1:√4 Hexagonal 
8MO: 2AO: 0,4AL+PPG: 

89,6FA (p/p/p/p) em pH 5,5 
[F9] 

0,1310 47,9655 1:1 aH=48,135 ± 0,123 Hexagonal 

0,2258 27,8224 1:√3 Hexagonal 

0,2604 24,1257 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO+AL: 88FA 
(p/p/p) em pH 5,5 

 [F10] 

0,1438 43,6909 1:1 aH=43,715 ± 0,018 Hexagonal 

0,2489 25,2437 1:√3 Hexagonal 

0,2873 21,8660 1:√4 Hexagonal 
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Tabela 9: Dados obtidos através das análises de dif ração de raios X de baixo ângulo para as 
NDLCs (continuação).  

NDLCs  q(A-1) d (A) Razão Parâmetro de 
rede médio (A) 

Estrutura 

8,7MO: 3,3AO: 88FA (p/p/p)  
[F11] 0,1214 51,7561 

1:1 aH=51,742 ± 0,070 Hexagonal 

0,2107 29,8205 1:√3 Hexagonal 

0,2425 25,9100 1:√4 Hexagonal 
8,7MO: 3,3AO: 1AL: 87FA 

(p/p/p/p)  
[F12] 

0,1246 50,4325 1:1 aH=50,555 ± 0,139 Hexagonal 

0,2156 29,1456 1:√3 Hexagonal 

0,2476 25,3744 1:√4 Hexagonal 
8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA 

(p/p/p/p)  
[F13] 

0,1303 48,2231 1:1 aH=48,257 ± 0,028 Hexagonal 

0,2255 27,8605 1:√3 Hexagonal 

0,2602 24,1459 1:√4 Hexagonal 
8,7MO: 3,3AO: 0,05FITC: 

87,95FA (p/p/p/p)  
[F14] 

0,1214 51,7561 1:1 aH=51,684 ± 0,054 Hexagonal 

0,2108 29,8064 1:√3 Hexagonal 

0,2432 25,8355 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 2,5DOPE-
PEG3400: 83.5FA (p/p/p/p/p)  

[F15] 

0,1310 47,9632 1:1 aH=47,989 ± 0,019 Hexagonal 

0,2267 27,7159 1:√3 Hexagonal 

0,2618 23,9999 1:√4 Hexagonal 
8,7MO: 3,3AO: 2AL: 2,5DOPE-
PEG3400-D4: 83.5FA (p/p/p/p/p) 

[F16] 

0,1325 47,4167 1:1 aH=32,120 ± 10,404 Hexagonal 

0,2292 27,4124 1:√3 Hexagonal 

0,2647 23,7415 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-
PEG3400: 81FA (p/p/p/p/p) 

[F17] 

0,1306 48,1076 1:1 aH=48,120 ± 0,025 Hexagonal 

0,2263 27,7696 1:√3 Hexagonal 

0,2610 24,0775 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-
PEG3400-D4: 81FA (p/p/p/p/p) 

[F18] 

0,1303 48,2209 1:1 aH=48,287 ± 0,047 Hexagonal 

0,2252 27,9005 1:√3 Hexagonal 

0,2601 24,1568 1:√4 Hexagonal 
8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-

PEG3400: 76FA (p/p/p/p/p) 
[F19] 

0,1284 48,9227 1:1 aH=49,151 ± 0,165 Hexagonal 

0,2207 28,4686 1:√3 Hexagonal 

0,2553 24,6101 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-
PEG3400-D4: 76FA (p/p/p/p/p) 

[F20] 

0,1310 47,9655 1:1 aH=48,135 ± 0,123 Hexagonal 

0,2258 27,8224 1:√3 Hexagonal 

0,2604 24,1257 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-
PEG2000: 81FA (p/p/p/p/p)  

[F21] 

0,1325 47,4203 1:1 aH=47,459 ± 0,028 
 

Hexagonal 

0,2292 27,4135 1:√3 Hexagonal 

0,2647 23,7370 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 5DOPE-
PEG2000-TAT: 81FA (p/p/p/p/p) 

[F22] 

0,1325 47,4203 1:1 aH=47,601 ± 0,129 
 

Hexagonal 

0,2281 27,5457 1:√3 Hexagonal 

0,2636 23,8361 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-
PEG2000: 76FA (p/p/p/p/p)  

[F23] 

0,1325 47,4203 1:1 aH=47,464 ± 0,032 
 

Hexagonal 

0,2292 27,4135 1:√3 Hexagonal 

0,2646 23,7460 1:√4 Hexagonal 

8,7MO: 3,3AO: 2AL 10DOPE-
PEG2000-TAT: 76FA (p/p/p/p/p) 

[F24] 

0,1303 48,2209 1:1 aH=48,228 ± 0,025 
 

Hexagonal 

0,2255 27,8633 1:√3 Hexagonal 

0,2607 24,1012 1:√4 Hexagonal 

aH= parâmetro de rede médio para fase hexagonal  
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Para F7 e F8, formulações de fase hexagonal associadas com o peptídeo TAT 

nas concentrações de 0,15 e 0,5 mM, respectivamente, não houve modificação de 

fase líquido-cristalina, após a associação com o PPC. Em relação ao parâmetro de 

rede, para peptídeo TAT 0,15 mM não ocorreu mudança significativa, porém para a 

concentração de 0,5 mM, uma concentração aproximadamente 5 vezes maior, 

ocorreu uma diminuição do parâmetro de rede da fase hexagonal, isto indica a 

interação do PPC com as cabeças polares da monoleína (competição pela água de 

hidratação) e disposição nos cilindros aquosos, provocando encurtamento das 

distâncias intermoleculares (AMAR-YULI et al, 2007; LIBSTER et al, 2007).  
Para F9 e F10, foi feita acidificação da formulação para pH 5,5, próximo ao pH 

cutâneo (LAMBERS et al, 2006), para verificar o que acontece com a fase líquido-

cristalina das formulações que está dispersa em fase aquosa com pH 7,2 quando 

entra em contato com a pele. Em pH 5,5, ocorre uma diminuição significativa 

(aproximadamente 6,8 unidades para F10) do parâmetro de rede sem alterar o tipo 

de fase líquido-cristalina. Isso pode ser atribuído pelo aumento da concentração de 

íons hidrogênio, que competem com água de hidratação das estruturas (diminuição 

dos domínios polares dos lipídios), mostrando ser um sistema sensível a 

modificação de pH (AMAR-YULI et al, 2007;  FERREIRA et al, 2006), tal observação 

prediz a dinâmica do sistema quando em contato com a pele para a liberação do AL. 

As formulações F11 e F14 tiveram parâmetros de rede próximos entre si, 

indicando que a marcação com a sonda fluorescente FITC não alterou tal parâmetro 

e fase líquido-cristalina do tipo hexagonal foi mantida. Ainda, parâmetro de rede 

médio para fase hexagonal próximo da F1 (LOPES et al, 2006b), a qual serviu de 

base para o desenvolvimento das outras NDLCs.   

Quando se adicionou AL às NDLCs nas concentrações de 10 e 20 mg/mL para 

F12 e F13, respectivamente, houveram decréscimos de aproximadamente 1,2 e 3,5 

unidades nos parâmetros de rede, respectivamente. Isso indica que essa alta 

concentração de AL que se encontra entre os domínios lipídicos das caudas 

apolares de MO e AO impuseram um efeito de “intumescimento” pela grande 

quantidade de AL encapsulado entre as cadeias apolares, provocando uma 

aproximação do centro das micelas ordenadas da estutura líquido-cristalina. Esse 

efeito de diminuição do parâmetro de rede também foi observado por Rossetti e 
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colaboradores (2011) com a adição do fotossensibilizante protoporfirina IX em NDLC 

de composição semelhante. 

Para as NDLCs funcionalizadas – F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23 e 

F24 foram comprovadas a permanência de fase líquido-cristalina hexagonal, quando 

houve adições de lipopolímeros baseados em PEG3400, PEG2000 e DOPE e os 

mesmos conjugados aos PPCs, peptídeos D4 e TAT. Ocorreram diminuições 

expressivas nos parâmetros de rede médios de fase hexagonal em torno de 4 

unidades. Esse encurtamento dos parâmetros de rede pode ser explicado pela 

competição pela água de hidratação das cabeças polares da MO em função da 

adição de substância polares ou polímeros hidrofílicos (AMAR-YULI et al, 2007).  

Outra explicação para isso é que a parte fosfolipídica (DOPE) dos lipopolímeros 

de característica anfifílica se insere nas fases líquido-cristalinas, localizando-se na 

região interfacial MO/AO – água conforme Figura 5B, com o segmento hidrofílico 

voltado para os nanocanais aquosos da fase hexagonal. E, em função do tamanho 

da cadeia de PEG e volume do ligante é definido o efeito da funcionalização, pois 

cadeias longas e volumes maiores estendem os canais hidrofílicos separados por 

bicamadas lipídicas, produzindo melhor solubilidade de fármacos e maior 

estabilidade das NDLCs (NILSSON et al, 2014). A inserção de moléculas dessa 

natureza permite a funcionalização através da conjugação de moléculas bioativas 

como os PPCs para interação com a superfície celular ou ligação em receptores 

(active targeting), facilitando o transporte e a entrega de fármacos em células e, 

ainda, fazem recobrimento com PEG das nanopartículas formando uma fina camada 

de hidrogel pela realização de pontes de hidrogênio com a fase aquosa (ZENG et al, 

2012). 

A funcionalização de nanopartículas líquido-cristalinas de fases cúbica e 

hexagonal tem o objetivo de aumentar a estabilidade in vivo dos mesmos em fluidos 

biológicos, a modificação de superfície das nanopartículas líquido-cristalinas são 

propostas por meio de lipopolímeros que provocam escape do reconhecimento do 

sistema imune e diminuição do clearance realizado pelos macrófagos do sistema 

retículoendotelial (NILSSON et al, 2014). Esses lipopolímeros baseados em PEG de 

diversos tamanhos de cadeia e com porções lipofílicas de composição variada têm a 

porção lipofílica inserida dentro da fase lipídica e a parte hidrofílica permanece na 

região polar exposta para a fase aquosa com proposta de aumento da estabilidade 
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coloidal da formulação pela criação de barreira estérica na superfície devido ao 

comprimento de cadeia longa de PEG, preservando a estrutura líquido-cristalina 

(CHONG et al, 2015), aqui aplicado para as NDLCs. 

 

4.4.5 Determinação da EE e CC de AL nas NDLCs 

A adequada determinação da quantidade de fármaco encapsulado em sistemas 

de liberação é essencial dentro da caracterização físico-química, assim como 

garantia de alto desempenho do sistema.  

Para apropriada determinação de AL contido nas NDLCs foram utilizados os 

métodos de CEG, filtração-ultracentrifugação e ultrafiltração, sendo que os dois 

primeiros não se mostraram adequados, pois as nanopartículas das NDLCs tiveram 

migrações em velocidades desiguais na coluna de gel-separação devido à 

polidispersividade das mesmas e a ultracentrifugação mesmo em altíssima 

velocidade (100.000 x g) não provocou decantação das nanopartículas lipídicas de 

baixa densidade. Desse modo, a UF foi o método mais apropriado para a 

determinação, pois emprega uma filtração prévia no processo de separação em 

função do cut-off da unidade filtrante, o que impede a passagem das nanopartículas 

e simultaneamente, imprime uma força centrífuga que separa o AL não encapsulado 

disperso na fase aquosa. 

A EE de AL nas NDLCs e a CC de AL nas nanopartículas lipídicas das NDLCs 

foram calculadas de acordo com as fórmulas descritas no item 3.2.8.8. Os dados 

referentes à EE e CC estão descritos na Tabela 10. 

Os valores de EE de AL nas NDLCs foram altos, o que mostra a grande 

capacidade do sistema líquido-cristalino em encapsular o AL, sendo relevante para 

este fármaco devido sua labilidade e atividade dependente de alta concentração no 

local de ação. Além disso, por característica, o sistema líquido-cristalino abrange tais 

requisitos do AL, como proteção contra degradação, constituição baseada em 

promotores de penetração e tamanho nanométrico (BARRY, 2006; KOFUJI et al, 

2008; LOPES; SPERETTA; BENTLEY, 2007). 
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Tabela 10:  Valores de eficiência de encapsulação (EE) e da cap acidade de carga (CC) das 
NDLCs para AL. 

