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RESUMO
CUBAYACHI, C. Avaliação de formulações a base de fibroína da seda e insulina
no tratamento tópico de feridas oculares. 2018. 115f. Tese (Doutorado).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
O processo de cicatrização das feridas na córnea em pacientes com doenças
crônicas, como a diabetes mellitus, é deficiente, o que pode acarretar em erosões
recorrentes, opacidade e até mesmo cegueira, e usualmente não responde aos
tratamentos convencionais. Estudos demonstraram o potencial da insulina (INS) na
cicatrização de feridas epiteliais da córnea, mas sua administração tópica requer o
uso de sistemas carreadores para garantir sua estabilidade e liberação controlada
no sítio a ser regenerado. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver filmes a
base de fibroína da seda (FS) contendo INS e avaliar seu potencial no tratamento
tópico de feridas oculares. Os filmes de FS contendo INS na concentração de 100
UI/cm2 e glicerina como plastificante foram obtidos por evaporação de solvente e
apresentaram-se homogêneos, transparentes, permeáveis ao vapor de água, com
baixa capacidade de intumescimento e elevada resistência mecânica. Análises de
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier e calorimetria
diferencial exploratória sugeriram conformação da INS em folhas-β/Seda II, além de
ocorrência de interações não-covalentes entre INS e FS, capazes de estabilizar a
estrutura do filme. Um método analítico para quantificar a INS por cromatografia
líquida de alta eficiência foi desenvolvido e validado, apresentando-se seletivo,
preciso, exato e linear no intervalo de 3 a 100 µg/mL. Estudos de liberação in vitro
demonstraram que os filmes foram capazes de liberar cerca de 8% da INS nos
primeiros 30 minutos, atingindo 22% em 12 horas, totalizando 1 UI (3,5 µg), sem
liberação adicional até 24 horas. Entretanto, estudos de degradação enzimática
permitem sugerir que as proteinases presentes nas feridas seriam capazes de
ocasionar quebras no filme quando aplicado, o que apresentaria um componente
adicional na liberação da INS. O espectro de dicroísmo circular de amostras do
receptor demonstrou que a insulina liberada dos filmes manteve sua conformação
nativa, além de conservar atividade biológica in vivo, reduzindo a glicemia sanguínea
de ratos Wistar. Estudos in vitro em cultura de células epiteliais da córnea humana
(HCEC-SV40) demonstraram que o tratamento com os filmes não ocasionou
citotoxicidade. Ainda, em modelo inflamatório estabelecido através do estímulo das
células com lipopolissacarídeo de E. coli, observou-se que os filmes foram capazes
de modular os níveis de mediadores do processo inflamatório, como interleucina 6 e
metaloproteinase de matriz 9. Finalmente, estudos de cicatrização in vivo utilizando
modelo de debridamento do epitélio da córnea de ratos Wistar diabéticos permitiram
avaliar a capacidade da INS liberada dos filmes em modular o processo inflamatório
e permitir a regeneração do epitélio corneano, favorecendo as características
fenotípicas das células epiteliais. Desta forma, os filmes de FS demonstraram ser
um sistema de liberação de INS promissor para a administração tópica ocular e
tratamento da cicatrização de feridas epiteliais da córnea.
Palavras-chave: Cicatrização da córnea. Fibroína da seda. Insulina. Filme. Sistema
de liberação ocular.
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ABSTRACT
CUBAYACHI, C. Evaluation of formulations based on silk fibroin and insulin in
the topical treatment of ocular wounds. 2018. 115f. Thesis (Doctoral). Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2018.
The corneal wound healing process in patients suffering of chronic diseases, like
diabetes mellitus, is impaired, which can lead to recurrent erosions, opacity and even
blindness, and usually does not respond to conventional treatments. Studies have
demonstrated the potential use of insulin (INS) in wound healing, however its topical
administration requires the use of delivery systems to ensure its stability and
controlled release on the area to be regenerated. Thus, the objective of this work was
to develop films based on silk fibroin (SF) containing INS and evaluate their potential
on the topical treatment of ocular wounds. The SF films containing INS at 100 IU/cm2
and glycerin as plasticizer were obtained by casting. They were homogeneous,
transparent, permeable to water vapor, with low swelling index and high mechanical
resistance. Fourier transformed infrared spectroscopy and differential scanning
calorimetry analyses suggested the β-sheet/Silk II conformation of SF, besides the
occurrence of non-covalent interactions between INS and SF, capable to promote the
stabilization of film structure. An analytical method based on high performance liquid
chromatograph was developed and validated, presenting selectivity, precision,
accuracy and linearity in the range of 3 to 100 µg/mL. In vitro drug release studies
have demonstrated that the films were capable of releasing about 8% of INS in the
first 30 minutes, reaching 22% in 12 hours, totaling 1 IU (3.5 µg), without further
release up to 24 hours. However, enzymatic degradation studies suggested that the
proteinases present in the wounds would be capable of causing breaks in the film
when applied, which could be an additional component in the INS release. The
circular dichroism spectrum of the receptor solution samples demonstrated that the
INS released from the films maintained their native conformation, in addition to
conserving its biological activity in vivo, reducing the blood glycemia of Wistar rats. In
vitro studies with human epithelial cornea cells (HCEC-SV40) showed that the
treatment with the films were not cytotoxic. Furthermore, in an inflammatory model
established by the cell stimulation with E. coli lipopolysaccharide, it was observed
that the films were able to modulate the levels of inflammatory mediators of wound
healing process, such as interleukin-6 and matrix metalloproteinase-9. Finally, in vivo
wound healing studies using corneal epithelial debridement model of diabetic Wistar
rats allowed the evaluation of INS release from the films to modulate the
inflammatory process and regenerate the corneal epithelia, favoring the phenotypic
characteristics of the epithelial cells. Therefore, SF films have been shown to be a
promising INS delivery system for topical ocular administration and healing of corneal
epithelial wounds.
Keywords: Corneal wound healing. Silk fibroin. Insulin. Film. Ocular drug delivery
system.
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1. INTRODUÇÃO
A cicatrização de feridas na córnea é um problema clínico significativo,
especialmente devido aos frequentes danos traumáticos à córnea e ao crescente
número de cirurgias refrativas. Ainda, alterações não traumáticas na homeostase da
córnea frequentemente ocorrem como consequência de doenças sistêmicas, como a
diabetes mellitus (DM), doenças oculares, como a síndrome do olho seco, ou ainda
como efeito adverso da administração de um medicamento (Peterson et al., 2014;
Ljubimov e Saghizadeh, 2015).
Estima-se que cerca de 20% da população sofra de algum trauma ocular
durante a vida, sendo essa a principal causa de atendimentos nas clínicas
