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RESUMO 

CARVALHO, I. P. S. Desenvolvimentode nanopartículas lipídicas sólidas no 

carreamento de extrato alcaloídico de Solanum lycocarpum e avaliação biológica in vitro 

em células de câncer de bexiga. 2016. 83f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

Solanum lycocarpum é uma espécie brasileira conhecida por sua diversidade em 

glicoalcalóides (GA). Os GA solasonina (SS) e solamargina (SM), extraídos dos frutos desta 

planta, apresentaram propriedades antioxidantes e anticancerígenas atuando em diferentes 

mecanismos moleculares para a terapia do câncer. No entanto, a baixa solubilidade em água 

destas moléculas e a sua toxicidade limita a aplicação destes glicoalcalóides.  Desta forma, o 

desenvolvimento de uma formulação nanoestruturada contendo GA pode possibilitar a sua 

aplicação clínica na terapia do câncer de bexiga (CB). Assim, este projeto visa o 

desenvolvimento e caracterização de carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) como 

sistemas de carreamento do extrato alcaloídico de S. Lycocarpum (EA), rico em GA, e 

avaliação da citotoxidade in vitro em células de câncer de bexiga. Os CLN foram preparadas 

pelo método de emulsão à quente e sonicação e otimizados utilizando um planejamento 

fatorial 2
3
. No planejamento avaliou-se a influência de três variáveis independentes: tipo e 

quantidade de lipídio e tipo de surfactante nos fatores de resposta diâmetro e índice de 

polidispersão (PdI). CLNs foram caracterizadas de acordo com diâmetro médio, distribuição 

de tamanho e potencial zeta por espalhamento dinâmico de luz (DLS), índice de 

recristalização (IR) por calorimetria exploratória diferencial (DSC), porcentagem da 

eficiência de encapsulamento (EE%) por LC-MS/MS, avaliação morfológica por microscopia 

de força atômica (AFM), distribuição e concentração de nanopartículas por análise de 

rastreamento de nanopartículas (NTA), perfil de liberação do EA encapsulado em CLN pelo 

ensaio de perfil de liberação in vitro em células de Franz, e estabilidade ao longo do tempo. A 

citotoxidade dos glicoalcalóides foi avaliada pelo ensaio de captura do corante de vermelho 

neutro utilizando células de câncer de bexiga (RT4). As células foram tratadas com EA livre e 

encapsulado no CLN nas concentrações de 5 µg/mL à 20 µg/mL, assim como CLN vazia no 

período de 24h e 48h e foram calculadas suas respectivas concentrações inibitórias médias 

(IC50). O CLN desenvolvido apresentou tamanho inferior a 80 nm e potencial zeta negativo. O 

PdI foi inferior a 0,2 indicando uma baixa polidispersão. O CLN foi estável por 60 dias em 

relação ao tamanho, PdI e potencial zeta. O índice de recristalização (IR) do CLN com EA foi 

47,23%, indicando uma estrutura menos cristalina do lipídio no CLN que propicia uma alta 

eficiência de encapsulamento de SS (86%) e SM (89,1%) e evita a expulsão dos ativos 

durante a estocagem. Os CLNs apresentaram-se semiesféricas como observado por AFM. A 

concentração de partículas, medida por NTA, foi de 9,74x 10
11

 partículas/mL e o diâmetro 

médio foi de 125 nm. Os glicoalcalóides presentes no EA encapsulado em CLN apresentam 

perfil de liberação in vitro sustentado após 36 h de liberação em condição “sink”. O 

mecanismo de liberação dos GA foram diferentes, sendo que para o SS foi não-fickano 

enquanto que o SM foi fickano. O EA livre e encapsulado (CLN-EA) foi citotóxico frente 

células RT4, sendo que o CLN-EA foi mais citotóxico que o EA livre após 48h de tratamento. 

O IC50 das CLN-EA, após 24h de tratamento, foi de 15,94 µg.mL
-1

 e 12,35 µg.mL
-1

 após 48 h 

de tratamento. Esta redução no valor do IC50 está relacionada ao perfil de liberação dos 

glicoalcalóides SS e SM das nanopartículas. Os resultados demonstraram que a CLN 

desenvolvida é um sistema interessante para encapsular EA com potencial para futura terapia 

do câncer de bexiga. 