NDLCs EE (%) CC (%) 

8MO: 2AO: 0,4AL+PPG: 89,6FA 
(p/p/p/p)   

73,48 ± 9,40 0,013 ± 0,0016 

8,3MO: 1,7AO+AL: 90FA  
(p/p/p) 

64,85 ± 1,79 0,0028 ± 0,0017  

8,7MO: 3,3AO+AL: 88FA  
(p/p/p)  

78,74 ± 3,65 0,0038 ± 0,0022 

8MO: 6,25AO+AL: 85,75FA  
(p/p/p)  

80,29 ± 2,81 0,0067 ± 0,0005 

8,7MO: 3,3AO: 1AL: 87FA  
(p/p/p/p)  

76,29 ± 0,41 7,78 ± 2,20 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA 
 (p/p/p/p)  

86,31 ± 0,32 15,38 ± 2,90 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-
PEG3400: 76FA  

(p/p/p/p/p) 

82,39 ± 1,15 5,05 ± 0,40 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-
PEG3400-D4: 76FA  

(p/p/p/p/p) 

85,14 ± 0,81 5,52 ± 0,52 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-
PEG2000: 76FA  

(p/p/p/p/p)  

88,95 ± 0,93 6,68 ± 0,40 

8,7MO: 3,3AO: 2AL: 10DOPE-
PEG2000-TAT: 76FA 

(p/p/p/p/p) 

78,72 ± 5,20 3,69 ± 1,19 

 

A alta taxa de AL nas NDLCs pode ser explicado pela quantidade de fase oleosa 

desse sistema, o que gera maior taxa de encapsulação de fármacos lipofílicos ou 

pelas proporções lipídio:fármaco serem maiores que 5:1 (BHALEKAR et al, 2009). 

A CC relaciona a quantidade de fármaco encapsulado em função da quantidade 

de fase oleosa ou massa de nanopartículas presente na formulação. Os valores de 

CC para as NDLCs são relativamente baixos para sistemas de liberação líquido-

cristalinos lipídicos, pois a limitação reside na solubilidade do fármaco na matriz 

lipídica fundida e, no fato de substâncias adicionadas a esse sistema terem efeito na 

formação da estrutura líquido-cristalina, pois com AL 50 mg/mL não foi possível a 

estruturação líquido-cristalina. Os valores de CC foram maiores para as formulações 

em que foi adicionado AL diretamente sobre a fase oleosa fundida comparado com 

as formulações em que o AL foi solubilizado previamente no ácido oleico. Ainda, a 

presença do lipopolímeros diminuiu CC do sistema líquido-cristalino, isso pode ser 

explicado pela solubilização do AL entre as cadeias de PEG. Porém, esses valores 

estão acima dos obtidos com NDLCs contendo lipopolímeros e paclitaxel com CC 

em torno de 0,46 ± 0,02, preparado pelo método de solvente hidrotrópico em que o 

fármaco é misturado em solução com 10 % de etanol para posteriormente ser 

adicionado na fase oleosa (ZENG et al, 2012). 
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4.4.6 Estudo de estabilidade das NDLCs 

 A avaliação da estabilidade das NDLCs procedeu-se através de análises de 

parâmetros físico-químicos, bem como avaliações estruturais das fases líquido-

cristalinas. Em temperaturas de armazenamento de 25 ± 2 °C e 37 ± 2 °C, as 

NDLCs: 8 MO: 2 AO: 90 FA (p/p/p) – sem AL; 8 MO: 2 AO: 0,4 AL+PPG: 89,6 FA 

(p/p/p/p) – AL+PPG; 8,7 MO: 3,3 AO+AL: 88 FA (p/p/p) para AL 100 µg/mL – AL+AO 

e 8,7 MO: 3,3 AO+AL: 88 FA (p/p/p) para AL 100 µg/mL associada ao peptídeo TAT 

0,15 mM – AL+AO com TAT foram avaliadas em relação aos parâmetros de 

tamanho médio, índice de polidispersividade e potencial zeta, os quais estão 

mostrados na Figura 22.  

A 25 °C, o diâmetro médio permaneceu em torno de 200 nm, exceto para a 

NDLCs com AL+PPG que alcançou 300 nm. Os valores de polidispersividade 

alteraram-se, principalmente para a NDLC associada ao peptídeo TAT, já o potencial 

zeta permaneceu negativo para todas NDLCs. Para a temperatura de 37 °C, os 

valores de tamanho também ficaram em torno de 200 nm. Os índices de 

polidispersividade modificaram para as NDLCs com AL+AO, porém não houve 

mudança para as NDLC sem AL e AL+PPG. O potencial zeta teve valores negativos, 

com evolução semelhante do perfil das NDLCs para os 60 dias de armazenamento. 

 

 
Figura 22: Dados de estabilidade a 25 °C – tamanho médio (A), índice de polidispersividade (B), 
potencial zeta (C) e a 37 °C – tamanho médio (D), í ndice de polidispersividade (E), potencial 
zeta (F). Representação das NDLCs sem AL (azul), AL  em AO (vermelho), AL em PPG (verde) e 
AL em AO associado ao peptídeo TAT (roxo). 
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A análise de difração de raios-X para as dispersões de nanopartículas e para a 

fase gel a 25 ± 2 °C para as NDLCs acima mencionadas, exceto para a formulação 

com o peptídeo TAT, estão apresentados na Tabela 11. Os valores de parâmetro de 

rede mantiveram-se estáveis, próximo de 50 unidades, evidenciando a presença da 

fase líquido-cristalina hexagonal para todo o período do estudo, menos para a NDLC 

com AL+PPG para o tempo de 60 dias a 25 °C em que houve perda de fase, porém 

o mesmo não foi observado para a dispersão a 37 °C e fase gel. 

A garantia de fase líquido-cristalina hexagonal associado com os parâmetros 

físico-químicos como tamanho, índice de polidispersividade e potencial zeta para as 

NDLCs em todo o período avaliado nas duas temperaturas, asseguram bom perfil de 

formulação baseado em nanopartículas lipídicas com estrutura líquido-cristalina 

capaz de sustentar liberação prolongada do AL. 

 

Tabela 11: Dados de estabilidade referente às fases  líquido-cristalinas das NDLCs no período 
de 60 dias (continua) . 

Tempo 
(dias) 

NDLCs Parâmetro de 
rede a 37 °C 

Parâmetro de 
rede a 25 °C 

Fase gel a 25 °C 

1 
 

sem AL aH=52,737 ± 0,147 aH=53,053 ± 0,326 

 
AL+AO aH=50,467 ± 0,025 aH=50,110 ± 0,137 

 
AL+PPG aH=54,810 ± 0,329 aH=52,456 ± 0,296 

 
2 sem AL aH=52,254 ± 0,153 aH=52,847 ± 0,178 

 
AL+AO aH=50,110 ± 0,137 aH=49,402 ± 0,068 

 
AL+PPG aH=52,254 ± 0,153 aH=52,642 ± 0,033 

 
7 sem AL aH=54,173 ± 0,300 aH=52,642 ± 0,033 

 
AL+AO aH=50,655 ± 0,158 aH=49,745 ± 0,133 

 
AL+PPG aH=49,927 ± 0,035 aH=51,675 ± 0,137 
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Tabela 11: Dados de estabilidade referente às fases  líquido-cristalinas das NDLCs no período 
de 60 dias (continuação) . 

Tempo 
(dias) 

NDLCs Parâmetro de 
rede a 37 °C 

Parâmetro de 
rede a 25 °C 

Fase gel a 25 °C 

15 sem AL aH=49,056 ± 0,123 aH=51,020 ± 0,054 

 
AL+AO aH=49,234 ± 0,229 aH=49,149 ± 0,167 

 
AL+PPG aH=52,942 ± 0,261 aH=52,456 ± 0,296 

 
30 sem AL aH=52,254 ± 0,153 aH=51,108 ± 0,132 

 
AL+AO aH=49,056 ± 0,123 aH=49,234 ± 0,229 

 
AL+PPG aH=52,254 ± 0,153 aH=48,465 ± 0,021 

 
45 

 
sem AL aH=50,110 ± 0,137 aH=51,123 ± 0,196 

 
AL+AO aH=47,966 ± 0,040 aH=48,812 ± 0,265 

 
AL+PPG aH=52,254 ± 0,153 aH=49,927 ± 0,035 

 
60 sem AL aH=52,254 ± 0,153 aH=48,974 ± 0,041 

 
AL+AO aH=51,211 ± 0,186 aH=48,974 ± 0,041 

 
AL+PPG aH=47,162 ± 0,116 Perda de fase 

 
 

Para o mesmo período de 60 dias foram feitos novos estudos de estabilidade 

para outras NDLCs – 8,7 MO: 3,3 AO: 88 FA (p/p/p) e 8,7 MO: 3,3 AO: 2AL: 86 FA 

(p/p/p/p) nas temperaturas de armazenamento de 5 ± 2 °C, 25 ± 2 °C e 37 ± 2 °C 

com avaliações de tamanho médio, índice de polidispersividade, potencial zeta e pH. 

Os valores obtidos estão mostrados na Figura 23. 

Através da análise do tamanho médio das nanopartículas, nas temperaturas de 

5 e 25 °C, as mesmas se conservaram em torno de 250 nm, já para 37 °C ficaram 

abaixo de 230 nm. O índice de polidispersividade manteve-se próximo de 0,2, 
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mostrando boa dispersão de tamanho sem agregação de partículas, assim como o 

potencial zeta permaneceu negativo, com perfis semelhantes para cada NDLC ao 

longo de 60 dias. Em relação ao pH das NDLCs observou-se que a NDLC sem AL 

manteve próximo de 7,0 e para a NDLC contendo AL próximo de 5,0. Portanto, 

novamente se obteve bom padrão de estabilidade para as NDLCs dentro do período 

avaliado para as três temperaturas de armazenamento. 

Tais estudos de estabilidade realizados para as NDLCs são importantes 

ferramentas de controle de qualidade para formulações com aplicações cosméticas 

e farmacêuticas. 

 
Figura 23: Dados de estabilidade a 5 °C – tamanho m édio (A), índice de polidispersividade (B), 
potencial zeta (C), pH (D); a 25 °C – tamanho médio  (E), índice de polidispersividade (F), 
potencial zeta (G), pH (H); a 37 °C – tamanho médio  (I), índice de polidispersividade (J), 
potencial zeta (K), pH (L). Representação das NDLCs  sem AL (azul) e com AL (vermelho). 

  

4.5 Avaliação das NDLCs em ensaios in vitro de cultivo celular 

4.5.1 Avaliação da viabilidade celular após tratamento com as NDLCs 

As NDLCs foram avaliadas em ensaio de viabilidade celular para verificar sua 

ação sobre células representativas da pele como queratinócitos e fibroblastos. No 

aspecto de avaliação de nanopartículas em ensaios com células consideram-se 

como aspectos importantes que: ensaios in vitro expõem as células em contato 
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direto com as nanopartículas, os quais foram inicialmente desenvolvidos para testes 

de substâncias isoladas, além disso, não reproduzem a complexidade da pele com 

seu principal efeito barreira exercido pelo estrato córneo nem a atividade metabólica 

e vias penetração cutânea (KARADZOVSKA et al, 2013; KROLL et al, 2009). Outras 

considerações relevantes são a influência da composição das nanopartículas, 

principalmente para as NDLCs que contêm promotores de absorção como a 

monooleína e ácido oleico, os quais promovem desorganização do estrato córneo e 

perturbação dos lipídios intracelulares, respectivamente, apesar de terem 

biocompatibilidade com a pele (MILAK; ZIMER, 2015; VICENTINI et al, 2013; 

WILLIAMS; BARRY, 2007). Os componentes das NDLCs como lipídios e tensoativos 

são aceitos quando em contato com meios biológicos, porém há a necessidade de 

avaliação da combinação desses componentes na forma de nanocarreadores, 

devido a grande área superficial, capacidade de reatividade de superfície, 

aglomeração e sedimentação, o que influencia em estudos de internalização celular 

e toxicidade. Além disso, a concentração e a natureza dos lipídios também podem 

afetar a viabilidade celular (DAL PIZZOL et al, 2014; JORIS et al, 2013).  