oftalmológicas, além de representar a terceira maior causa de cegueira no mundo
(Tandon et al., 2010; Ljubimov e Saghizadeh, 2015; Couture et al., 2016). Esse
elevado número ilustra a necessidade de um melhor entendimento dos mecanismos
de cicatrização da córnea e desenvolvimento de meios efetivos de modular e
melhorar esse processo.
O tratamento para cicatrização de feridas na córnea é predominantemente
sintomático. Entretanto, o uso de esteróides e antiinflamatórios não-esteroidais
suprime a resposta inflamatória e provoca efeitos colaterais significantes, além de
favorecer a ocorrência de infecções. Desta forma, terapias específicas que
possibilitem o controle da resposta inflamatória a nível celular são desejáveis e vem
sendo estudadas (Abdelkader et al., 2011; Ljubimov e Saghizadeh, 2015).
Fatores de crescimento têm um enorme potencial para resolver as
deficiências das modalidades atuais de tratamento de feridas na córnea (Goldman,
2004; Behm et al., 2012; Ljubimov e Saghizadeh, 2015). Eles atuam como
sinalizadores extracelulares do dinâmico processo de cicatrização, promovendo
proliferação e diferenciação celular, quimiotaxia e síntese de matriz extracelular e
podem ser incorporados em sistemas de liberação especializados (Caramella et al.,
2013). Dentre os diversos fatores de crescimento estudados para promover o reparo
de feridas, como o fator de crescimento epidermal (EGF), o fator de crescimento
derivado de plaquetas (PDGF) e o fator de crescimento transformante (TGF-β)
(Goldman, 2004; Johnson e Wang, 2013), a insulina (INS) é provavelmente o mais
prontamente disponível e seu uso em humanos é aprovado pelo FDA (Liu et al.,
2009).
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A INS é um peptídeo anabólico, presente no fluido lacrimal. Seus receptores
foram encontrados na superfície ocular, na córnea, nos tecidos neuronal e vascular
da retina e na glândula lacrimal (Rocha et al., 2002a; b; Yu et al., 2010; Abdelkader
et al., 2011). A INS é alvo constante de pesquisas envolvendo a promoção da
cicatrização da córnea (Bartlett, Slusser, et al., 1994; Bartlett, Turner-Henson, et al.,
1994; Zagon et al., 2006; Zagon et al., 2007; Klocek et al., 2009). Estudos in vitro
demonstraram que ela é necessária para a proliferação das células epiteliais bem
como para a manutenção da cultura de células da córnea (Shanley et al., 2004;
Berdal et al., 2011). Além disso, a INS preserva as características fenotípicas do
epitélio corneano (Guerriero et al., 2007; Alves et al., 2008) e tanto a aplicação por
via subcutânea (Zagon et al., 2006) quanto tópica (Zagon et al., 2007) mostrou
favorecer a reepitelização da córnea em ratos diabéticos através da promoção de
eventos metabólicos e da proliferação celular.
A maioria das formulações de uso tópico disponíveis atualmente para
promover a cicatrização de feridas da córnea são na forma de soluções, suspensões
e pomadas (Schultz e Morck, 2010). Geralmente são necessárias altas
concentrações das substâncias ativas e várias aplicações por dia para manter um
nível terapêutico do fármaco no local de ação, o que pode induzir efeitos tóxicos e
danos celulares, podendo reduzir a adesão dos pacientes e o sucesso da terapia
(Ludwig, 2005).
Desafios relacionados às características físico-químicas e biológicas do
fármaco que se pretende administrar topicamente também são muitos. A natureza
proteica da INS lhe confere baixa estabilidade conformacional e enzimática, fazendo
com que seja rapidamente degradada em meio biológico (Chiou, 1991; Oda et al.,
2011; Rawat et al., 2015). Desta forma, o sucesso da terapia depende do aumento
de sua biodisponibilidade no local de ação, podendo ser obtido pelo uso de sistemas
de liberação (Kim e Peppas, 2003; Li et al., 2015).
No desenvolvimento de um sistema de liberação que seja adequado para a
terapia tópica de lesões na córnea, as características do material que o compõem
devem ser levadas em consideração, não só para garantir a estabilidade e liberação
sustentada do fármaco, mas também para evitar que o mesmo provoque respostas
imunológicas e inflamatórias danosas. Desta forma, os polímeros biocompatíveis, ou
biopolímeros, vem sendo muito estudados como carreadores de fármacos (Daamen
et al., 2007; Nair e Laurencin, 2007; Sionkowska, 2011).
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Um biopolímero natural promissor é a fibroína da seda (FS), uma proteína
fibrosa presente no casulo do bicho-da-seda (Bombyx mori) (Altman et al., 2003).
Este polímero vem ganhando muita atenção em diversos segmentos da pesquisa,
principalmente na biotecnologia, devido às suas propriedades únicas como:
biocompatibilidade, alta permeabilidade ao oxigênio e ao vapor de água,
biodegradabilidade, resistência mecânica, favorável processabilidade quando
combinado com outros polímeros e mínima reação inflamatória (Wenk et al., 2011).
Verificou-se ainda a interação da FS com fibroblastos (Servoli et al., 2005)
(SERVOLI et al., 2005), queratinócitos (Gupta et al., 2007) e células endoteliais
(Fuchs et al., 2006). Tais habilidades podem ser muito importantes para sistemas de
liberação de fármacos, pois podem direcionar melhor o princípio ativo ao seu alvo
específico, melhorando a resposta terapêutica desejada. Trabalhos recentes
demonstraram o uso da FS em diversos tipos de formulações usadas para promover
a cicatrização de feridas devido às suas propriedades físicas e biológicas (Lawrence
et al., 2009; Harkin et al., 2011; Wenk et al., 2011; Harkin e Chirila, 2012).
Desta forma, a prevalência da incidência de feridas crônicas oculares de difícil
cicatrização, especialmente as epiteliais corneanas, e a não observância de um
tratamento eficaz, aliada a ação da INS no processo de cicatrização fazem crer que
a administração controlada deste fármaco a partir de carreadores formados por FS
seja promissora para o tratamento de lesões que acometam a região anterior do
olho.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Córnea
A córnea humana desempenha um papel fundamental na visão, funcionando
como uma lente ótica que transmite a luz para a retina, além de contribuir na
manutenção da rigidez do globo ocular, protegendo a íris e a pupila contra danos
externos. Possui diâmetro de cerca de 12 mm e espessura central de
aproximadamente 500 µm, aumentando gradualmente à medida que atinge a
periferia (Willoughby et al., 2010; Delmonte e Kim, 2011).
A estrutura anatômica da córnea é relativamente simples, consistindo de três
tipos celulares, epitelial, estromal e endotelial, que são separados pelas membranas
de Bowman e de Descement (Delmonte e Kim, 2011).
Dentre as principais membranas que formam a córnea, o epitélio corneano
atua como uma barreira e fornece a primeira linha de defesa contra o ambiente
externo (Peterson et al., 2014). O epitélio da córnea é escamoso e não
queratinizado, estratificado, com cerca de 4 a 6 camadas celulares, e possui
espessura de 40 a 50 µm (Figura 1). As células epiteliais são mantidas unidas pelas
tight junctions (zonula occludens), constituindo uma barreira protetora contra
patógenos e perda de água, bem como limitando a permeação de substâncias
hidrofílicas (Delmonte e Kim, 2011).
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Figura 1 - Estrutura do olho humano e da córnea