Palavras-chave: Extrato alcaloídico; carreador lipídico nanoestruturado, citotoxidade; 

Solanum lycocarpum. 
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ABSTRACT 

CARVALHO, I. P. S. Development of solid lipid nanoparticles in loading alcaloídico 

extract of Solanum Lycocarpum and biological evaluation in vitro in bladder cancer 

cells. 2016. 83f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

Solanum lycocarpum is a native species of the Brazilian savannah known for its diversity in 

glycoalkaloids (GA). The GA solasonine (SS) and solamargine (SM), extracted from the 

fruits of their plant, have antioxidant and antitumoral activity; acting on different molecular 

mechanisms interesting for cancer therapy. However, the low water solubility of these 

molecules and their toxicity limits their application. Thus, the development of a 

nanostructured formulation containing these glycoalkaloids may allow their clinical 

application in bladder cancer therapy (BC). Thus, this project aims at the development and 

characterization of nanostructured solid lipid (NLC) as carrier systems of alkaloidic extract of 

S. lycocarpum (AE), rich in GA, and their cytotoxic evaluation in order to obtain a 

nanostructured system for future intravesical therapy of bladder cancer. The NLC were 

prepared by the emulsion and sonication method and optimized using a factorial design 2
3
. 

The influence of three independent variables was evaluated as type and amount of lipid and 

type of surfactant in response factors diameter and polydispersity index (PdI). NLCs were 

characterized according to average diameter, size distribution and zeta potential by dynamic 

light scattering (DLS), recrystallization index (RI) by differential scanning calorimetry 

(DSC), percentage of encapsulation efficiency (EE%) by LC MS/MS, morphological analysis 

by atomic force microscopy (AFM), distribution and concentration of nanoparticles by 

nanoparticle tracking analysis (NTA), the in vitro release profile of GA from NLC was done 

by Franz’s cells diffusion, and stability over time by DLS. Cytotoxicity assay was evaluated 

by neutral red uptake assay in bladder cancer cells (RT4). Cells were treated with different 

concentrations of GA free and encapsulated in NLC (5-40 µg/mL) and empty NLC for 24h, 

48h and 72h. The NLC developed showed diameter smaller than 80 nm and zeta potential of -

9.26 mV. The PdI was less than 0.2 indicating dispersion with low polydispersity. The NLC 

was stable for 60 days regarding to size, PdI and zeta potential. Recrystallization index (RI) of 

NLC-AE was 47.23%, indicating a less crystalline structure of the lipid in the particle, which 

provides high encapsulation efficiency of SS (86%) and SM (89.1%). This low RI prevents 

the expulsion of GA from NLC during the storage. NLCs exhibited semi-spherical form as 

observed by AFM. The particles concentration, measured by NTA, was 9.74 x 10
11

 

particles/mL and the diameter was about 125 nm. The GA present in NLC-AE showed an in 

vitro sustained release profile after 36 h of release in a sink condition. The release 

mechanisms of SS and SM were different. The release mechanism of SS was non-Fickan 

while SM was Fickan. The AE free and NLC-AE was cytotoxic to RT4 cells, and the NLC-

AE was more cytotoxic than the AE free after 48 hours of treatment. The IC50  of NLC-AE, 

after 24 hours of treatment, was 15.94 μg.mL
-1

 and 12.35 μg.mL
-1

 after 48 h of treatment. 

This reduction in IC50 value can be related to the release profile of the GA (SS and SM) of the 

nanoparticles. The results demonstrate that NLC developed is an interesting system to 

encapsulate AE with potential for future therapy of bladder cancer.  