Com isso, faz-se necessário a avaliação da viabilidade celular das NDLCs nas 

células escolhidas, linhagem celular de queratinócitos A431 e fibroblastos de pele 

CCD-27Sk, em diversas diluições, tempos de tratamento e densidades celulares 

diferentes, a fim de padronizar o ensaio in vitro para as NDLCs de aplicação tópica, 

bem como conhecer o perfil das mesmas quando em contato com as células. As 

Figuras 24 e 25 mostram os resultados obtidos para as células A431 e CCD-27Sk, 

respectivamente, para as NDLCs diluídas em várias concentrações contendo ou não 

AL, partindo de 1:100 (v/v) até 1:6400 (v/v), nos tempos de tratamento de 2, 4 e 24 h 

com diversas quantidades de células por poço até atingir uma concentração celular 

que formasse monocamada, o que é preconizado para esse tipo de ensaio in vitro. 

A padronização do ensaio de viabilidade celular para as NDLCs buscou avaliar 

diversas condições de cultivo in vitro. Primeiramente, iniciando com diferentes 

densidades celulares para células A431 foram 5 x 104 e 105 células por poço numa 

área de 0,32 cm2 (placa de 96 poços), considerando que queratinócitos são células 

pequenas e nessas densidades estão com aproximadamente 80 – 90 %  de 

confluência. A densidade de 105 células/poço foi mais adequada visto que está 

dentro do requisito de formação de monocamada e também permite a produção de 
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resultados confiáveis a partir de ensaios in vitro, pois as condições de cultivo foram 

as mesmas alterando somente a densidade celular. Para as células CCD-27Sk 

foram estudadas as densidades celulares de 104 e 4 x 104 células por poço na 

mesma área de 0,32 cm2, trabalhando com 80 – 90 % de confluência. A maior 

densidade celular mostrou ser mais apropriada para os fibroblastos, que são células 

relativamente maiores e, novamente, para garantir ensaios in vitro confiáveis, não 

produzindo resultados decorrentes de baixa densidade celular, o que torna os 

ensaios mais susceptíveis a ação da mesma concentração de nanopartículas. 

Portanto, maiores densidade celulares garantem formação de monocamada, 

resultados confiáveis e reprodutibilidade. 

A concentração de nanopartículas em suspensão foi determinada em 

experimento de análise de rastreamento de nanopartículas. Por exemplo, para a 

NDLC AL 20 mg/mL – 8,7MO: 3,3AO: 2AL: 86FA (p/p/p/p) há 14,28 x 1011 

partículas/mL de formulação. Com isso, diluições em DMEM completo variando a 

partir dessa concentração de partículas foram aplicadas nas células, como para as 

diluições de: 1:100 (v/v) há 14,29 x 109 partículas/mL; 1:200 (v/v) há 7,14 x 109 

partículas/mL; 1:400 (v/v) há 3,57 x 109 partículas/mL; 1:800 (v/v) há 1,78 x 109 

partículas/mL; 1:1600 (v/v) há 8,9 x 108 partículas/mL; 1:3200 (v/v) há 4,5 x 108 

partículas/mL; 1:6400 (v/v) há 2,2 x 108 partículas/mL. Sendo que, a dose de 

exposição de partículas expressas em número por volume é a melhor medida de 

dose (JORIS et al, 2013). Desta maneira, as células foram expostas a essas 

concentrações de partículas que sofrem com o efeito físico da sedimentação dessas 

partículas de baixa densidade sobre a membrana celular e ação química pela 

constituição das mesmas. Semelhante raciocínio foi estudado em experimento que 

considerou as doses de partículas aplicada e entregue às células, no caso foram 

macrófagos, em função da massa e número de partículas, velocidades de 

sedimentação e difusão das partículas em meio de cultura em diferentes tempos de 

exposição, bem como a internalização celular (KHANBEIGI et al, 2012). Assim, 

pode-se afirmar que conforme aumenta a diluição das NDLCS aumenta a viabilidade 

celular dos queratinócitos e fibroblastos pela menor concentração de partículas que 

entram em contato com as células. 
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Figura 24: Viabilidade celular em células A431 com diferentes densidades celulares após 
diferentes tempos de tratamento com NDLCs diluídas em DMEM completo em várias diluições: 
(A) 5 x 10 4 céls./poço, 2 horas; (B) 5 x 10 4 céls./poço, 4 horas; (C) 5 x 10 4 céls./poço, 24 horas; 
(D) 105 céls./poço, 2 horas; (E) 10 5 céls./poço, 4 horas; (F) 10 5 céls./poço, 24 horas. As barras 
verticais representam a média ± desvio padrão (n=6) .   

A B 

C D 

E F 
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Figura 25: Viabilidade celular em células CCD-27Sk com diferentes densidades celulares após 
diferentes tempos de tratamento com NDLCs diluídas em DMEM completo em várias diluições: 
(A) 104 céls./poço, 2 horas; (B) 10 4 céls./poço, 4 horas; (C) 10 4 céls./poço, 24 horas; (D) 4 x 10 4 
céls./poço, 2 horas; (E) 4 x 10 4 céls./poço, 4 horas; (F) 4 x 10 4 céls./poço, 24 horas. As barras 
verticais representam a média ± desvio padrão (n=6) .  
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Por outro lado, a exposição a diversas diluições de NDLCs, contendo AL nas 

concentrações de 10 e 20 mg/mL ou não contendo AL, evidencia o efeito 

antioxidante e de proteção do AL dependente de concentração intracelular. Pois, 

para maiores concentrações de AL é possível observar maiores valores de 

viabilidade celular comparado com as mesmas diluições da NDLC branca (sem AL). 

Ainda, essa propriedade terapêutica é mais bem visualizada para os fibroblastos 

quando comparada com os queratinócitos, pois os primeiros são células com 

metabolismo fisiológico normal, já os queratinócitos são provenientes de câncer 

escamoso com atividade metabólica aumentada. Nota-se, por exemplo, os 

fibroblastos (CCD-27Sk, 4 x 104 céls./poço) tratados por 4 h com a NDLC AL 20 

mg/mL na diluição de 1:200 (v/v) com concentração de AL no poço de 100 µg/mL 

tiveram valores de viabilidade celular superiores quando comparado com os 

queratinócitos (A431, 105 céls./poço) tratado nas mesmas condições. Outro fator 

relevante para células de alta atividade metabólica é a maior taxa de consumo 

energético, portanto maior captação de nanopartículas (MASUI; CASTRO; 

MENDELSON, 1993). 

Relacionado à concentração terapêutica do AL, pode ser definido que em 

determinada concentração comparado com limitado substrato oxidável, AL exerce 

atividade antioxidante de maneiras direta e indireta com modulação do status redox 

celular através da forma oxidada (AL) e reduzida (ADHL), que se converte após 

entrar em contato com sistemas biológicos (ROCHETTE et al, 2013), portanto com 

desempenho de ação terapêutica quando em ensaios in vitro. Porém, está descrito 

que o balanço redox altera-se de acordo com o tipo celular e estado fisiológico, que 

para células cancerígenas o AL passa a exercer efeito nas flutuações do status 

redox celular, o que gera ação sobre o ciclo celular e desencadeamento de apoptose 

em várias linhagens celulares de cânceres, pois a atividade mitótica desses tipos 

celulares está relacionado com a presença de EROs. Dessa forma, consideram-se 

necessárias altas concentrações de AL para exercer atividade antioxidante sejam 

em células normais ou morte celular em células com estado alterado de metabolismo 

(DOZIO et al, 2010). 

O estabelecimento do tempo de exposição ou tempo de tratamento com as 

nanopartículas também é parâmetro importante, pois considera níveis de exposição 

das células às NDLCs (JORIS et al, 2013). Para tanto, as células foram submetidas 



Resultados e discussão________________________________________________104 

  

 
  

a três períodos distintos de incubação 2, 4 e 24 h. Para exposições mais curtas a 

viabilidade celular foi aumentada, para exposições mais longas a viabilidade celular 

foi diminuída, tais observações também estão correlacionadas com as diluições das 

NDLCs, pois o tratamento com NDLCs mais concentradas tendem a gerar maior 

efeito na viabilidade celular em comparação com as mais diluídas. 

Além disso, a fim de conhecer os parâmetros físico-químicos das NDLCs em 

meio de cultivo foram realizados medições periódicas do tamanho médio, índice de 

polidispersividade e potencial zeta das NDLCs diluídas em DMEM completo, 

conforme exposto anteriormente (item 4.4.3). 

Para a avaliação da viabilidade celular após tratamento com as NDLCs 

funcionalizadas, o ensaio foi conduzido nas seguintes condições: tempo de 

tratamento de 4 h com diluições de 1:400 (v/v) em DMEM completo para as NDLCs 

e concentração de fármaco livre AL 50 µg/mL, que representa a concentração de AL 

presente no poço de tratamento após a diluição das NDCLs, as quais possuem AL 

20 mg/mL. Os perfis de viabilidade celular estão apresentados na Figura 26 para as 

células A431 e CCD-27Sk. As NDLCs funcionalizadas testadas foram as que 

possuem 5% de DOPE-PEG3400 para NDCL AL polímero e 5% de DOPE-PEG3400-

peptídeo D4 para NDLC AL polímero-peptídeo D4. Após o tratamento de 4 h não 

houve diminuição da viabilidade celular para as células tratadas com AL livre e 

NDLCs, mostrando ser seguro para a aplicação tópica. 



Resultados e discussão________________________________________________105 

  

 
  

g/m
L

µ

AL 50
 

NDLC
 br

an
ca

NDLC
 A

L 20
 

NDLC
 A

L 2
0 l

ipo
po

lím
er

o

NDLC
 A

L 
20

 lip
op

olí
mer

o-
pe

ptD
4

0

50

100

150

*** *** *** ***

V
ia

bi
lid

ad
e 

ce
lu

la
r 

(%
)

 

AL 
50

 m
g/m

L

NDLC
 br

an
ca

NDLC
 A

L 
20

 

NDLC
 A

L 2
0 l

ipo
po

lím
er

o

NDLC
 A

L 
20

 lip
op

olí
mer

o-
pe

ptD
4

0

50

100

150

V
ia

b
ili

da
d

e
 c

e
lu

la
r 

(%
)

 
Figura 26: Viabilidade celular em células A431 na d ensidade celular de 10 5 células/poço (A) e 
CCD-27Sk na densidade celular de 4x10 4 células/poço (B) após tratamento de 4 horas com as  
NDLCs e AL livre. As barras verticais representam a  média ± desvio padrão (n=6). Os símbolos 
representam o nível de significância quando compara dos ao grupo AL 50 µg/mL (***p ˂ 0,001). 

Na Figura 27, as NDLCs estão diluídas 1:1600 (v/v) em DMEM completo para o 

tratamento das células A431 em diferentes tempos de tratamento (4 e 24 h). As 

funcionalizações com PEG de tamanhos de cadeias distintas e peptídeos ancorados 

na superfície das nanopartículas não alteraram a viabilidade celular de forma 

expressiva, assim como a associação do peptídeo TAT com a NDLC. 

B A 
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Figura 27: Viabilidade celular em células A431 na d ensidade celular de 10 5 células/poço após 
tratamento com as (A) NDLCs funcionalizadas ou não com DOPE-PEG 3400 e DOPE-PEG3400-
peptídeo D4 (B) NDLCs funcionalizadas ou não com DO PE-PEG2000, DOPE-PEG2000-peptídeo 
TAT e NDLC associada ao peptídeo TAT por tempos de 4 e 24 horas. As barras verticais 
representam a média ± desvio padrão (n=6). Os símbo los representam o nível de significância 
quando comparados ao grupo controle respectivo ao t empo de tratamento (*p ˂ 0,05, **p ˂ 
0,01, ***p ˂ 0,001). 

No entanto, pode-se notar que a funcionalização com DOPE-PEG3400 e DOPE-

PEG3400-peptídeo D4 das NDLCs provocou maior alteração na viabilidade celular 

(valores de p ˂ 0,05) nas células A431 para os tempos de tratamento de 4 e 24 h em 

A 

B 
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comparação com as células tratadas, nos mesmos tempos de tratamento, com as 

NDLCs DOPE-PEG2000 e DOPE-PEG2000-peptídeo TAT.  