Fonte: Adaptado de The National Eye Institute (NEI) (2016).
A superfície epitelial é a primeira barreira de proteção contra o ambiente
externo e é recoberta pelo filme lacrimal, possuindo uma relação simbiótica tanto
anatômica

quanto

fisiológica.

O

filme

lacrimal

é

capaz

de

suavizar

microirregularidades da camada epitélio anterior, e a interface ar-fluído lacrimal,
juntamente com a córnea, possibilitam ao olho um poder refrativo total (Delmonte e
Kim, 2011). O filme lacrimal é formado por uma camada superior lipídica, que
previne a evaporação; uma camada intermediária aquosa e uma camada de mucina,
em contato direto com o epitélio da córnea e é produzido pelas células globulares da
conjuntiva. O filme lacrimal fornece proteção à superfície da córnea contra
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microrganismos, substâncias químicas tóxicas e corpos estranhos. Ainda, fornece
fatores de crescimento críticos para manutenção da córnea saudável, proliferação e
reparo (Delmonte e Kim, 2011(Bukowiecki et al., 2017).
As células do epitélio possuem um ciclo de vida de cerca de 7 a 10 dias,
sofrendo então apoptose e descamação, possibilitando uma completa renovação, à
medida que as células migram apicalmente das camadas mais profundas para
substituir as camadas superiores (Delmonte e Kim, 2011, Bukowiecki et al., 2017). A
camada celular mais profunda do epitélio da córnea é a camada basal, composta por
uma única camada de epitélio colunar de aproximadamente 20 µm e, juntamente
com as células do limbo, são as únicas células epiteliais da córnea capazes de
sofrer mitose. O epitélio basal limbal, especificamente, contém células-tronco
epiteliais, com capacidade de migração e diferenciação, sendo importante fonte de
renovação do epitélio. Desta forma, a renovação das células epiteliais não envolve
somente uma movimentação vertical das camadas mais profundas para as mais
superficiais, mas também uma migração centrípeta das células tronco do limbo para
a córnea central (Bukowiecki et al., 2017; Nowell e Radtke, 2017). De fato, a
hipótese "XYZ" descreve a regeneração do epitélio corneano, em que Z
(descamação) é a soma de X (proliferação) e Y (migração centrípeta) (Thoft e
Friend, 1983).
A camada basal epitelial está firmemente aderida pelos hemidesmossomos à
membrana basal, formada por colágeno tipo IV e laminina, com 0,05 µm de
espessura. Anormalidades nas interações entre epitélio e membrana basal são
responsáveis pela ocorrência de erosões recorrentes e defeitos epiteliais que não
cicatrizam corretamente. A membrana de Bowman é um condensado acelular
localizado

na

porção

anterior

do

estroma.