Keywords: alkaloidic  extract (AE); Nanostructured lipid carrier, cytotoxicity; Solanum 

lycocarpum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Carcinoma de bexiga urinária (CB) 

 

O carcinoma da bexiga urinária (CB) é a segunda doença maligna mais comum do 

trato urinário (REIS et al., 2012).  No Brasil estima-se o aparecimento de 7200 novos casos de 

câncer de bexiga para 2016 sendo que 3642 óbitos/ano decorrem deste tipo de câncer (INCA 

2016). O CB é classificado como não-invasivo quando se desenvolve e se mantém na parede 

do urotélio e músculo-invasivo quando se distribui na lâmina própria ou na camada muscular 

da bexiga (ROCKENBACH et al., 2013; TAN et al., 2016).  Mais de 70% da incidência de 

CB é superficial (pTa e pT1), tumor não-invasivo, e a ocorrência de uma doença invasiva é 

ocasional. Contudo, 50% dos tumores não-músculo invasivos recorrem em 4 anos após o 

tratamento e 11% evoluem para o fenótipo invasivo. Além disso, em geral, há 70% de 

recorrência pós-tratamento exclusivo com ressecção transuretral (RTU) (SHELLEY; 

MASON; KYNASTON, 2010; SHIMADA et al., 2011). 

 O tratamento do CB depende do grau de evolução da doença. Em casos mais 

avançados, pode-se optar pela cistectomia parcial ou radical que compreendem a retirada 

parcial ou completa da bexiga. No CB, caracterizado por lesões superficiais, o tratamento é 

realizado pela instilação intravesical do bacilo Calmette-Guerin (BCG) (TRABOULSI & 

KASSOUF, 2016). O tratamento com BCG foi inicialmente proposto por Morales et al. 

(1976) e desde então, utilizado como imunoterapia de escolha por apresentar melhores 

resultados (HERR; DALBAGNI; DONAT, 2011).  No entanto, o uso desses organismos 

vivos ou atenuados causam efeitos colaterais, presentes em mais de 90% dos pacientes 

tratados com BCG. Os sintomas vão desde irritação leve do trato urinário até óbito, passando 

por complicações graves como instabilidade hemodinâmica, febre persistente ou reações 

alérgicas, comprometendo a utilização do BCG (SHELLEY; MASON; KYNASTON, 2010; 

TRABOULSI & KASSOUF, 2016).  

Alguns quimioterápicos como a doxorrubicina e a cisplatina são utilizados como 

alternativa à instilação intravesical de BCG, apesar das altas taxas de recorrência após o 

tratamento (cerca de 80%). No caso de tumores superficiais, a administração sistêmica de 

quimioterápicos não é indicada, pois estes tumores estão localizados perto da superfície do 

urotélio que é pouco vascularizada (TSALLAS; JACKSON; BURT, 2011; TAN et al., 2016). 

Assim, a terapia intravesical com quimioterápicos é mais indicada, pois a administração do 

fármaco no local de ação pode aumentar a eficácia farmacológica e diminuir a dose necessária 
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para a obtenção do efeito desejado bem como diminuir os efeitos adversos (CAPAZ; 

SABAN; BONAMINI, 1988). 

A bexiga é um órgão de fácil acesso e adequado para terapia local. Por esta via é 

possível expor a área lesionada (bexiga/tumores) diretamente ao fármaco e a quantidade de 

fármaco administrado pode ser facilmente controlada (ADIYAT; KATKOORI; SOLOWA, 

2010). Entretanto, os medicamentos são constantemente removidos do urotélio devido ao 

esvaziamento e preenchimento periódico da urina na bexiga. São necessárias varias 

administrações por dia que podem ocasionar dor local e infecções que se agravar com o 

número de administrações. Outro desafio é a baixa permeabilidade do urotélio que é devido às 

células guarda-chuva superficial (altamente diferenciadas) que são caracterizadas pela sua alta 

resistência transepitelial (10000 a 75000  cm
2
) (MUGABE et al., 2012; KURTOVA & 

CHAN, 2016).  

Em função dos obstáculos desta via de administração, algumas estratégias têm sido 

desenvolvidas, como por exemplo, a nanotecnologia que possibilita a acumulação de fármaco 

de forma específica no estroma tumoral e a internalização dos mesmos pelas células 

cancerosas, através de agentes terapêuticos nanoencapsulados, para tornar a ação sítio seletiva 

e minimizar a internalização inespecífica e os efeitos adversos nocivos (MASTER & SEN 

GUPTA, 2012). Ademais, os nanocarreadores podem aumentar a penetração do fármaco no 

urotélio, seu tempo de permanência na bexiga e apresentar uma liberação sustentada, o que 

possibilita diminuir o número de administrações.  