A entrada de nanopartículas nas células é ditada pela composição química da 

superfície, forma e tamanho das nanopartículas, assim como o arranjo estrutural e a 

composição química dos PPCs influenciam na entrada através das membranas 

celulares. Outro fator importante quando as nanopartículas estão em meio biológico, 

que é rico em proteínas, é a ocorrência de adsorção de proteínas sobre as 

nanopartículas, o que direciona a entrada nas células por endocitose via receptores, 

essa interação das proteínas com as nanopartículas pode ser minimizada pelo 

recobrimento com PEG. Por consequência, fica diminuída a internalização celular, 

mas esse não é o fator determinante da interação célula-partícula, pois a 

configuração espacial das moléculas de PEG ou de outras moléculas na superfície 

da nanopartícula é que tem papel preponderante. Além disso, a carga líquida 

superficial assegura maior ou menor grau de interação, pela existência de ligação de 

moléculas de várias naturezas da superfície das nanopartículas. Isto deixa claro que 

a reatividade da superfície pode acentuar ou atenuar a citotoxicidade, sendo que 

partículas com carga positiva ou que realizam interações hidrofóbicas possuem está 

característica mais evidente (NEL et al, 2009; VERMA; STELLACCI, 2009). 

Em outro estudo realizado com o objetivo de analisar o efeito do recobrimento de 

nanopartículas lipídicas com PEG de tamanhos de cadeia de 1000, 2000 e 5000 

dáltons, foi observado que cadeias de PEG1000 e PEG2000 tiveram maior efeito sobre 

o potencial zeta e aumento de tamanho das nanopartículas lipídicas, e o oposto foi 

observado para o recobrimento com PEG5000, pois as cadeias não permaneceram 

esticadas para esse comprimento de cadeia de PEG5000 e sim dobradas sobre a 

superfície das nanopartículas. A interação com proteínas e formação de corona é 

dependente de peguilação, pois à medida que aumenta o tamanho da cadeia de 

PEG diminui o efeito corona e aumenta a estabilidade in vivo desses sistemas de 

liberação (POZZI et al 2014). Dessa forma, a peguilação dos sistemas de liberação 

também exerce efeito na viabilidade celular após contato com as células. 

Pela existência dessa correlação da interação célula-partícula ser grandemente 

influenciada pela superfície das nanopartículas e por termos desenvolvido diversas 

formulações com diferentes características de superfície, dentre elas, carga 

superficial líquida negativa, interações hidrofóbicas pela natureza lipídica das 
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nanopartículas líquido-cristalinas, densidades diferentes de moléculas de PEG pela 

concentração variada, dois comprimentos de cadeia de PEG e presença de PPCs de 

mecanismos específico e inespecífico de entrada celular é de extrema relevância 

avaliar a viabilidade celular das células representativas da pele após tratamento com 

as várias NDLCs desenvolvidas, como exposto nas Figuras 26 e 27.  

 

4.5.2 Determinação da CI50 de H2O2 para as células A431 e CCD-27Sk e 

citoproteção do AL frente ao estresse oxidativo induzido pelo H2O2 

Considerando que os ensaios in vitro foram delineados para substâncias 

isoladas, foram testados isoladamente AL frente às células A431 e CCD-27Sk e as 

mesmas células frente ao H2O2, agente capaz de gerar injúrias celulares em altas 

concentrações por causar dano ao DNA e aos lipídios celulares, sendo substância 

pertencente à classe de EROs que funcionam como sinalizadores celulares para 

várias doenças e em baixas concentrações é molécula intracelular sinalizadora em 

vias reguladas por quinases, como já abordado anteriormente (GOUGH; COTTER, 

2011). 

Pela pele estar constantemente exposta às EROs, portanto sujeita ao estresse 

oxidativo, utilizou-se H2O2 como agente indutor sobre as células. A indução de EROs 

através de H2O2 é frequentemente usada em estudos de processos redox, pois H2O2 

é relativamente estável in vivo comparado com outros EROs e somente se 

decompõe em 2,7 % em 1 h in vitro (CAI et al, 2013). 

Primeiramente, foram construídas curvas para as células CCD-27Sk e A431 

frente a H2O2 em várias concentrações tratadas por 1 h, com posterior determinação 

da viabilidade celular (Figura 28). Através das curvas de H2O2 observou-se que os 

fibroblastos são mais sensíveis ao ataque de EROs desde de baixas concentrações 

de H2O2, como 62,5 e 125 µM, as quais provocaram diminuição da viabilidade celular 

para aproximadamente 50%. O oposto aconteceu para os queratinócitos, pois 

nessas mesmas baixas concentrações de H2O2 exibiram um discreto aumento da 

viabilidade (em torno de 20%), bem como necessitaram de concentrações mais altas 

de H2O2 para provocar diminuição da viabilidade celular, chegando a tolerar até 2 

mM de H2O2 para diminuir drasticamente a viabilidade celular. 

Esses diferentes perfis de sensibilidade para queratinócitos e fibroblastos já 

estão descritos na literatura e afirmam que baixas concentrações de H2O2 exercem 
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propriedade proliferativa em queratinócitos, pela ação sobre os eventos de 

reepitelização em feridas e, ainda, são mais resistentes a presença de EROs. Por 

sua vez, fibroblastos em concentração de 10 µM já exibem sinais de toxicidade e 

perda de viabilidade celular. Isso é devido ao H2O2 exercer ações distintas sobre 

fibroblastos e queratinócitos pelas susceptibilidades peculiares de cada tipo celular 

(LOO; HALLIWELL, 2012). 
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Figura 28: Viabilidade celular das células CCD-27Sk  (A) e A431 (B) após tratamento com H 2O2 
(1 hora) para determinação CI 50. Os valores representados correspondem a média ± d esvio 
padrão (n=6). 

 
A estratégia de pré-incubação com substância antioxidante seguido da 

exposição ao agente oxidante é frequentemente utilizada para verificar a capacidade 

protetora da substância frente ao estresse oxidativo induzido em ensaios com 

células in vitro, como em experimento realizado com resveratrol seguido de H2O2 em 

células endoteliais (AMRI et al, 2014). Para verificar a citoproteção de AL foi feito um 

tratamento prévio sobre essas células com concentrações de AL de 100 e 50 µg/mL, 

seguido da exposição ao H2O2. Os valores de CI50 com e sem tratamento de AL 

estão mostrados na Tabela 12, evidenciando o perfil citoprotetor de AL para as duas 

A 

B 
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células estudadas, que aumenta em função da concentração e o tempo de 

tratamento com AL para ambas as células, com perfil mais expressivo para os 

fibroblastos. 

O pré-tratamento com AL das células A431 e CCD-27Sk as tornaram mais 

resistentes ao ataque de EROs induzido pelo estresse oxidativo. Um mecanismo de 

proteção já descrito para AL é o sequestramento de radical hidroxila que é produzido 

a partir de H2O2, portanto justifica a alteração de CI50 para as células estudadas 

neste ensaio in vitro. Além de outras interferências positivas como no 

sequestramento de oxigênio singlete e hipoclorito, quelação de íons metálicos 

(cobre, ferro e outros metais de transição), interação com antioxidantes endógenos 

(ascorbato e vitamina E), proteção de enzimas antioxidantes celulares (superóxido 

dismutase, catalase, glutationa peroxidase) e regulação de proteínas e fatores de 

transcrição, todos eles melhor representados em modelos biológicos mais 

complexos (AMRI et al, 2014; CAI et al, 2013; PACKER; CADENAS, 2011). 

 

Tabela 12:  Valores de CI 50 para H 2O2 (mM) para as células A431 e CCD-27Sk com e sem pré-
tratamento de AL.  

  
CI50 (mM) 

  

Células 

A431 

Células 

CCD-27Sk 

Tempo de pré-

tratamento 

com AL 

H2O2 (1 h) 1,335 1,864 

2 h AL 100 µg/mL 3,293 4,784 

4 h AL 100 µg/mL 1,573 5,341 

2 h AL 50 µg/mL 2,315 3,434 

4 h AL 50 µg/mL 1,544 3,513 

 

Com isso, a ação protetora de antioxidante como a de AL gerada em células de 

pele tem papel importante em eventos de prevenção de danos advindos de estresse 

oxidativo em patologias cutâneas, bem como na prevenção do envelhecimento da 

pele (GIAMPIERI et al, 2014; PACKER; CADENAS, 2011). A capacidade de redução 

do estresse oxidativo do AL foi comprovada em ensaio com proteínas coletadas da 

pele de pessoas que realizaram aplicação duas vezes ao dia durante 4 semanas de 
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emulsão convencional contendo AL 0,5 % (p/p) pela diminuição da carbonilação das 

proteínas, biomarcador de estresse oxidativo (TSAI et al, 2012).  

 

4.5.3 Avaliação da internalização celular das NDLCs em células A431 por citometria 

de fluxo 

A avaliação da entrada das nanopartículas nas células é uma das formas de 

garantir a entrada do fármaco encapsulado através das membranas celulares e por 

meio da citometria de fluxo mensurar a quantidade de nanopartículas marcadas com 

fluorescência que são internalizadas pelas células, fornecendo informação sobre a 

interação da formulação em estudo com a célula-alvo (DUCAT et al, 2011).  

Por característica, as NDLCs compostas de nanopartículas de fase líquido-

cristalina, com estruturação em excesso de água em função do lipídio polar 

monooleína juntamente com o ácido oleico, tem ação sobre membranas biológicas, 

o que torna facilitado o transporte das mesmas. A funcionalização dessas 

nanopartículas acresce uma nova composição química e espacial na superfície da 

nanopartícula, modificando a superfície, portanto, gerando novas interações 

nanopartícula-célula. Assim, a verificação por citometria de fluxo é uma forma 

quantitativa de verificação dessas interações e consequentemente internalização 

celular das NDLCs. 

Para verificação da efetividade na internalização celular em células A431 em 

diferentes tempos de tratamento de 1 e 3 h para as NDLCs funcionalizadas ou não 

com o lipopolímero e lipopolímero-peptídeo D4 foram realizados estudos de 

citometria de fluxo conforme metodologias descritas anteriormente. Os resultados 

estão apresentados na Figura 29.  
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Figura 29: Avaliação da internalização celular em c élulas A431 após incubação de 1 hora (A) e 
3 horas (B) com as NDLCs marcadas com FITC funciona lizadas ou não com DOPE-PEG 3400 e 
DOPE-PEG3400-peptídeo D4 em diversas concentrações. As barras v erticais representam a 
média ± desvio padrão (n=3). 

 
Nota-se que a funcionalização das NDLCs com o lipopolímero DOPE-PEG3400 é 

capaz de aumentar a entrada das NDLCs nas células para as 3 concentrações 

utilizadas, pois logo na primeira de incubação já se inicia a internalização celular 

ligeiramente superior que a NDLC não funcionalizada e torna-se mais efetiva com 

três horas de incubação, sendo que a NDLC funcionalizada com 2,5 % DOPE-

PEG3400 foi a que teve perfil de internalização celular maior nas células A431. As 

NDLCs funcionalizadas com DOPE-PEG3400-peptídeo desde a primeira hora de 

incubação já promoveram uma melhor entrada das NDLCs, ressaltando a efetividade 

da funcionalização com o peptídeo D4 específico para o receptor de membrana de 

queratinócitos EGFR, consolidando o efeito para três horas de incubação para as 

três concentrações utilizadas.  

A estratégia de funcionalização com o peptídeo D4 para aumentar a 

especificidade de sistemas de liberação como as NDLCs é uma forma de 

desenvolver a tecnologia com peptídeos específicos e implementar o active 

targeting, a qual utiliza características dos locais-alvo como super expressão de 

receptores (DAHNIER; FERON; PRÉAT,  2010; KOREN; TORCHILIN, 2012). Dentro 

desse contexto, os queratinócitos da pele possuem na membrana celular os 

receptores EGFR para o fator de crescimento epidermal, que tem expressão 

aumentada em peles expostas à radiação ultravioleta, carcinoma escamoso celular, 

B A 
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psoríase e/ou condições que impõem proliferação aumentada de queratinócitos 

(URIBE; GONZALEZ, 2011). Por essa razão, a proposição de uso do peptídeo D4 

com sequência peptídica específica complementar para o receptor EGFR tem 

capacidade de acoplamento nesse receptor. Além disso, a funcionalização com tal 

sequência peptídica pode promover melhor efeito terapêutico com aumento da 

concentração de fármacos intracelular principalmente para moléculas de peso 

molecular de aproximadamente 500 dáltons (SONG et al, 2009), o que se aplica 

para o AL. 