Possui

uma

espessura

de

aproximadamente 15 µm e auxilia na manutenção do formato da córnea. Entretanto,
não é capaz de regenerar-se quando rompida, ocasionando a formação de cicatrizes
na córnea (Delmonte e Kim, 2011).
O estroma é o responsável pela estrutura da córnea, compreendendo cerca
de 80% de sua espessura total. É constituído por fibras de colágeno tipo I e tipo V
transparentes e altamente organizadas, proteoglicanas e matriz extracelular. Essa
organização reduz a difração da luz, contribui para transparência, resistência
mecânica e regulação da hidratação da córnea. Os queratinócitos são o tipo celular
predominante, com capacidade de síntese de colágeno, glicosaminoglicanas e
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metaloproteinases de matriz, responsáveis pela manutenção da homeostase do
estroma. A membrana de Descement é uma camada amorfa, secretada pelas
células endoteliais, que pode atingir até 10 µm de espessura (Delmonte e Kim,
2011).
O endotélio é composto por uma monocamada de células endoteliais, com
cerca de 4 µm de espessura, responsáveis pela manutenção do estado de
deturgescência e de transparência da córnea (Grass e Robinson, 1988). As células
encontram-se aderidas à membrana de Descemet por meio dos numerosos
hemidesmossomos presentes na superfície basal. Ainda, uma alta densidade de
bombas osmóticas Na+-K+-ATPases, presentes nas membranas laterais, são
responsáveis pela regulação do conteúdo aquoso do estroma (Suzuki et al., 2003;
Delmonte e Kim, 2011).
A função da córnea como lente requer que ela seja transparente o suficiente
para mediar a refração (Suzuki et al., 2003; Delmonte e Kim, 2011). Assim, é um dos
poucos órgãos desprovidos de vasos sanguíneos e linfáticos, sendo sua
homeostase dependente do fornecimento de oxigênio e nutrientes provenientes de
microvasos nas extremidades periféricas e por ramificações das artérias facial e
oftálmica, através do humor aquoso e fluído lacrimal. Além dos nutrientes, esses
fluídos fornecem proteção antibacteriana, previnem a desidratação da córnea e
contém substâncias como fator de crescimento epidermal, fibronectina, fator de
crescimento de fibroblastos, entre outros, que mantém a córnea saudável. Ainda, a
córnea é altamente inervada, sendo um dos tecidos mais sensíveis ao toque,
temperatura e estímulos químicos (Poon et al., 2001; Bukowiecki et al., 2017).
Além de ser avascular, a córnea apresenta ainda o chamado "privilégio
imunogênico". Desta forma, ao entrar em contato com os antígenos, ocorre a
geração de células-T regulatórias específicas, levando à tolerância e supressão da
resposta imune contra esses antígenos. Essa característica pode ser atribuída à
reduzida expressão de células apresentadoras de antígeno em comparação com
outros tecidos, presença de fatores imunomodulatórios capazes de inibir a
proliferação e induzir apoptose das células T, como Fas ligante (CD95L), além do
chamado desvio imunológico da câmara anterior, responsável por causar tolerância
a reações de hipersensibilidade, evitando dano tecidual. Essas particularidades da
córnea fazem com que o processo de cicatrização de feridas apresente diferenças
em relação a outros órgãos, como a pele (Bukowiecki et al., 2017).
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2.2. Cicatrização de feridas na córnea
O processo de cicatrização de feridas na córnea é complexo, com uma série
de eventos ocorrendo concomitantemente, incluindo morte, migração, proliferação e
diferenciação celular, além do remodelamento da matriz extracelular (Ljubimov e
Saghizadeh, 2015). A resposta inicia-se rapidamente em condições fisiológicas e é
dependente do tamanho, natureza da ferida e camadas celulares envolvidas
(Bukowiecki et al., 2017).
A cicatrização do epitélio da córnea vem sendo amplamente estudada por
este se tratar da camada mais externa e primeira barreira de proteção da córnea.
Assim, o rápido reparo é necessário para prevenir a infecção das camadas mais
profundas (Bukowiecki et al., 2017). O processo compreende duas fases cinéticas
distintas: a fase inicial latente, que usualmente ocorre nas primeiras 24 h após o
dano tecidual, e a fase de fechamento (Maycock e Marshall, 2014; Ljubimov e
Saghizadeh, 2015; Bukowiecki et al., 2017).
Inicialmente, o epitélio e a membrana basal epitelial secretam citocinas, como
interleucina (IL) 1, fator de necrose tumoral (TNF-α), proteínas ósseas morfogênicas
(BMP) 2 e 4, EGF, que induzem alterações celulares anatômicas, fisiológicas e
bioquímicas nas células adjacentes, como criação de extensões da membrana
celular e aumento da produção energética mitocondrial (Ljubimov e Saghizadeh,
2015). Ainda, metaloproteinases de matriz (MMP) são liberadas para remover
adesões célula-célula e célula-membrana basal. As citocinas liberadas pelo epitélio
e queratinócitos desencadeiam uma cascata inflamatória, as células sofrem
processos pró-inflamatórios de necrose e apoptose, e ocorre infiltração estromal de
macrófagos, monócitos, células T e células polimorfonucleares, que realizam a
fagocitose de debris das células danificadas (Maycock e Marshall, 2014).
A fase de fechamento inicia-se com a migração das células remanescentes
nas proximidades, facilitada pela síntese de uma matriz extracelular temporária,
composta por moléculas como fibrina, fibronectina e ácido hialurônico (Bukowiecki et
al., 2017). Cerca de 24 a 30 horas depois, as células basais e células-tronco da
junção corneoescleral e do limbo começam o processo de mitose para restaurar a
população epitelial, seguida de diferenciação e estratificação (Crosson et al., 1986).
Nessa última etapa, as células expressam novos hemidesmossomos para
ancoragem na camada basal. Ainda, o fechamento das feridas é suportado pelos
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nervos corneanos, que regulam o reflexo de piscar e o turnover das células
epiteliais, além de fornecer fatores epiteliotrópicos (Bukowiecki et al., 2017).
Pode-se observar que a inflamação é um processo fundamental na
cicatrização de feridas na córnea, porém deve ser controlado. Enquanto uma
resposta inflamatória prolongada pode exacerbar o dano tecidual, uma resposta
suprimida ou deficiente pode prejudicar o fechamento, levando a um atraso na
cicatrização ou à ocorrência de infecções.
2.3. Diabetes e a cicatrização da córnea
A diabetes mellitus (DM) é uma das doenças que mais causam complicações
nos olhos. Atualmente, é considerada a principal causa de cegueira na população
economicamente ativa ao redor de todo o mundo, devido à retinopatia diabética,
uma desordem microvascular da retina, mas também devido à ceratopatia diabética,
que afeta especialmente o epitélio da córnea (Ljubimov, 2017).
Na ceratopatia diabética, a córnea apresenta defeitos epiteliais persistentes,
erosões recorrentes, fragilidade do epitélio, função barreira comprometida, úlceras
que não cicatrizam, edema de córnea, ceratite superficial ponteada, úlceras e edema
(Herse, 1988; Saini e Khandalavla, 1995; Nakamura et al., 2003; Abdelkader et al.,
2011; Ljubimov, 2017). Ainda, o processo de cicatrização apresenta atraso e é
usualmente incompleto, aumentando a susceptibilidade à ocorrência de novas
feridas e infecções (Alves et al., 2008; Chen et al., 2009).
Os defeitos epiteliais persistentes estão associados à diminuição da produção
de lágrimas e redução da sensibilidade da córnea, causando dor e problemas
visuais, além de geralmente não responderem aos tratamentos convencionais,
sendo um desafio para os oftalmologistas (Alves et al., 2008; Caramella et al., 2013).
Sugere-se a ocorrência de uma desregulação simultânea das imunidades inatas e
adaptativas, ocasionando um estado inflamatório de baixo nível, porém sustentado,
que pode atenuar a resposta necessária ao fechamento das feridas, levando ao
fechamento tardio de feridas epiteliais (Yan et al., 2016).
Ainda, a cicatrização incompleta de feridas em córneas diabéticas pode estar
relacionada a interações anormais entre o epitélio e a membrana basal epitelial. Na
DM, a membrana basal da córnea apresenta-se fragilizada e com redução do
número de hemidesmossomos, afetando a adesão epitelial. O aumento da atividade
de enzimas proteolíticas, como MMP extracelular, pode ser um dos fatores,
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conforme demonstrado em estudo com cultura de células epiteliais da córnea e com
ratos diabéticos (Takahashi et al., 2000).
Além da córnea, a DM ocasiona alterações na glândula lacrimal, como
inflamação e danos causados por acúmulo de produtos de glicação e estresse
oxidativo relacionados à hiperglicemia. Na doença do olho seco, essas alterações
afetam a secreção e estabilidade do fluído lacrimal, que desempenha um papel
significativo na manutenção da saúde e proteção imunológica da córnea,
contribuindo ainda mais para a deficiência na cicatrização de feridas (Cunha et al.,
2005; Alves et al., 2008; Módulo et al., 2009).
O tratamento de feridas corneanas clássico geralmente inclui o uso de
lubrificantes, na forma de colírio sem conservantes ou pomadas estéreis. Apesar de
auxiliar no processo de cicatrização, os mesmos são insuficientes isoladamente
(Ziaei et al., 2018). Assim, é comum o uso de corticosteróides e anti-inflamatórios
não-esteroidais com o objetivo de controlar a inflamação e proteger o estroma da
degradação, além de prevenir a opacificação da córnea. Entretanto, o uso excessivo
pode ocasionar atrasos na cicatrização e induzir glaucoma (Zidan et al., 2018).
Outras estratégias podem auxiliar no processo de reepitelização da córnea, incluindo
debridamento, aplicação de lentes de contato terapêuticas, membrana aminiótica
humana, sutura e, em casos mais graves, enxertos (Wirostko et al., 2015).
Terapias tópicas capazes de estimular a migração e proliferação celular, e,
consequentemente, a cicatrização de feridas na córnea são de grande valia para os
pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais. Nesse sentindo, vêm
aumentando o número de estudos a respeito do desenvolvimento de terapias
baseadas em fatores de crescimento, importantes mediadores do processo de
cicatrização (Ljubimov e Saghizadeh, 2015; Wirostko et al., 2015). Dentre eles,
pode-se destacar o EGF, o PDGF, o fator de crescimento neural (NGF), o fator de
crescimento semelhante à insulina (IGF-1) e a própria INS (Ziaei et al., 2018).
2.4. Insulina na cicatrização de feridas na córnea
A descoberta da INS foi uma das grandes realizações do século XX. Em
1921, foi isolada do pâncreas de porco por Frederick Banting e Charles Best. John
Abel, seguido por Schlichtkrull, cristalizaram a INS com átomos de zinco, permitindo
o armazenamento por longos períodos sem perda de bioatividade. Em 1955, Sanfer
determinou sua sequência primária e, em 1967, Steiner identificou a rota
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biossintética, tornando possível sintetizar parcialmente a INS. Dois anos depois,
Hodgkin e colaboradores descreveram a estrutura tridimensional da INS, utilizando
cristalografia de raio-X, permitindo o entendimento da relação estrutura-atividade.
Todas essas descobertas permitiram a produção da INS em escala industrial,
resultando em redução de custos e consequente aumento de interesse no uso
clínico (Davis e Granner, 2003; Hrynyk e Neufeld, 2014).
A INS é um hormônio e fator de crescimento de origem proteica, com massa
molecular de aproximadamente 5800 Da. Sua estrutura consiste de duas cadeias,
cadeia A e cadeia B, com 21 e 30 aminoácidos, respectivamente, mantidas unidas
por 2 pontes dissulfeto. É um dos peptídeos mais conservados nos vertebrados,
geralmente diferindo apenas em 1-3 aminoácidos entre as espécies, sendo
naturalmente biossintetizada pelas células-beta de Langerhans, localizadas em
ilhotas no pâncreas. Em humanos, é sintetizada como preproinsulina no retículo
endoplásmatico, com 110 aminoácidos e, após a remoção do peptídeo sinalizador,
com 24 aminoácidos, é estocada como pró-insulina nos grânulos de secreção. A
conversão da pró-insulina em INS ativa depende da atividade proteolítica das
enzimas pro-insulina convertase 1 e 2 e carboxipeptidase H, antes de ser secretada
(Figura 2) (Davis e Granner, 2003; Hrynyk e Neufeld, 2014; Matteucci et al., 2015).
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Figura 2 - Representação esquemática da estrutura da insulina