Outra estratégia para aumentar a eficácia terapêutica do CB é a utilização de produtos 

naturais provenientes de metabolismo secundário de plantas. Dentre estes compostos estão os 

glicoalcalóides solasonina e a solamargina que apresentam propriedades interessantes para o 

combate do câncer como ação apoptótica, inibição da proliferação celular entre outras (WU et 

al., 2011; MUNARI et al., 2012; KENNY et al., 2013). 

 

1.2 Bioprospecção de metabólitos vegetais e a descoberta de substâncias bioativas 

 

Os vegetais têm sido utilizados na profilaxia e no tratamento de doenças que 

acometem os seres humanos desde os primórdios da civilização. Nos dias atuais sabe-se que 

isso se deve as substâncias sintetizadas pelas plantas, principalmente os metabólitos 

secundários. Cerca de 70% fármacos anticâncer aprovados pelo FDA são originados de 

plantas sendo a identificação de compostos bioativos uma área ativa na indústria farmacêutica 

(NEWMAN, 2008; CRAGG & NEWMAN, 2012).  
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O principal objetivo da bioprospecção é descobrir novas moléculas que sejam 

biologicamente ativas, bem como investigar a possibilidade de usá-las como protótipos para 

sintetizar análogos estruturais com propriedades farmacológicas mais eficientes 

(MONTANARI & BOLZANI, 2001; NEWMAN, 2008). Atualmente, existe uma tendência 

multidisciplinar visando o desenvolvimento de novos fármacos. Inicia-se tal estratégia pela 

bioprospecção de substâncias naturais bioativas, extraídas principalmente de plantas ou de 

microrganismos, seguida pela obtenção de seus análogos estruturais, o que pode ser realizado 

por métodos sintéticos ou biotecnológicos e que culmina com a avaliação de suas atividades 

farmacológicas, toxicológicas e determinação do mecanismo de ação (AMBRÓSIO et al., 

2006; TIRAPELLI et al., 2008).  

Os produtos naturais ainda desempenham um papel fundamental para o provimento de 

substâncias úteis ao tratamento de doenças em seres humanos e em animais mesmo com todas 

estas dificuldades (NEWMAN, 2008). Como exemplo, podemos citar o NCI (National Cancer 

Institute, USA) que tem avaliado mais de 50.000 extratos de plantas para a atividade anti-HIV 

e mais de 33.000 para a atividade anti-tumoral, além de diversos quimioterápicos eficazes 

como a vimblastina (Velban®), vincristina (Oncovin®) e taxol (paclitaxel; Taxol®) que 

tiveram suas origens a partir do metabolismo secundário vegetal (TIRAPELLI et al., 2008; 

BIOACTIVE, 2016). 

Baseado nestes exemplos de sucesso, a indústria farmacêutica aplica altos 

investimentos em pesquisas de bioprospecção, mesmo tendo em conta que a pesquisa de 

novos fármacos é um mercado de alto risco (NEWMAN, 2008). No Brasil, as pesquisas com 

plantas ainda encontram-se centradas principalmente nas universidades e os resultados 

obtidos tem contribuído, de forma significativa, para o descobrimento de substâncias 

farmacologicamente promissoras (MONTANARI & BOLZANI, 2001; ANTANASOV et al, 

2015).  

 

1.3 Glicoalcalóides: Solasonina e Solamargina  

 

Solanum lycocarpum A. St.-Hil. (Solanaceae), também conhecido como fruto do lobo 

ou lobeira, é uma espécie nativa do Cerrado brasileiro pertencente ao gênero Solanum, que é 

conhecida por sua produção e diversidade em heterosídeos alcaloídicos, também conhecidos 

como glicoalcalóides (HARRISON, 1990, CHAM, 1994). Esses glicoalcalóides têm sido 

estudados quanto ao seu potencial antitumoral (CHAM; GILLIVER; WILSON, 1987; KUO et 

al., 2000; LEE et al., 2004, PUNJABI et al., 2008). Os glicoalcalóides extraídos 

majoritariamente dos frutos da espécie nativa Solanum lycocarpum A. St.-Hil. são a 
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solasonina e solamargina (HARRISON, 1990; YOSHIKAWA et al., 2007; MUNARI et al., 

2012). 