O uso de sequências peptídicas pequenas é atrativo pelo seu tamanho e por 

todo o delineamento para a construção dessas sequências envolverem estudos de 

hidro e lipofilicidade, além de análises estruturais para aumentar a afinidade e a 

efetividade de ligação entre PPCs e receptores. Como exemplo dessa afirmativa, os 

autores delinearam sequências peptídicas de 5 aminoácidos voltados para regiões 

de autofosforilação do receptor EGFR, as quais tiveram alta capacidade de se ligar 

no alvo e provocar internalização celular com eficiência comparável ao peptídeo D4 

de comprovada eficiência de ligação neste receptor. Ainda, a ligação em receptores 

como EGFR através de sequências peptídicas pequenas não são capazes de 

estimular a proliferação celular, o que é de grande siginificância para uso 

terapêutico, não correndo o risco de proliferação de células que superexpressam 

esse tipo de receptor no caso de terapias anti-câncer (HAN et al, 2013). 

Para o estudo com o peptídeo TAT foi feito incubação de 1 h com as NDLCs 

associadas ao peptídeo TAT e/ou funcionalizadas com o lipopolímero DOPE-

PEG2000 e DOPE-PEG2000-peptídeo TAT. Com os resultados mostrados na Figura 

30, ficou evidente que a funcionalização com o lipopolímero é capaz de provocar 

aumento discreto na entrada das NDLCs em células A431. Aqui a funcionalização 

com o lipopolímero e lipopolímero-peptídeo TAT ocorre por meio da interação 

eletrostática do peptídeo TAT (carga positiva) com a membrana celular (carga 

negativa) ou pela interação das moléculas de PEG da superfície da nanopartícula 

das NDLCs com a membrana celular. Pode-se dizer que tais interações levam mais 

tempo para propiciar o adentramento das nanopartículas nas células A431, porém 

tem seu efeito pronunciado quando comparado com a NDLC sem funcionalização, a 

qual somente possui associação eletrostática do peptídeo TAT e a superfície da 

nanopartícula com potencial zeta negativo (sem a presença de ligação covalente 
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envolvendo o PPC), que, todavia também produz efeito de internalização, porém 

reduzido quando comparado com as outras NDLCs. 

A utilização do peptídeo TAT baseia-se na característica intrínseca desse PPC 

que possui aminoácidos de carga positiva (arginina e lisina) na sequência peptídica 

capaz de interagir com membranas celulares que são constituídas na superfície 

externa pela presença de glicosaminoglicanas, portanto com ação inespecífica e 

habilidade de contato com membranas celulares independentemente do tipo celular 

(SUBRIZI et al, 2012). 

Assim, através do peptídeo TAT ligado ao lipopolímero baseado em PEG2000 e 

DOPE foi possível a funcionalização das NDLCs para permitir interação com as 

células devido às cargas positivas dos aminoácidos que os constituem interagirem 

com as cargas negativas das glicoproteínas de superfície celular, assim a 

internalização se efetiva através de interações eletrostáticas e pontes de hidrogênio. 

É suposto que para macromoléculas e nanopartículas ocorra macropinocitose 

dependente de energia, culminando com o aumento da liberação dos endossomos 

para o citoplasma (MAI et al, 2002; WADIA; STAN; DOWDY, 2004).  
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Figura 30: Avaliação da internalização celular em c élulas A431 após incubação de 1 hora com 
as NDLCs marcadas com FITC funcionalizadas ou não c om DOPE-PEG 2000 e DOPE-PEG2000-
peptídeo TAT em diversas concentrações e NDLC assoc iada ao peptídeo TAT 0,5 mM. As 
barras verticais representam a média ± desvio padrã o (n=3). 
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Outro fator a ser considerado em interações inespecíficas envolvendo o peptídeo 

TAT é que a concentração desse PPC influencia no aumento de internalização 

celular, portanto dependente de concentração. Além disso, a composição lipídica da 

membrana celular das células também exerce efeito na efetividade da interação 

célula-PPC, como os diferentes fosfolipídios, espessura do glicocálice, proteínas e 

glicosaminoglicanas, que proporcionam maior ou menor residual negativo às 

membranas, influenciando na internalização celular (SUBRIZI et al, 2012). Ainda, o 

recobrimento com PEG pode num primeiro momento minimizar a interação 

nanopartícula-célula, mas simultaneamente provocar um acúmulo das NDLCs no 

local de ação e realizar a entrega do fármaco para uma terapia localizada com maior 

potencial de efeito terapêutico (KOREN et al, 2012).  

 
4.5.4 Avaliação da internalização celular das NDLCs em células A431 e CCD-27Sk 

por microscopia confocal a laser 

A técnica de microscopia confocal a laser emprega a microscopia para a 

visualização com alta resolução das amostras que contenham fluorescência devido à 

iluminação pontual e propriedades de detecção (ROSSETTI; DEPIERI; BENTLEY, 

2013). Esta técnica tem capacidade de identificar células e componentes celulares 

de amostras frescas ou fixadas, que poderm ser coradas com diferentes tipos de 

sondas fluorescentes. Ainda, permite a visualização das amostras em vários níveis 

de pronfundidade produzindo imagens em seções transversais, trabalha com 

fluoróforos de diferentes comprimentos de onda e elimina fluorescência de regiões 

que não são do interesse da análise (CLAXTON; FELLERS; DAVIDSON, 2006). 

Nesse ensaio realizamos diferentes marcações com fluorescência começando 

pelas células (queratinócitos e fibroblastos) que foram coradas com sondas 

fluorescentes diferentes, marcação do núcleo das células e, finalmente, da NDLC 

conforme metodologia apresentada em item 3.2.9.5. A Figura 31 mostra as células e 

núcleo das células, bem como a NDLC após 1 h de incubação. 
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Figura 31: Visualização através de microscopia conf ocal a laser em aumento de 63x dos 
queratinócitos (A), fibroblastos (B), NDLC internal izada com distribuição homogênea nas 
células (C) e núcleos das células (D). 

 
Pode-se notar que a NDLC em estudo – 8,7 MO: 3,3 AO: 2 AL: 86 FA (p/p/p/p) 

foi capaz de ser internalizada pelas células indistintamente, comprovando que o 

tamanho nanométrico associado a composição de promotores de penetração da 

NDLC tem habilidade de propiciar a entrada nos queratinócitos e fibroblastos das 

nanopartículas com localização na região do citoplasma dessas células. Com isso, 

essa técnica de microscopia permitiu a visualização da propriedade de internalização 

celular da NDLC através das marcações específicas de fluorescência em células 

representativas da pele, o que deixa claro o transporte de AL através das 

membranas celulares. Ainda, tal avaliação qualitativa não havia sido realizada 

anteriormente para as NDLCs em células da pele. 

 

4.6 Avaliação da permeação cutânea in vitro  das NDLCs contendo AL 

A fim de visualizar o perfil de permeação cutânea das NDLCs, a NDLC de 

composição 8,7 MO: 3,3 AO+AL: 87 FA com AL 100 µg/mL foi marcada com FITC e 

submetida a um tempo de 8 h de permeação. Os cortes histológicos que 

representam esse experimento estão mostrados na Figura 32. 
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Figura 32: Avaliação da permeação cutânea após 8 ho ras de solução tampão fosfato 30 mM pH 
7,2 (A), solução hidroalcoólica 10% (v/v) contendo FITC 0,003% (p/v) (B), NDLC – 8,7 MO: 3,3 
AO+AL: 88 FA (p/p/p) contendo FITC 0,003% (p/v) (C)  por microscopia de fluorescência em 
objetiva de 10 X em λexc= 500 nm e λem= 535 nm adequado ao FITC para cortes histológicos 
com espessura de 20 µm. 
 

A autofluorescência da pele demonstrado na Figura 32A foi corrigida para evitar 

interpretações errôneas para as outras amostras na visualização das peles. A 

solução hidroalcoólica contendo FITC promoveu o particionamento da sonda 

fluorescente lipossolúvel e de baixo peso molecular em toda a extensão da pele de 

maneira discreta. Em relação à NDLC, foi possível observar que ocorreu acúmulo 

pronunciado da NDLC no estrato córneo, evidenciado pela forte fluorescência 

(Figura 32C), permitindo uma difusão aumentada de FITC e AL veiculados pela 

NDLC, devido à diferença de gradiente de concentração, gerando, 

consequentemente, maior permeação do AL e FITC através da pele até regiões mais 

profundas, não limitadas a certas regiões como em folículos pilosos, propriedade 

descrita para as nanopartículas de aplicação tópica (BARRY, 2006). Isso pode ser 

explicado efeito de retenção cutânea pronunciada provocada pela NDLC, além da 

composição da NDLC ser formada por promotores de penetração estruturados em 

fase líquido-cristalina hexagonal (VICENTINI et al, 2013). 

Esse ensaio de permeação cutânea com a NDLC marcada com fluorescência 

atestou o comportamento das NDLCs em aumentar a entrada de fármacos na pele 

após aplicação tópica, o que pode ser extrapolado para as outras NDLCs 

desenvolvidas e apresentadas nesse trabalho. 
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O estudo de permeação cutânea in vitro tem como objetivo estudar o perfil de 

difusão de substâncias através de barreiras cutâneas, com posterior quantificação 

do fármaco permeado, em estudo, na solução receptora (ALLEN; POPOVICH; 

ANSEL, 2007).  

Em outro experimento de permeação cutânea foi avaliado a penetração do AL a 

partir das seguintes NDLCs: 8,7 MO: 3,3 AO+AL: 88 FA (p/p/p) associada ou não 

com o peptídeo TAT 0,15 mM e, como controle das NDLCs foi utilizado uma solução 

de AL 100 µg/mL em solução tampão fosfato (30 mM, pH 7,2). Após a condução do 

experimento por 24 h com coletas periódicas das peles e soluções receptoras, foi 

possível obter as quantidades de AL que alcançaram cada compartimento da pele, 

obtendo os perfis de penetração e retenção cutâneas do AL. Os resultados estão 

apresentados na Figura 33. 

As NDLCs exerceram efeito de aumento da entrada de AL na pele para ambas 

as formulações contendo AL solubilizado em AO e a mesma associada com 

peptídeo TAT. Ao avaliar o perfil de permeação e retenção cutânea de AL, observou-

se que não houve permeação de AL para a formulação controle, uma vez que não 

foi detectado AL em concentrações quantificáveis a partir dessas amostras 

experimentais nos dois compartimentos, pele e solução receptora. 

Em relação à permeação (Figura 33A), houve diferença estatística significativa 

entre os três grupos. Para a NDLC não associada ao peptídeo TAT (*p < 0,05) após 

4 h da aplicação, AL atingiu uma concentração de 1,434 ± 0,115 µg/mL no 

permeado, com aumento gradativo de concentração até 3,737 ± 1,008 µg/mL para o 

tempo de 24 h. Já para a NDLC associada ao peptídeo TAT (**p < 0,01) nos 

primeiros intervalos de tempo após a aplicação da formulação, já ocorreu um 

aumento na concentração de AL no permeado, sendo que em 4 h observou-se 3,979 

± 1,046 µg/mL de AL, alcançando um pico de 8,106 ± 1,592 µg/mL em 24 h após a 

aplicação. 
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Figura 33: Perfil de permeação (A) e retenção (B) c utâneas in vitro do AL solubilizado em AO a 
partir de NDLC contendo AL (círculo, vermelho), NDL C contendo AL associado ao TAT 0,15 
mM (quadrado, verde) e solução controle de AL 100 µ g/mL em tampão fosfato pH 7,2 (triângulo 
preto). Resultados (n=3) apresentados como média ± desvio padrão, avaliados pelo teste não 
paramétrico Kruskal-Wallis seguido de teste de Dunn , sendo *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
versus a solução controle. 

 

Considerando a retenção cutânea do AL (Figura 33B), nota-se que a NDLC 

associada ao peptídeo TAT (***p < 0,001) aumentou de forma expressiva a entrada 

do AL na pele desde os tempos iniciais, assim como NDLC não associada ao 

peptídeo TAT (**p < 0,01). Para os tempos de 4 e 8 h após a aplicação, AL ficou 

retido na pele numa concentração de 2,373 ± 0,829 µg/cm2 e 1,931 ± 0,069 µg/cm2, 

respectivamente, para a NDLC não associada ao peptídeo TAT, bem como numa 

concentração de 2,727 ± 0,115 µg/ cm2 e 3,430 ± 0,180 µg/cm2, respectivamente, 

para a NDLC associada ao peptídeo TAT. Após 24 h da aplicação, AL ficou retido 

A 

B 
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numa concentração de 3,462 ± 0,209 µg/cm2 para a NDLC não associada ao 

peptídeo TAT e 2,060 ± 0,524 µg/cm2 para a NDLC associada ao peptídeo TAT, 

essa concentração diminuída para a última NDLC deve-se a entrada aumentada de 

AL nos tempos anteriores quando já se observava AL no permeado em valores 

aumentados, conforme mencionado anteriormente. Essas quantidades de AL retidos 

na pele correspondem a aproximadamente 25% da dose de AL aplicado sobre a 

pele, o que representa alta concentração de AL disponível para realizar efeito 

terapêutico. 