(A) Pré-pró-insulina; (B) conversão em insulina ativa.
Fonte: adaptado de Matteucci et al., 2015.
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Industrialmente, a INS é produzida utilizando técnicas de DNA recombinante
e organismos geneticamente modificados. Essas técnicas evitam o uso de fontes
animais, prevenindo a transmissão de patógenos dos animais para humanos, além
do custo-benefício na produção em larga escala. A INS purificada é cristalizada em
pH 5,8-6, pela adição de sais de zinco, etapa esta imprescindível para manutenção
da estabilidade do peptídeo (Davis e Granner, 2003; Hrynyk e Neufeld, 2014;
Matteucci et al., 2015).
A INS exerce importantes feitos metabólicos e mitogênicos, através da
mediação da captação de glicose, armazenamento energético, expressão gênica e
síntese proteica (Alves et al., 2008; Módulo et al., 2009). O receptor de INS pertence
à família dos receptores transmembrana associados à tirosina quinase (RTK) e
possui duas subunidades, α e β. Ao ligar-se à subunidade α, a INS induz a
autofosforilação de sua subunidade β, dando início a cascatas de fosforilação para
ativação de duas vias principais: a via da fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K) e da
proteína quinase-B (AKT), do metabolismo da glicose, e a via das quinases
reguladas por sinal extracelular (ERK 1/2), que regula a proliferação e diferenciação
celular (Figura 3) (Davis e Granner, 2003; Hrynyk e Neufeld, 2014; Matteucci et al.,
2015).
Figura 3 - Receptor de insulina e as principais vias de sinalização