A solasonina e solamargina apresentam o mesmo núcleo esteroidal, a solasodina, 

porém diferenciam-se pela cadeia de açucares associada à posição 3 do carbono deste núcleo 

(Figura 1). A solamargina é constituída por duas unidades de ramnose ligadas aos carbonos 2’ 

e 4’ da glicose e a solasonina composta por unidades de ramnose e glicose ligadas nas 

posições 2’ e 3’ da galactose, respectivamente (FEWELL; RODDICK; WEISSENBERG, 

1994; BLANKEMEYER et al., 1998; TSIMOGIANNIS et al., 2007). 

 

Figura 1. Estrutura química da Solasonina e Solamargina 

 

 

Esses glicoalcalóides, solasonina e solamargina, foram avaliados in vitro quanto aos 

seus potenciais citotóxicos frente células de tumores de pele (A431, SCC4, SCC9 e SCC25) 

(WU et al., 2011), hepatoma (SMMC-7721 e HepG2) (DING et al., 2012), câncer de ovário 

(C180-135) e cervical (CHAM & DAUNTER, 1990), câncer de cólon (HT29) (LEE et al., 

2004), osteosarcoma (U2OS) (LI et al., 2011) e câncer de mama (Bcap-37) (LI et al, 2016).   

Em estudos in vitro com linhagens de células de câncer de pulmão (H441, H520, H661 e 

H69), solamargina apresentou atividade citotóxica superior aos fármacos paclitaxel, 

cisplatina, etoposido e gencitabina (LIU et al., 2004). Ademais, também foi relatado por 

LIANG et al. (2008), que solamargina tem excelente atividade sinérgica com os fármacos 

antitumorais transtuzumabe e epirrubicina, inibindo a proliferação celular das linhagens H661 

e H69 (WU et al., 2011). TIOSSI et al. (2014) desenvolveram uma formulação tópica 

contendo os glicoalcalóides extraídos da Solanum lycocarpum (solasonina e solamargina) e 
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verificaram que esta formulação tem potencial para o tratamento de câncer de pele já que 

houve a permeação cutânea dos dois glicoalcóides em camadas mais profundas da pele. 

MUNARI et al. (2012) verificaram o efeito antitumoral in vivo da solasonina e solamargina 

em modelo de câncer de cólon. Desta forma, os estudos pré-clínicos e clínicos dos 

glicoalcalóides SS e SM para diferentes tipos de câncer em humanos e em animais 

apresentaram resultados antineoplásicos satisfatórios quando administrado por via 

intravenosa, oral ou tópica, indicando o potencial destes compostos. 

Com relação à atividade antitumoral da solamargina e solasonina, existem três 

hipóteses sobre seus possíveis mecanismos de ação, sendo que a primeira refere-se à interação 

de receptores de lectinas presentes na membrana celular de células tumorais com as cadeias 

de açúcares desses compostos (PUNJABI et al., 2008). Segundo CHANG et al. (1998) e 

CHAM (2007), as ramnoses presentes na solamargina e solasonina estão diretamente ligadas à 

atividade antitumoral destes compostos. A solamargina apresenta duas ramnoses sendo mais 

ativa que a solasonina, que apresenta apenas uma ramnose. A aglicona solasodina, que não 

possui cadeia de açúcar, não apresenta atividade antitumoral.  