Esses aumentos significativos de AL na permeação e retenção cutâneas são 

decorrentes da característica de composição da NDLC, como os promotores de 

absorção: monooleína com ação fusogênica e desorganização temporária do estrato 

córneo (HERAI et al, 2007) e ácido oléico com perturbação dos lipídios intracelulares 

e aumento da fluidez da pele (WILLIAMS; BARRY, 2007), associado ao tamanho 

nanométrico das nanopartículas líquido-cristalinas. Ainda, AL teve bom desempenho 

a partir das NDLCs em função das suas características físico-químicas, como 

coeficiente de partição de lipossolubilidade intermediária e baixo peso molecular. 

Como um aditivo para a entrada de AL, a associação com o peptídeo TAT 

permitiu um acúmulo do mesmo, através da aglomeração de cargas positivas da 

sequência peptídica (6 argininas e 2 lisinas em estrutura de α-hélice) sobre as 

membranas celulares com carga residual negativa (SUBRIZI et al, 2012). Tal 

característica possibilitou um transporte aumentado de AL na pele. Como a entrada 

de fármaco é dependente de acúmulo de PPC de mecanismo inespecífico, é 

possível afirmar que um transporte aumentado é dependente da concentração de 

uso do PPC (ZIEGLER, 2008).  

Para avaliar a permeação cutânea das NDLCs contendo AL 20 mg/mL utilizadas 

posteriormente para os ensaios in vivo, os ensaios de permeação cutânea in vitro 

foram conduzidos por 2 e 5 h, tempos condizentes com a realização do ensaio in 

vivo. Após esses períodos de tempo, as peles e as soluções receptoras foram 

coletadas e a pele foi submetida à técnica de separação de estrato córneo (EC) e 

epiderme+derme (Ep+D), seguido de extração para obtenção do AL. Os valores de 

AL que ficaram retidos nos compartimentos da pele estão mostrados na Figura 34. 
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Figura 34: Perfil de permeação (A) e retenção (B) c utâneas in vitro das NDLCs, representados 
por solução de AL em óleo de gergelim (branco, cont role), NDLC contendo AL (amarelo), NDLC 
contendo AL associado ao peptídeo TAT (laranja), ND LC contendo AL funcionalizado com 
DOPE-PEG2000 (verde), NDLC contendo AL funcionalizado com DOPE- PEG2000-peptídeo TAT 
(azul), NDLC contendo AL funcionalizado com DOPE-PE G3400 (rosa), NDLC contendo AL 
funcionalizado com DOPE-PEG 3400-peptídeo D4 (lilás). Resultados (n=3) apresentados  como 
média ± desvio padrão, avaliados pelo teste ANOVA d e duas vias seguido de teste de 
Bonferroni, sendo *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,0 01 versus controle. 

 
A Figura 34A expõe os perfis de permeação de AL a partir de NDLCs, foram 

obtidos resultados de AL que penetraram através da pele e atingiram a solução 

receptora para os tempos de 2 e 5 h com valores de: 34,09 e 43,04 µg/mL para 

NDLC contendo AL; 20,59 e 112,66 µg/mL para NDLC contendo AL associado ao 

B 

A 
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peptídeo TAT (*p ˂ 0,05); 28,38 e 134,25 µg/mL para NDLC contendo AL 

funcionalizado com DOPE-PEG2000 (**p ˂ 0,01); 22,05 e 115,37 µg/mL para NDLC 

contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG2000-peptídeo TAT (*p ˂ 0,05); 33,72 e 

125,33 µg/mL para NDLC contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG3400 (*p ˂ 

0,05); 49,50 e 242,09 µg/mL para NDLC contendo AL funcionalizado com DOPE-

PEG3400-peptídeo D4 (***p ˂ 0,001), respectivamente. Portanto, quantidades de AL 

aumentadas quando comparadas com a solução de AL em óleo de gergelim com 

valores de 2,80 e 38,92 µg/mL, para os tempos de 2 e 5 h, respectivamente, o que 

evidencia a propriedade de aumento de penetração do fármaco a partir de 

nanopartículas de fase líquido-cristalina e, ainda, mais expressivo para as NDLCs 

funcionalizadas com os lipopolímeros e PPCs ou associada ao peptídeo TAT. 

Na Figura 34B estão representadas as retenções do AL para estrato córneo e 

epiderme+derme, nos mesmos tempos de aplicação de 2 e 5 h, respectivamente. De 

uma maneira geral, as NDLCs propiciaram maior concentração do fármaco nas 

camadas da pele, principalmente para as NDLCs funcionalizadas com os 

lipopolímeros e PPCs, que criaram um reservatório interno de AL. Por outro lado, 

pode-se dizer que as NDLCs contendo AL 20 mg/mL albergam alta taxa de AL, o 

que propicia grande atividade termodinâmica para aumento da penetração cutânea, 

uma das razões de utilização de sistemas de liberação para veiculação de fármaco 

na pele. 

AL, por ser uma substância hidrofóbica permeia o estrato córneo de mesma 

característica. O estrato córneo possui organização estrutural na forma de gel 

líquido-cristalino pela sua composição rica em lipídios e proteínas (BOLZINGER et 

al, 2012). Dessa maneira, as NDLCs com similaridade estrutural das fases líquido-

cristalinas promovem influência sobre o estrato córneo para aumentar a entrada de 

AL e o tempo de residência das NDLCs por causa da composição química (lipídios, 

moléculas de PEG e PPCs) que interagem efetivamente com os lipídios do estrato 

córneo, além da formação de um filme de nanopartículas sobre a pele promovendo 

oclusão com aumento da hidratação cutânea, causando efeito na permeação 

cutânea do AL e acúmulo de nanopartículas em folículos pilosos (PARDEIKE; 

HOMMOSS; MÜLLER, 2009). 

Com isso, o desenvolvimento tecnológico das NDLCs com intuito de otimizar as 

suas características ocorreram através da adição de active targeting pelo peptídeo 
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D4 com capacidade de ligação em queratinócitos da pele, presença de cargas 

positivas dos aminoácidos do peptídeo TAT com interação na pele e peguilação das 

nanopartículas para aumento da estabilidade in vitro/in vivo. Portanto, gerando 

aumento do tempo de residência das NDLCs e, por consequência, liberação 

sustentada e local do AL e maior biodisponibilidade do fármaco para realizar seu 

efeito antioxidante em condições de estresse oxidativo de patologias cutâneas. 

 

4.7 Avaliação in vivo  em camundongos hairless das NDLCs contendo AL após 

exposição à radiação ultravioleta B 

A pele é o órgão do corpo que faz interface com o meio externo e está 

constantemente sujeita ao estresse oxidativo provocado por agentes externos como 

a radiação UVB. Por essa razão, possui uma grande quantidade de mecanismos 

antioxidantes fisiológicos de proteção para controlar os efeitos produzidos pelas 

EROs advindos da exposição à radiação UVB. Porém, os danos causados pela 

exposição excessiva podem sobrepor a capacidade do organismo, induzindo a 

liberação de citocinas inflamatórias como IL-1β (ligada à ativação de NF-κβ), 

migração de neutrófilos com ativação de MPO e ativação de metaloproteinases, o 

que gera inflamação local e envelhecimento precoce. Assim, a melhora da proteção 

cutânea pela aplicação de antioxidantes exógenos tem o intuito de prevenir ou 

diminuir os danos na pele advindos do estresse oxidativo mediada por EROs 

(CAMPANINI et al, 2013; VICENTINI et al, 2008).    

A radiação UV em combinação com a atmosfera com alta concentração de 

oxigênio prejudica a integridade celular e estruturas da pele através das EROs, as 

quais tem papel importante no desenvolvimento de patologias cutâneas tais como 

câncer de pele, envelhecimento cutâneo (rugas, ressecamento, descamação, 

pigmentação anormal) e danos nas células epidérmicas (CAMPANINI et al, 2013; 

CASAGRANDE et al, 2006). Portanto, resolveu-se utilizar a radiação UVB por esta 

estar contida na radiação solar e pelas pessoas estarem constantemente expostas a 

ela. Além disso, o protocolo utilizado nesse trabalho com dose específica de 

radiação UVB mimetiza a exposição aguda à radiação UV. Outras razões de uso da 

radiação UVB são por ela ser um dos modelos bem estabelecidos para o estudo de 

antioxidantes cutâneos, por gerar instantaneamente EROs na pele, pela capacidade 

de provocar eritema e edema na pele (queimadura solar), pelo baixo poder de 
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penetração, atingindo a epiderme em maior intensidade e, portanto, absorvida pelos 

queratinócitos que entram em apoptose após dano no DNA celular. Além disso, por 

já estar descrito na literatura que a exposição cumulativa da pele à radiação UVB é 

um dos principais responsáveis pelo envelhecimento precoce e câncer cutâneo 

(MASAKI, 2010; RYU et al, 2015; TERRA et al, 2012; VICENTINI et al, 2008).  

A fim de avaliar o efeito terapêutico do AL após aplicação tópica das NDLCs no 

dorso de camundongos hairless foram feitas quantificações de marcadores 

específicos da pele que se alteram após a exposição à radiação UVB, conforme 

exposto em parágrafos anteriores, são eles: atividade da enzima MPO e 

quantificação de citocinas inflamatórias – IL-1β e TNF-α.  

O protocolo de aplicação tópica executado foi de duas vezes com o auxílio de 

um pincel no dorso dos animais, sendo a primeira vez uma hora antes da exposição 

e a segunda vez imediatamente após o término da exposição à dose de UVB, 

totalizando 400 µL de formulação ou solução controle. Em função dos resultados 

obtidos da permeação cutânea in vitro em modelo de pele de orelha suína, 

observou-se que as NDLCs aumentaram a penetração do AL em todos os 

compartimentos da pele, principalmente na epiderme e derme, para os tempos de 

aplicação estudados que abrangem o período de tempo da realização do 

experimento in vivo. Dessa maneira, é garantida a presença de quantidade 

aumentada de AL dentro da pele disponível para efetuar atividade antioxidante após 

efeito danoso provocado pela radiação UVB na pele. 

A utilização de modelo in vitro de pele suína e modelo in vivo em camundongos 

diferem em aspectos estruturais e morfológicos da pele como espessura e 

organização do estrato córneo, composição lipídica intercelular e número de 

apêndices cutâneos. No entanto, contemplam os estudos para penetração cutânea 

in vitro e avaliação in vivo de forma satisfatória, pois a pele suína possui 

propriedades bioquímicas e histológicas semelhantes à pele humana e o uso de 

camundongos hairless se torna facilitado pelo seu pequeno porte, disponibilidade e a 

ausência de pelos que mimetiza a cobertura pilosa da pele humana (DEPIERI et al, 

2015; GODIN; TOUITOU, 2007). 

Considerando aspectos relativos ao AL, tal molécula é sensível à degradação 

pela radiação solar, porém a alta taxa de encapsulação do AL em NDLCs diminui 

esse efeito, além de propiciar grande penetração de AL na pele, permitindo o efeito 
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terapêutico da molécula. Ainda, relacionado ao tempo de avaliação dos marcadores 

biológicos aqui estudados, o período escolhido vai ao encontro do tempo das 

respostas biológicas produzidas pelo AL, como inativação de EROs, regeneração de 

antioxidantes endógenos e modulação da atividade do fator NF-κβ (ALVAREZ; 

BOVERIS, 2000). 

A avaliação da atividade de MPO após exposição ao agente produtor de EROs 

seguido de inflamação cutânea é uma maneira indireta de mensurar a migração de 

neutrófilos para a área da pele afetada, pois a enzima MPO presente no tecido 

afetado é marcador de neutrófilos recrutados e infiltrados na pele em função de 

estímulo de estresse oxidativo (VILELA et al, 2013), assim foi possível estudar a 

atividade anti-inflamatória do AL veiculado nas NDLCs com os resultados 

apresentados na Figura 35. 