Fonte: adaptado de (Hrynyk e Neufeld, 2014)
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A identificação dos receptores de INS na glândula lacrimal e na superfície
ocular, bem como da presença da INS no fluido lacrimal (Rocha et al., 2002a; b;
Cunha et al., 2005), sugerem a sua importância na manutenção da homeostase da
córnea. Ainda, estudo in vitro em cultura de células epiteliais da córnea humana
demonstrou a capacidade da INS em promover a proliferação e diferenciação
celular, o que estaria relacionado à fosforilação da ERK 1/2 e da AKT (Shanley et al.,
2004).
Um estudo in vivo em ratos diabéticos demonstrou o potencial da INS,
administrada na forma de um implante subcutâneo, com taxa de liberação de 2 UI a
cada 24 horas em controlar os níveis de glicemia e promover a reepitelização da
córnea (Zagon et al., 2006). Os pesquisadores observaram ainda a efetividade da
INS na cicatrização de feridas da córnea de ratos diabéticos após administração
tópica de solução oftálmica, na dose de 1 a 5 UI, 4 vezes ao dia por 7 dias (Zagon et
al., 2007).
Além de promoção da cicatrização, a INS exerce importante efeito na
homeostase ocular de ratos diabéticos. A administração de injeção subcutânea de
INS (1 UI) foi capaz de prevenir alterações histológicas na superfície ocular e
glândula lacrimal decorrentes do estresse oxidativo proporcionado pela DM (Módulo
et al., 2009). Ainda, o tratamento tópico diário com dispersão de INS demonstrou
eficácia em aumentar o volume lacrimal e reduzir o aparecimento de alterações
celulares importantes na superfície da córnea (Cruz, 2014).
Com relação a estudos clínicos em humanos, o uso tópico ocular de solução
de INS na concentração de 100 UI/mL mostrou ser segura quando administrada a
indivíduos saudáveis, não ocorrendo efeitos sistêmicos, como redução da glicemia
sanguínea, ou ainda reação imunogênica (Bartlett, Slusser, et al., 1994; Bartlett,
Turner-Henson, et al., 1994). Em pacientes diabéticos, o tratamento tópico com 0,5 e
1 UI de INS, 4 vezes ao dia, demonstrou uma melhora na cicatrização de lesões
corneanas decorrentes da cirurgia de vitrectomia em relação ao controle de solução
salina (Bastion e Ling, 2013; Fai et al., 2017).
Os estudos referentes à ação da INS na cicatrização da córnea foram
realizados com soluções simples, demandando elevada frequência de administração
(Zagon et al., 2007; Bastion e Ling, 2013; Fai et al., 2017). Usualmente, a
biodisponibilidade de fármacos oftálmicos é bastante baixa devido, principalmente,
aos mecanismos protetores presentes nos olhos, como o ato de piscar e a
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lacrimação, que são capazes de remover rapidamente as substâncias da superfície
ocular (Ludwig, 2005). Adicionalmente, por se tratar de uma proteína, a INS é
facilmente degradada em meio biológico (Chiou, 1991; Oda et al., 2011; Rawat et al.,
2015). Desta forma, sistemas de liberação capazes de prolongar o contato com a
superfície ocular, proteger a INS contra degradação e sustentar sua liberação são
uma estratégia promissora para o tratamento de feridas na córnea.
2.5 Fibroína da seda na cicatrização de feridas na córnea
A seda, amplamente utilizada na indústria têxtil, é produzida nas glândulas do
bicho-da-seda (Bombyx mori), como também de outras espécies de insetos e
aranhas (Jin e Kaplan, 2003). Os fios de seda são formados por duas proteínas
principais, FS e sericina. Estruturalmente, duas fibras de FS (60-80%) são
recobertas por sericina (15 a 35%) e outras proteínas (1-5%) (Rockwood et al., 2011;
Jao et al., 2016).
A FS é uma proteína complexa de alta massa molecular, com cerca de 2,3
MDa. Estruturalmente, é composta por uma cadeia pesada, com aproximadamente
350 kDa e uma leve, com 25 kDa, mantidas unidas por pontes dissulfeto. A cadeia
pesada, essencialmente anfifílica, é o principal componente estrutural, que consiste
em 12 domínios longos cristalizáveis hidrofóbicos e 11 domínios amorfos hidrofílicos
(Figura 4), conferindo a molécula um pI ≈ 4 e caráter aniônico em pH neutro (Wenk
et al., 2011; Yucel et al., 2014; Li et al., 2015; Jao et al., 2016).
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Figura 4 - Representação esquemática da estrutura da fibroína da seda