A segunda hipótese sugere que os heterosídeos alcaloídicos se difundem dentro da 

célula tumoral, fazendo com que a expressão dos receptores de fator de necrose tumoral 

(TNFR) sejam ativados. Por conseguinte, os TNFR se conjugam com os fatores de necrose 

tumoral (TNF), desencadeando uma cascata de reações que provocam a morte celular 

(PUNJABI et al., 2008). Assim sendo, vários estudos corroboram com a afirmação de que 

solamargina aumenta a expressão das proteínas apoptóticas TNFR, Fas, TRADD, FADD, 

Bax, citocromo c, caspase-8, -9 e -3, ao passo que inibe as proteínas anti-apoptose, Bcl-2 e 

Bcl-xL, sugerindo que a via extrínseca da apoptose pode estar envolvida na morte celular 

induzida por solamargina (LIANG et al., 2004; LIU et al., 2004; SHIU et al., 2007; LIANG et 

al., 2008; WU et al., 2011; DING et al., 2012; LI et al, 2016).  

Por fim, a terceira hipótese foi constatada com o auxílio da técnica de citometria de 

fluxo, em que foi possível verificar que após o tratamento das células com solamargina houve 

uma drástica mudança da fase celular G2/M, correspondente a fase em que ocorre divisão 

celular, para a sub-G1, fase em que as células não se dividem e permanecem neste estágio até 

a morte. Portanto, esta mudança de fase celular também é considerada outra via de apoptose 

(KUO et al., 2000; LIU et al., 2004; SHIU et al., 2007). Dessa forma, nota-se que a apoptose 

se tornou um foco de interesse na oncologia, pois a alteração deste processo pode levar ao 

surgimento de malignidades (KUO et al., 2000; LIU et al., 2004). 

A administração de fármacos requer a avaliação de alguns fatores relacionados às 

propriedades físico-químicas dos mesmos. Os fármacos ideais para administração intravesical 
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devem ter peso molecular acima de 200 g/mol, apresentar baixa ionização nos pH entre 6 e 7 

e coeficiente de partição a baixo de 0,2 ou acima de 7,5 (GUHASARKAR & BANERJEE, 

2010). 

Segundo TIOSSI (2014), a solubilidade dos glicoalcalóides é favorecida pela 

diminuição do pH, sendo esta característica atribuída à ionização do grupo amino dos 

glicoalcalóides solasonina (SS)  e solamargina (SM) deixando a base livre.  Além disso, os 

glicoalcalóides são lipofílicos e apresentam pesos moleculares acima de 800, que confere os 

glicoalcalóides características favoráveis para administração local na bexiga 

(TSIMOGIANNIS et al., 2007). 

Todos os estudos citados acima demonstrando o grande potencial dos glicoalcalóides 

da Solanum lycocarpum A. St.-Hil. na terapia do câncer. Entretanto, alguns desafios ainda 

precisam ser superados como a baixa solubilidade destas moléculas em água, que limita a sua 

aplicação, e a sua toxicidade (MARUO, 2002; MARTINS, 2013). Desta forma, o 

encapsulamento destes glicoalcalóides em nanopartículas podem superar estes desafios 

aumentando assim a eficácia e segurança da terapia do câncer com estes glicoalcalóides. Cabe 

ressaltar, que até o presente momento, não há dados na literatura do encapsulamento destes 

dois glicoalcalóides em nanopartículas. Dessa forma, o estudo do encapsulamento destes 

glicoalcalóides em nanopartículas lipídicas sólidas e sua avaliação em células de câncer de 

bexiga é muito relevante podendo aumentar a eficácia do tratamento e diminuir os efeitos 

adversos e/ou tóxicos além de proporcionar uma liberação prolongada destas moléculas.  

 

1.4 Nanopartículas Lipídicas Sólidas 

 

Esforços significativos têm sido empregados no desenvolvimento de tecnologias para 

sistemas de liberação sustentada. Micelas, lipossomas, micro e nanopartículas poliméricas e 

nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) têm sido intensamente estudadas para este sistema com 

intuito de manter o efeito do fármaco no tecido alvo, solubilizar fármacos lipofílicos, 

aumentar a penetração cutânea de moléculas, melhorar a estabilidade física e química de 

agentes terapêuticos, minimizar os efeitos colaterais e reduzir a toxicidade (SCHWARZ; 

WEIXELBAUM; PAGITSCH, 2012).  