Conforme os resultados apresentados na Figura 35 podem ser estabelecidos as 

seguintes afirmações referentes à atividade de MPO na pele de camundongos 

hairless após tratamento com AL e NDLCs associada à exposição à radiação UVB 

como: os animais tratados com a NDLC contendo AL não expostos à radiação UVB 

(NDAL-NIR) tiveram valores aumentados da atividade de MPO comparado com os 

animais que não receberam nenhum tratamento, isso pode ser devido a alguma 

irritação provocada por essa NDLC. Por outro lado, os outros animais tratados com 

AL veiculado em óleo de gergelim e todas as outras NDLCs com ou sem AL, 

associada com o peptídeo TAT ou funcionalizada ou não com os lipopolímeros e 

lipopolímeros ligados aos PPCs não provocaram aumento da atividade de MPO, ou 

seja, nenhuma irritação. O aumento da atividade de MPO para a NDLC contendo AL 

pode ser sugerido pelo contado aumentado da formulação com a pele dos 

camundongos e explicado pela composição química da NDLC ser de promotores de 

penetração, e ainda, por estar sem nenhum recobrimento na superfície das 

nanopartículas de fase líquido-cristalina, portanto, maior contato desde os momentos 

iniciais de aplicação dessa NDLC. 
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Figura 35: Efeito das NDLCs contendo AL utilizando o ensaio indireto de medição da atividade 
de mieloperoxidase para os grupos: controle não irr adiado (C-NIR), controle irradiado (C-IR), 
solução de AL em óleo de gergelim não irradiado (Ol +AL-NIR), solução de AL em óleo de 
gergelim irradiado (Ol+AL-IR), NDLC sem AL não irra diado (ND bca-NIR), NDLC sem AL 
irradiado (ND bca-IR), NDLC contendo AL não irradia do (NDAL-NIR), NDLC contendo AL 
irradiado (NDAL-IR), NDLC contendo AL associado ao peptídeo TAT não irradiado (NDALTAT-
NIR), NDLC contendo AL associado ao peptídeo TAT ir radiado (NDALTAT-IR), NDLC contendo 
AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000 não irradiado (NDALPEG2,0-NIR), NDLC contendo AL 
funcionalizado com DOPE-PEG 2000 irradiado (NDALPEG2,0-IR), NDLC contendo AL 
funcionalizado com DOPE-PEG 2000-peptídeo TAT não irradiado (NDALPEG2,0TAT-NIR), ND LC 
contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000-peptídeo TAT irradiado (NDALPEG2,0TAT-IR), 
NDLC contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 3400 não irradiado (NDALPEG3,4-NIR), NDLC 
contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 3400 irradiado (NDALPEG3,4-IR), NDLC contendo 
AL funcionalizado com DOPE-PEG 3400-peptídeo D4 não irradiado (NDALPEG3,4D4-NIR), NDLC  
contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 3400-peptídeo D4 irradiado (NDALPEG3,4D4-IR). Os 
resultados (n=4) estão apresentados como média ± de svio padrão, avaliados pelo teste 
ANOVA de uma via seguido de teste de Bonferroni, se ndo *p < 0,05 versus controle não 
irradiado e +p < 0,05; ++p < 0,01 versus controle irradiado. 

 
Para os animais expostos à radiação UVB e tratados com a solução de AL em 

óleo de gergelim, NDLC contendo AL funcionalizada com DOPE-PEG3400 e NDLC 

contendo AL funcionalizada com DOPE-PEG3400-D4 houve discretos decréscimos da 

atividade de MPO, mostrando leve proteção contra as EROs geradas pela radiação 

UVB. Tal proteção não foi possível para as NDLCs com e sem AL. Entretanto, para 

os animais tratados com: NDLC contendo AL associada ao peptídeo TAT, NDLC 

contendo AL funcionalizada com DOPE-PEG2000 e NDLC contendo AL 

funcionalizada com DOPE-PEG2000-TAT as atividades anti-inflamatória observadas 

foram significativas (p ˂ 0,05 e p ˂ 0,01), o que evidenciou expressiva proteção 

provocada por tais sistemas de liberação que possuem tempo de residência 
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aumentado devido à composição de superfície dessas NDLCs associado com a 

composição de promotores de penetração das nanopartículas lipídicas. Assim, o 

peptídeo TAT associado com a NDLC e as funcionalizações com DOPE-PEG2000 e 

DOPE-PEG2000-TAT tiveram seus propósitos alcançados pela atração eletrostática 

entre o PPC e a pele, o qual estava ligado com a nanopartícula através de ligação 

covalente por meio do lipopolímero ou aderido sobre a nanopartícula por interação 

eletrostática, bem como a peguilação ou recobrimento da nanopartícula com 

moléculas de PEG2000 também propiciou maior interação com a pele. 

Em função da eficácia anti-inflamatória obtida para as NDLCs contendo AL e 

funcionalizadas com o lipopolímero e lipopolímero ligado ao peptídeo TAT, sugere-

se que a peguilação com a molécula de PEG com tal tamanho de cadeia e na 

proporção adicionada à superfície das nanopartículas conferiu propriedade de 

melhorar a penetração na barreira biológica e realizar pontes de hidrogênio com a 

pele (SUK et al, 2015), portanto, maior retenção cutânea. As estratégias utilizadas 

para essas NDLCs permitiram liberação prolongada e localizada de AL nas camadas 

da pele em que houve intensa geração de EROs pela exposição à radiação UVB, 

assim maior biodisponibilidade de AL para exercer seu efeito terapêutico. 

Dessa maneira, as EROs produzidos na pele não ativaram o fator transcricional 

NF-κβ sensível a variações de oxidação intracelular e envolvido na produção das 

citocinas inflamatórias, bem como impediram o recrutamento de células inflamatórias 

como os neutrófilos e linfócitos. Foi observado que para esses animais não houve 

aparecimento de eritema cutâneo no final do experimento (resultados não 

mostrados). Assim, pode-se afirmar atividade antioxidante de tais NDLCs contendo 

AL pela modulação do fator NF-κβ sem recrutamento de células inflamatórias (IVAN 

et al, 2014). AL manteve o status redox celular, consequentemente cutâneo, através 

do funcionamento da dupla redox SH/ S – S da sua estrutura química, realizando 

sequestramento de EROs e inter-relação com antioxidantes endógenos (ALVAREZ; 

BOVERIS, 2000). 

Pela relação existente entre AL e a via de sinalização do fator NF-κβ, por 

consequência, ação sobre a expressão dos níveis das citocinas inflamatórias IL-1β e 

TNF-α (LI et al, 2015), tais citocinas foram quantificadas por metodologia de ELISA 

após protocolo in vivo de exposição à radiação UVB associado ao tratamento com 
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as NDLCs contendo AL, conforme exposto anteriormente com resultados das 

citocinas TNF-α e IL-1β apresentados nas Figuras 36 e 37, respectivamente. 
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Figura 36:  Avaliação in vivo da citocina inflamatória TNF- α após tratamento com as NDLCs 
contendo AL e exposição à radiação UVB para os grup os: controle não irradiado (C-NIR), 
controle irradiado (C-IR), solução de AL em óleo de  gergelim não irradiado (Ol+AL-NIR), 
solução de AL em óleo de gergelim irradiado (Ol+AL- IR), NDLC sem AL não irradiado (ND bca-
NIR), NDLC sem AL irradiado (ND bca-IR), NDLC conte ndo AL não irradiado (NDAL-NIR), NDLC 
contendo AL irradiado (NDAL-IR), NDLC contendo AL a ssociado ao peptídeo TAT não irradiado 
(NDALTAT-NIR), NDLC contendo AL associado ao peptíd eo TAT irradiado (NDALTAT-IR), NDLC 
contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000 não irradiado (NDALPEG2,0-NIR), NDLC 
contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000 irradiado (NDALPEG2,0-IR), NDLC contendo 
AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000-peptídeo TAT não irradiado (NDALPEG2,0TAT-NIR), 
NDLC contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000-peptídeo TAT irradiado 
(NDALPEG2,0TAT-IR), NDLC contendo AL funcionalizado  com DOPE-PEG 3400 não irradiado 
(NDALPEG3,4-NIR), NDLC contendo AL funcionalizado c om DOPE-PEG 3400 irradiado 
(NDALPEG3,4-IR), NDLC contendo AL funcionalizado co m DOPE-PEG3400-peptídeo D4 não 
irradiado (NDALPEG3,4D4-NIR), NDLC contendo AL func ionalizado com DOPE-PEG 3400-
peptídeo D4 irradiado (NDALPEG3,4D4-IR). Os resulta dos (n=4) estão apresentados como 
média ± desvio padrão, avaliados pelo teste ANOVA d e uma via seguido de teste de 
Bonferroni, sendo ***p < 0,001 versus controle não irradiado e +p < 0,05; ++p < 0,01; +++p ˂ 0,001 
versus controle irradiado. 

 

Com relação à citocina TNF-α (Figura 36), logo após a exposição cutânea à 

radiação UVB houve um aumento expressivo da concentração de TNF-α (p ˂ 0,001), 

uma das citocinas moduladoras da resposta imune e secretadas pelos queratinócitos 

(WALTERSCHEID; NIGHIEM; ULLRICH, 2002). Por outro lado, os animais tratados 

com as NDLCs contendo ou não AL, associadas com peptídeo TAT, funcionalizadas 

ou não com lipopolímeros e lipopolímeros ligados a PPCs provocaram leve 

diminuição dos níveis de TNF-α, já a solução de AL em óleo de gergelim provocou 
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leve aumento. Tais observações indicaram que o tratamento com as NDLCs não são 

passíveis de promover inflamação ou irritação cutânea, condição importante para 

produtos de aplicação tópica, apesar das NDLCs serem compostas por agentes 

promotores de penetração cutânea, tamanho nanométrico com maior cobertura 

cutânea e diversificada composição de superfície (funcionalização) de lipopolímeros 

de distintos tamanhos de cadeia de moléculas de PEG e PPCs (PAUDEL et al, 

2010). 

A respeito da eficácia do tratamento tópico com as NDLCs associada à 

exposição da radiação UVB, observou-se que os animais tratados com as NDLCs 

tiveram os níveis de TNF-α diminuídos de forma significativa, principalmente para os 

grupos NDbca-IR (p ˂ 0,05), NDAL-IR (p ˂ 0,001), NDALPEG2,0TAT-IR (p ˂ 0,01), 

NDALPEG3,4D4-IR (p ˂ 0,001). Desse modo, o tratamento tópico com tais NDLCs 

promoveu diminuição da inflamação local, através da inibição na liberação de TNF-α 

em aproximadamente 51% para o grupo tratado com NDALPEG3,4D4, bem como 

38,5% e 30% para os animais tratados com NDAL-IR e NDALPEG2,0TAT-IR, 

respectivamente. Por consequência, houve impedimento da liberação exacerbada 

da citocina TNF-α e desenvolvimento agudo das etapas do processo inflamatório. 

Pode-se afirmar que o efeito terapêutico foi decorrente da tecnologia intrínseca das 

NDLCs, as quais contam com as propriedades já descritas como composição 

química de promotores de penetração cutânea, tamanho nanométrico das partículas, 

funcionalização com lipopolímero ligado a PPCs com capacidade de interação 

eletrostática com a pele (peptídeo TAT) e ligação em receptor EGFR da superfície 

de queratinócitos (peptídeo D4), e ainda, com moléculas de PEG que realizam 

pontes de hidrogênio com a pele. Assim, promovem liberação localizada do AL com 

maior biodisponibilidade para realizar a atividade antioxidante pelo sequestramento 

de EROs ativadores de fator de transcrição NF-κβ com subsequente diminuição na 

regulação da citocinas pró inflamatórias (NICOLAOU; PILKINGTON; RHODES, 

2011).  