(A) O fio de seda é composto por dois filamentos de fibroína da seda mantidos
unidos por uma camada de sericina; (B) o domínio cristalino em β-folha em matriz
amorfa de fibroína da seda; (C) cadeias pesadas de fibroína da seda, com seus
domínios repetitivos hidrofóbicos e hidrofílicos.
Fonte: adaptado de (Jao et al., 2016)
O potencial uso da FS como biomaterial vem sendo investigado devido ao
sucesso do uso dos fios de seda como sutura na medicina (Vepari e Kaplan, 2007;
Yucel et al., 2014). A FS possui características desejáveis para o desenvolvimento
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de sistemas de liberação, como a purificação em ambiente aquoso, subprodutos não
inflamatórios, compatibilidade com métodos de esterilização e propriedades
robustas. Diversos sistemas de liberação já foram obtidos, como filmes, géis,
espumas, nano e/ou micropartículas, pós e “scaffolds” (Wenk et al., 2011; Kundu et
al., 2013).
A manipulação da estrutura secundária, especialmente a forma cristalina dos
domínios da FS, permite adequar suas propriedades físico-químicas para alcançar
perfis de cinética de liberação e biodegradação desejáveis para o objetivo proposto.
Esse controle se dá pelas condições de preparo dos sistemas a base de FS como
pH, temperatura, concentração, aditivos, velocidade de secagem e tratamento com
metanol ou vapor de água (Wenk et al., 2011; Zhou et al., 2014).
Uma das propriedades mais interessantes da FS é sua capacidade de
imobilizar e preservar compostos biológicos, devido as condições brandas de
processamento e características estruturais robustas, tornando-a mais resistente a
alterações de pH, temperatura e umidade do que outros polímeros naturais e
sintéticos (Li et al., 2015). Desta forma, a FS vem sendo utilizada em sistemas de
liberação com bioativos terapêuticos sensíveis, tais como proteínas e fatores de
crescimento (Hofmann et al., 2006; Karageorgiou et al., 2006; Uebersax et al., 2008;
Wang et al., 2009; Wenk et al., 2011; Hofer et al., 2012; Li et al., 2017).
2.6. Filmes
Filmes são os sistemas de liberação mais indicados quando se deseja uma
terapia por um período prolongado no segmento anterior dos olhos (Ludwig, 2005).
Além de proporcionar um contato íntimo com o sítio de ação, a dosagem é mais
precisa e, assim, o risco de efeitos colaterais diminui. Ainda, filmes apresentam um
maior tempo de prateleira e o uso de aditivos como preservativos não é requerido
(Aher e Nair, 2014).
Especificamente no caso de feridas na córnea, filmes que atuem como um
curativo, como lentes de contato terapêuticas, podem ser benéficos para proteger a
superfície irregular da córnea de possíveis traumas (Shih et al., 2017). Esses tipos
de lentes já vêm sendo utilizados, entretanto, muitos são constituídos de polímeros
sintéticos com baixa biocompatibilidade ocular, sendo necessária a remoção após o
tratamento, o que poderia ser melhorado com o uso de polímeros biodegradáveis
(Hadassah et al., 2009; El‐Sousi et al., 2013).
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Alguns parâmetros importantes devem ser considerados no desenvolvimento
de filmes poliméricos para liberação ocular, como a flexibilidade do filme, que deve
possibilitar um contato íntimo com a córnea e a dissolução do filme no fluído
lacrimal, que influencia na sua retenção e modula a liberação do fármaco
(Khutoryanskaya et al., 2014).
Filmes a base de FS vem sendo especialmente utilizados na área de
regeneração tecidual, podendo inclusive exercer dupla função, servindo como
plataforma de entrega modulada de fármacos, assim como um “scaffold” suportando
o crescimento celular. Para tal, é importante considerar não apenas as propriedades
de

liberação,

mas

também

as

propriedades

mecânicas,

a

porosidade,

interconectividade e compatibilidade celular do filme (Wenk et al., 2011; Yucel et al.,
2014; Jao et al., 2016). Especificamente, a obtenção de filmes a base de FS por
evaporação de solvente em temperatura ambiente para estabilização de compostos
sensíveis é simples e eficaz. Essa estratégia permite o controle das propriedades de
degradação e liberação e, ainda, a obtenção de uma variedade de geometrias,
dependendo da superfície de secagem utilizada (Hofmann et al., 2006; Wenk et al.,
2011; Li et al., 2015).
Filmes e scaffolds de FS vem sendo amplamente estudados para
regeneração da córnea, sendo capazes de suportar o crescimento de células
epiteliais (Hazra et al., 2016; Jia et al., 2016), queratinócitos (Hazra et al., 2016;(Lee,
M. C. et al., 2016) e células endoteliais (Yoon et al., 2014; Kim et al., 2015; Kim, D.
K. et al., 2016), demonstrando biocompatibilidade ocular, ausência de resposta
inflamatória e favorecendo o processo de cicatrização.
Com relação à liberação de fatores de crescimento, filmes de FS e ácido
hialurônico foram desenvolvidos como sistemas de liberação de fator de crescimento
vascular endotelial (VEGF) (Zhou et al., 2016). Scaffolds de FS contendo fator de
crescimento semelhante à insulina (IGF-1) mostraram-se efetivos com relação à
diferenciação condrogênica de células-tronco primárias mesenquimais (Uebersax et
al., 2008) para regeneração de cartilagem. Filmes de FS demonstraram sustentar a
liberação de neurotensina, além de modular a resposta inflamatória em macrófagos
(Lemos et al., 2018). Ainda, curativo de FS funcionalizado com micropartículas de
INS foi capaz de promover a migração de células endoteliais e queratinócitos, sendo
efetivo na promoção da cicatrização de feridas cutâneas em ratos diabéticos (Li et
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al., 2017). Desta forma, filmes a base de FS apresentam grande potencial de carrear
e liberar INS e promover a cicatrização de feridas na córnea.
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3. OBJETIVO
3.1. Objetivo Geral
Desenvolver filmes a base de FS contendo INS e avaliar in vitro e in vivo seu
potencial no tratamento tópico de feridas da córnea.
3.2. Metas
•

Padronizar um método de obtenção da dispersão aquosa de FS a partir de
casulos do bicho-da-seda;

•

Preparar filmes a base de FS contendo INS;