Dentre os carreadores coloidais, as NLS são as mais promissoras, visto que combinam 

as vantagens das partículas sólidas e dos lipossomas em seu desenvolvimento. Dentre as 

vantagens, pode-se citar a alta estabilidade temporal, alta capacidade de encapsulamento, 

baixo custo de produção e o fácil escalonamento. Outra vantagem das NLS é que estas 

partículas quando administradas pela via intravesical apresentam maior estabilidade em 
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relação aos lipossomas, prevenindo a degradação do fármaco encapsulado e apresentando 

potencial para uso em doenças do trato urinário (GLOBOCAN 2008; TRABOULSI & 

KASSOUF, 2016). As NLS são biodegradáveis, biocompatíveis, formam filmes lipídicos e 

tem alta capacidade de carrear fármacos lipofílicos com controle da sua liberação.  

As NLS são formadas por lipídios sólidos à temperatura ambiente e corporal, e estabilizadas 

por tensoativos. Os lipídios utilizados na preparação de NLS são triglicerídeos, mistura de 

glicerídeos ou ceras. O lipídio miristato de miristila tem sido utilizado na produção de NLS 

em alguns trabalhos (Ridolfi et al, 2012; Nafee et al, 2014; Islan et al, 2016), devido a  

facilidade de produção de NLS e não apresentarem toxicidade oral e cutânea 

As NLS podem ser preparadas por diferentes técnicas como, por exemplo, 

microemulsão à quente, emulsificação e evaporação de solvente, difusão de solvente, spray-

drying e homogeneização à alta pressão (MARCATO, 2009; SOUTO, 2011). 

Os carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) fazem parte da segunda geração de 

nanopartículas lipídicas, sucedendo as nanopartículas lipídicas sólidas (NLS). Estes carreadores (CLN) 

foram desenvolvidos com o intuito de melhorar a eficiência de encapsulamento e minimizar a 

expulsão do ativo das partículas durante a estocagem, o que, em geral, ocorria com as NLS (GESZKE-

MORITZ & MORITZ, 2016). 

 Os CLN dividem-se em três diferentes estruturas, o primeiro modelo, conhecido como 

“CLN imperfeito” (Figura 2A) consiste em uma mistura de glicerídeos compostos por 

diferentes ácidos graxos. Essa mistura aumenta a distância entre as cadeias de ácidos graxos 

dos glicerídeos ocasionando imperfeições no cristal. Essas imperfeições geram mais espaço 

para acomodar o ativo, aumentando, assim, a eficiência do encapsulamento. Este tipo de 

carreador pode ser preparado utilizando manteigas naturais como a manteiga de illipê. A 

manteiga de illipê (MI) é composta por diferentes ácidos graxos como o ácido esteárico 

(43,3%), o ácido oleico (37,4%) e o ácido palmítico (18%). A MI tem sido utilizada na 

indústria cosmética devido as propriedade de hidratação da pele e restauração da elasticidade. 

Ela é obtida a partir da semente das plantas do gênero Shorea sp encontradas na floresta de 

Bornéu no sudoeste Asiático (GANI, 2011; RAHMAN, 2011). 

 O segundo modelo é chamado de “CLN amorfo” (Figura 2B), é a mistura de lipídios 

sólidos com lipídios líquidos (óleo). Essa estrutura evita a expulsão do ativo das partículas 

durante a estocagem, já que o processo de cristalização do lipídio para a forma β não ocorre 

nessas condições. O terceiro modelo é chamado de “múltiplo CLN” (Figura 2C), que é 

composto pela dispersão de óleo em lipídio sólido. A solubilidade das moléculas de óleo no 

lipídio sólido é excedida levando a uma separação de fase e formação de nanocompartimentos 

de óleo dentro da matriz lipídica sólida (ÜNER; RADTKE; WISSING, 2007; TAMJIDI et al., 
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2013). Diferentes óleos podem ser utilizados na preparação de CLN amorfo e múltiplo como 

por exemplo, óleo de coco, óleo de argan, triglicerídeo de ácido caprílico/cáprico (Miglyol). 

 O tipo de lipídio e/ou mistura de lipídeos influenciam diretamente a organização 

estrutural da NLS e/ou CLN alterando características físicas das dispersões como diâmetro, 

distribuição de tamanho, capacidade de encapsulamento de ativos entre outros.  