Na Figura 37 estão apresentados os resultados da quantificação de outra 

citocina pró-inflamatória, a IL-1β, após o tratamento tópico com as NDLCs associado 

à exposição à radiação UVB. É possível observar aumento exacerbado da IL-1β 

decorrente da radiação UVB para os animais irradiados não tratados (C-IR, p ˂ 

0,001), assim como para os animais não irradiados e tratados com as NDLCs 



Resultados e discussão________________________________________________130 

  

 
  

funcionalizadas com DOPE-PEG3400 (NDALPEG3,4-IR, p ˂ 0,001) e DOPE-PEG3400-

peptídeo D4 (NDALPEG3,4D4-IR, p ˂ 0,001). O aumento de secreção de IL-1β pode 

estar associado às moléculas de PEG presentes na superfície das nanopartículas de 

fase líquido-cristalina com consequente interação nas camadas da pele, produzindo 

irritação cutânea. 
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Figura 37: Avaliação in vivo da citocina inflamatória IL-1 β após tratamento com as NDLCs 
contendo AL e exposição à radiação UVB para os grup os: controle não irradiado (C-NIR), 
controle irradiado (C-IR), solução de AL em óleo de  gergelim não irradiado (Ol+AL-NIR), 
solução de AL em óleo de gergelim irradiado (Ol+AL- IR), NDLC sem AL não irradiado (ND bca-
NIR), NDLC sem AL irradiado (ND bca-IR), NDLC conte ndo AL não irradiado (NDAL-NIR), NDLC 
contendo AL irradiado (NDAL-IR), NDLC contendo AL a ssociado ao peptídeo TAT não irradiado 
(NDALTAT-NIR), NDLC contendo AL associado ao peptíd eo TAT irradiado (NDALTAT-IR), NDLC 
contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000 não irradiado (NDALPEG2,0-NIR), NDLC 
contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000 irradiado (NDALPEG2,0-IR), NDLC contendo 
AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000-peptídeo TAT não irradiado (NDALPEG2,0TAT-NIR), 
NDLC contendo AL funcionalizado com DOPE-PEG 2000-peptídeo TAT irradiado 
(NDALPEG2,0TAT-IR), NDLC contendo AL funcionalizado  com DOPE-PEG 3400 não irradiado 
(NDALPEG3,4-NIR), NDLC contendo AL funcionalizado c om DOPE-PEG 3400 irradiado 
(NDALPEG3,4-IR), NDLC contendo AL funcionalizado co m DOPE-PEG3400-peptídeo D4 não 
irradiado (NDALPEG3,4D4-NIR), NDLC contendo AL func ionalizado com DOPE-PEG 3400-
peptídeo D4 irradiado (NDALPEG3,4D4-IR). Os resulta dos (n=4) estão apresentados como 
média ± desvio padrão, avaliados pelo teste ANOVA d e uma via seguido de teste de 
Bonferroni, sendo ***p < 0,001 versus controle não irradiado e ++p < 0,01 versus controle 
irradiado. 

 
No que tange a diminuição de IL-1β após tratamento com as NDLCs de 

camundongos expostos à radiação UVB, houve discreta diminuição nos níveis de IL-

1β para as NDLCs contendo AL, bem como para as NDLCs funcionalizadas com 

lipopolímero de cadeia de PEG3400 e o mesmo ligado ao peptídeo D4, sugerindo uma 
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interação aumentada das NDLCs com a pele e, especificamente, com os 

queratinócitos em função do peptídeo D4. Para os animais tratados com as outras 

NDLCs (NDALTAT, NDALPEG2,0 e NDALPEG2,0TAT) não foi possível a 

observação da diminuição da  IL-1β. 

A não evidenciação do efeito terapêutico correlacionado com a IL-1β pode ser 

atribuída à característica fisiológica dessa citocina inflamatória, pois a IL-1β é uma 

citocina com máxima indução e a que primeiro aumenta para níveis elevados após a 

exposição à radiação UVB pela regulação aumentada do NF-κβ, aqui observado 

valores de IL-1β acima de 5 pg/ mg de proteína de pele. Assim, a geração de EROs 

na pele foi tão exacerbada decorrente da exposição à radiação UVB que a atividade 

antioxidante do AL não suplantou o aumento expressivo da IL-1β (BANERJEE; 

LEPTIN, 2014).  

A utilização de substâncias antioxidantes de baixo peso molecular com ação 

sobre o envelhecimento e estresse oxidativo são possibilidades de neutralizar os 

efeitos deletérios oxidativos de EROs e agir sinergicamente sobre o dano provocado 

na pele advindo de processo inflamatório (KOHEN; GATI, 2000). Tais substâncias 

tem o intuito de restaurar o balanço da produção de agentes pró-oxidantes com 

antioxidantes endógenos, reforçando os mecanismos intrínsecos de defesa em favor 

da diminuição de injúrias e correto funcionamento celular, principalmente contra os 

efeitos advindos da exposição à radiação UV (IVAN et al, 2014). Assim, a estratégia 

de terapia antioxidante cutânea com sistemas de liberação de base nanotecnológica 

com o objetivo de diminuir os efeitos de EROs na pele já foi empregada e está 

relatada na literatura como em estudo realizado por Lohan e colaboradores (2015) 

ao encapsularem a molécula coenzima Q10, contida em vários produtos cosméticos, 

em carreadores lipídicos nanoestruturados de tamanho de 85 nm com visualização 

do efeito antioxidante em linhagem celular de queratinócitos humanos (Hacat).  

Dessa forma, a veiculação de AL em NDLCs funcionalizadas com lipopolímeros 

com tamanhos de cadeia de PEG distintos e os mesmos conjugados aos PPCs, 

peptídeos D4 e TAT, constitui sistemas de liberação nanoparticulados baseados em 

substâncias promotoras de penetração cutânea, incrementados com composição de 

superfície de partícula especializada para a liberação controlada e entrega 

localizada de AL nas camadas mais profundas da pele, o que se sugere através dos 
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resultados obtidos como terapia antioxidante tópica capaz de reverter danos 

advindos de estresse oxidativo provocado pela exposição à radiação UVB.  

A radiação UVB utilizada no modelo aplicado a esse trabalho para a verificação 

da eficácia das NDLCs desenvolvidas atinge primordialmente as células 

epidérmicas, sendo considerada mais genotóxica que a radiação UVA e por produzir 

efeitos biológicos deletérios estruturais e funcionais, além de alterar o equilíbrio 

oxidativo da pele. Portanto, a interferência da ação danosa provocada pela radiação 

UVB por meio do tratamento com as NDLCs contendo AL servem de ferramenta 

para a redução do processo inflamatório, supressão da atividade imunológica, bem 

como menor migração leucocitária (FIGUEIREDO et al, 2014; HECK et al, 2003). 

Ainda, as várias vias de sinalizações acionadas por ação direta da radiação UVB 

como a via mitogênica da proteína quinase (MAPK) com ativação dos fatores de 

transcrição ativador da proteína-1 (AP-1) e NF-κβ (HUSSEIN, 2005) ficam 

diminuídos pela ação na pele do AL proveniente das NDLCs, sem a produção 

exacerbada de citocinas inflamatórias. Finalmente, a redução de todo esse quadro 

possibilita o restabelecimento da homeostase cutânea (ALESSANDRI et al, 2013). 

Especificamente, as NDLCs contendo AL exerceram ação sobre os efeitos 

advindos da geração de EROs, os quais são responsáveis pelo desenvolvimento do 

processo inflamatório e estresse oxidativo, através da ação antioxidante de 

regulação sobre status redox pelos mecanismos já abordados e descritos. Esse 

efeito produzido pelas NDLCs contendo AL atingiram outros compartimentos da 

pele, modulando o equilíbrio redox e minimizando os seguintes aspectos: i) 

recrutamento de células polimorfonucleares; ii) hiperproliferação de queratinócitos; 

iii) melanogênese por intermédio de menor concentração de ciclooxigenase-2 e 

prostaglandina E2; iv) ação de metaloproteinases que degradam fibras colágenas da 

derme em função da menor concentração das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-

1β, secretadas pelos queratinócitos, que ativam o fator NF-κβ dos fibroblastos 

(MASAKI, 2010; TANAKA et al, 2010). A atividade terapêutica antioxidante exercida 

pelo AL evidenciada nesse trabalho está relatada na literatura (JAMEEL; SHEKHAR; 

VISHWANATH, 2006; KIM et al, 2008; LI et al, 2015) e foi possível ser alcançada 

pela veiculação nas NDLCs promovendo maior biodisponibilidade de AL nas 

camadas da pele. 
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Portanto, a utilização das NDLCs contendo AL exerce papel importante na 

prevenção de fotoenvelhecimento cutâneo e possível interrupção do 

desenvolvimento de patologias cutâneas associadas à inflamação e ao estresse 

oxidativo como o câncer de pele, sendo uma alternativa para tratamento tópico 

antioxidante por meio de formulações eficazes e específicas para a pele. Dessa 

maneira, confirma-se a estratégia proposta nesse trabalho acrescida de tecnologia 

relacionada com a funcionalização de superfície e efeitos biológicos in vitro e in vivo 

evidenciados pela fotoquimioproteção e diminuição do estresse oxidativo na pele. 
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De acordo com os resultados obtidos permitiu-se concluir que: 

• Foi possível a validação de três metodologias de CLAE para os detectores UV, 

EQ e ELE para a quantificação do fármaco AL com exatidão e precisão, bem 

como desenvolvimento de técnica de extração de AL a partir da pele com taxas 

de recuperação acima de 73% com quantificação pelas três metodologias 

cromatográficas validadas. 

• Foram realizadas com sucesso as reações de conjugação, através de ligações 

covalentes, entre polímeros de PEG2000 e PEG3400 com o lipídio DOPE, bem 

como ligação dos lipopolímeros produzidos: DOPE-PEG3400 e DOPE-PEG2000 

com os PPCs, peptídeos D4 e TAT, respectivamente. 

• Foram obtidas NDLCs com diferentes composições e concentrações dos 

componentes formadores das nanopartículas líquido-cristalinas, assim como 

diversificadas composições de superfície relativas à associação com o peptídeo 

TAT e às funcionalizações com lipopolímeros e lipopolímeros conjugados aos 

PPCs.  

• As caracterizações físico-químicas dos sistemas obtidos exibiram fases líquido-

cristalinas de tipos hexagonal, em sua maioria, e cúbica; tamanho reduzido de 

partícula na ordem de 200 nm, estreito índice de polidispersividade, potencial 

zeta negativo, número de nanopartículas por mL das NDLCs na faixa de 1012 e 

EE em torno de 79% com diversas CC que atingiram 15%. As NDLCs 

apresentaram estabilidade satisfatória relacionado a estes parâmetros físico-

químicos avaliados, bem como manutenção de fase líquido-cristalina. 

• A padronização da avaliação in vitro para as NDLCs em queratinócitos e 

fibroblastos elegeu parâmetros adequados de tratamento relacionados à 

densidade celular, ao tempo de tratamento e à diluição da formulação para 

serem aplicados nas células, evidenciando que o tratamento não promoveu 

diminuição da viabilidade celular. 

• O pré-tratamento de queratinócitos e fibroblastos com AL foi capaz de protegê-

las contra o estresse oxidativo induzido por H2O2. 

• A microscopia confocal a laser evidenciou a entrada das NDLCs contendo AL 

pela demonstração da localização das nanopartículas nos citoplasmas de 

queratinócitos e fibroblastos cultivados em cocultura in vitro. A citometria de fluxo 

para as NDLCs funcionalizadas com DOPE-PEG3400-peptídeo D4 evidenciaram 
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internalização celular aumentada em queratinócitos em função da concentração 

e tempo de incubação, caracterizando a funcionalização específica. Para as 

NDLCs funcionalizadas com DOPE-PEG2000-peptídeo TAT ou associada ao 

peptídeo TAT houve internalização aumentada em queratinócitos para todas as 

NDLCs, caracterizando a inespecificidade da funcionalização. 

• Em ensaios de permeação cutânea in vitro, as NDLCs tiveram seu perfil 

evidenciado de aumento de penetração cutânea do fármaco por microscopia de 

fluorescência e pela extração de quantidades aumentadas de AL da pele e da 

solução receptora. 

• A avaliação in vivo em modelo agudo de exposição à radiação UVB com 

camundongos hairless demonstrou a eficácia do tratamento com as NDLCs 

contendo AL pelas diminuições significativas de marcadores biológicos 

relacionados com a inflamação e estresse oxidativo cutâneos. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que foram desenvolvidas NDLCs contendo AL 

com variada composição de superfície com PPCs, as quais estão dentro de 

parâmetros físico-químicos adequados para a via tópica e são capazes de promover 

entrada aumentada de AL na pele. A funcionalização das NDLCs com os peptídeos 

D4 e TAT associada às características intrínsecas das NDLCs como tamanho 

nanométrico e composição de promotores de penetração constitui estratégia 

inovadora e específica para entrega cutânea de AL. Tal estratégia é alternativa 

eficaz para terapia antioxidante tópica de patologias cutâneas que envolvem 

estresse oxidativo e inflamação com aplicação na prevenção do envelhecimento 

cutâneo e tratamento de patologias inflamatórias de pele. 
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