 

Figura 2. Esquematização estrutural das nanopartículas: A) CLN imperfeito, B) CLN amorfo, C) 

Múltiplo CLN. 

 

 

 

Fonte: TAMJIDI et al., 2013.  

   

 NLSs e CLNs têm sido investigadas como sistemas de carreamento de 

quimioterápicos, visando o tratamento de diferentes cânceres incluindo o câncer de bexiga. 

BÜYÜKKÖROGLU et al. (2016) produziram supositório vaginal com paclitaxel e siRNA 

para tratamento de câncer cervical. Foram preparadas NLS com paclitaxel e siRNA juntos e 

separados obtendo-se nanopartículas com diâmetros inferiores a 180 nm com potencial zeta 

positivo. As NLSs com siRNA e as com paclitaxel/siRNA foram mais tóxicas que NLS com 

paclitaxel e NLS vazia, mostrando o potencial da aplicação simultânea de paclitaxel e siRNA. 

Em outro estudo, o flavonóide quercetina carreado em CLN (Q-CLN) teve sua 

atividade avaliada frente no câncer de mama em linhagens celulares MCF-7 e MDA-MB-231. 

A dispersão de Q-CLN apresentou 32 nm de diâmetro e 95% de eficiência de 

encapsulamento. Nos ensaios de citotoxidade pode-se observar que Q-NLC aumentou a 

citotoxidade da quercetina de forma dose-dependente e induziu a apoptose, demonstrando o 

seu potencial no tratamento de câncer de mama (SUN et al., 2014). 

FERNANDES et al. (2016) avaliou a atividade antitumoral da doxorrubicina 

encapsulada em CLN e lipossoma em modelo animal de câncer de mama. Os resultados 

demonstraram melhor eficiência da doxorrubicina encapsulada em CLN no controle do 

crescimento do tumor apresentando-se como alternativo na eficácia antitumoral.  

A) C) B) 
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Desta forma NLS e CLN evidenciam um potencial como sistema de carreamento de 

fármacos para a terapia do câncer. Além disso, cabe ressaltar que até o presente momento não 

há na literatura estudos sobre a utilização de nanopartícula lipídica sólida como sistema de 

carreamento dos glicoalcalóides extraídos da Solanum lycocarpum e seu estudo na terapia do 

câncer de bexiga.  
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2. CONCLUSÕES  

 

 O carreador lipídico nanestruturado imperfeito (CLN) otimizado no planejamento 

fatorial apresentou diâmetro em torno de 70 nm com índice de polidispersão inferior a 

0,2, potencial zeta negativo e morfologia semiesférica. 

 O método de preparação do CLN foi favorável ao encapsulamento do extrato 

alcaloídico Solanum lycocarpum (EA), rico em glicoalcalóides solanonina (SS) e 

solamargina (SM), obtendo uma alta eficiência de encapsulamento dos glicoalcalóides 

SS (89%) e SM (86%).  

 As nanopartículas apresentaram baixo índice de recristalização indicando organização 

mais amorfa do núcleo lipídico favorecendo o encapsulamento dos glicoalcalóides SS 

e SM. 

 O encapsulamento do EA influenciou nas propriedades físicas das nanopartículas, 

reduzindo o diâmetro dos CLNs e formando uma dispersão menos polidispersa, 

devido, provavelmente, a característica anfifílica dos glicoalcalóides.  

 A metodologia utilizada para avaliação da mucoadesão foi inaplicável para esse de 

tipo de nanopartículas, pois os CLN vazios interferiram no método colorimétrico. 

Porém no estudo qualitativo por espalhamento de luz dinâmico, foi verificado um 

aumento do diâmetro do CLN quando o mesmo foi exposto à mucina indicando a 

propriedade mucoadesiva destas partículas.  

 O perfil de liberação in vitro dos glioalcalóides SS e SM encapsulados em CLN 

demonstrou-se sustentado até 54 h. 

 O EA demostrou ser ativo frente à célula de câncer de bexiga RT4 apresentando um 

IC50 de 10,94 g/mL.  

 Desta forma, CLN-EA pode ser considerado um sistema pertinente para a futura 

terapia do câncer de bexiga. 
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