•

Caracterizar

os

filmes

com

relação

à

espessura,

transparência,

permeabilidade ao vapor de água, intumescimento, degradação enzimática,
propriedades mecânica, morfologia e aspectos estruturais;
•

Adequar e validar metodologia analítica empregando cromatografia líquida de
alta eficiência (CLAE) para a quantificação de INS em ensaios de liberação;

•

Avaliar a liberação da INS a partir dos filmes de FS;

•

Avaliar a integridade estrutural e biológica da INS liberada do filme;

•

Avaliar a citotoxicidade dos filmes desenvolvidos em cultura de células
epiteliais da córnea humana imortalizadas (HCE-SV40);

•

Padronizar modelo de estímulo inflamatório em cultura de células para
quantificação de citocinas e metaloproteinases;

•

Avaliar a influência dos filmes desenvolvidos na modulação da produção de
mediadores do processo de cicatrização em células sadias e em modelos
sensíveis à inflamação;

•

Avaliar in vivo a ação da INS liberada dos filmes na cicatrização de feridas
epiteliais da córnea em ratos diabéticos.
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4. MÉTODOS
4.1. Obtenção da dispersão de fibroína da seda
Casulos de Bombyx mori (bicho-da-seda) foram obtidos por doação da Fiação
de Seda Bratac (Londrina, Paraná, Brasil). Para a extração da FS, os casulos foram
abertos para remoção das larvas e picotados com tesoura. Cerca de 15 g foram
colocados em um béquer e imersos em 1 litro de solução de carbonato de sódio
(Labsynth®, Diadema, SP, Brasil) a 0,02M, em banho termostatizado (Nova Ética
Ltda, Cotia, SP, Brasil) a 60-70oC, trocando a solução a cada 20 minutos, totalizando
1 hora, para remoção da sericina, processo denominado degomagem. Após esse
período, os fios de FS foram lavados abundantemente com água purificada (obtida
por purificador Milli-Q - Millipore®, Bedford, MA, EUA) e expostos ao ar por uma
noite para secagem (Figura 5).
Figura 5 - Processo de obtenção dos fios de fibroína da seda a partir dos
casulos do bicho-da-seda.

Os fios de FS secos foram então dispersos em solução ternária de
CaCl2:EtOH:H2O (1:2:8 mols) (CaCl2 anidro, 99% de pureza, Sigma-Aldrich,
Steinheim, Alemanha) (Rockwood et al., 2011). Para isso, cerca de 10 g de fios de
FS secos foram adicionados a 90 mL do solvente e aquecidos a 60-70oC em banho
termostatizado por uma noite. Após esse período, a dispersão foi filtrada com auxílio
de uma peneira e gaze e, em seguida, dialisada em um béquer contendo 2 L de
água ultrapurificada, utilizando membranas de acetato de celulose (3500 WCO)
(Fisher Scientific, Suwanee, GA, EUA), à temperatura de 22oC durante 72 h (Figura
6). A água da diálise foi trocada a cada 24 h e a cada troca foram feitas medidas de
condutividade elétrica, utilizando um condutivímetro (Tecnopon, Piracicaba, SP,
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Brasil), até a solução de diálise apresentar valor de condutividade semelhante ao da
água ultrapura (Millipore Milli-Q com resistividade controlada de 18,2 mΩ-1 cm-1).
Figura 6 - Obtenção da dispersão aquosa de fibroína da seda a partir da
solubilização das fibras secas.

A determinação da concentração da dispersão de fibroína da seda foi feita
com base na medida da porcentagem de resíduos sólidos em amostras de 1 g com
auxílio de um analisador de umidade (Ohaus®, New Jersey, Estados Unidos).
4.2. Preparo dos filmes de fibroína da seda e insulina
Os filmes foram preparados pela técnica de “casting”/evaporação do solvente
(Pawar et al., 2013) a partir da dispersão dialisada de FS a 6%, acrescida de 20% de
glicerina (em relação à massa de FS). Para os filmes contendo INS, 0,2 g de INS
humana recombinante (Sigma-Aldrich Co., Steinheim, Alemanha) foram adicionados
à 24,2 g da dispersão de FS e glicerina, (Sigma-Aldrich Co., Steinheim, Alemanha),
resultando em uma concentração de INS de 100 UI/cm2 (3,5 mg/cm2). A dispersão
foi mantida sob agitação magnética (300 rpm) por cerca de 1 h, depositada em placa
de teflon (58 cm2) e submetida à secagem em capela de fluxo laminar a temperatura
ambiente por 72 h.
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4.3. Caracterização dos filmes de fibroína
4.3.1. Espessura dos filmes
A medida da espessura foi determinada com auxílio de um micrômetro
(Mitutoyo America Corporation, Aurora, IL, EUA) com precisão de 0,01 mm, sendo
realizadas cinco medidas ao longo do filme (Hermans et al., 2014). Todos os filmes
foram medidos nas mesmas posições (Figura 7). A média desses valores foi
utilizada como valor de espessura.
Figura 7 - Determinação da espessura dos filmes

Os locais de medida estão assinalados com um X.
4.3.2. Transparência dos filmes
A medida da transparência dos filmes foi feita em função da porcentagem da
transmitância de luz (Lee et al., 2016), calculada a partir da determinação da
absorbância em um leitor de placas (Multiskan - Thermo Scientific, Massachussets,
EUA). Cortes dos filmes (0,3 cm2) foram colocados no fundo dos poços em placas
de 96 poços e acrescidos de solução salina tamponada pH 7,4 (PBS). Foi realizada
medida de absorbância na região de 340 a 620 nm. A transmitância foi calculada
segundo a equação 1:
𝐴 = −𝑙𝑜𝑔𝑇

(Equação 1)

em que A é a medida de absorbância e T, a transmitância em determinado
comprimento de onda.
4.3.3. Permeabilidade ao vapor de água
A determinação da permeabilidade dos filmes ao vapor de água foi realizada
com base no ensaio realizado por (De Moraes et al., 2014). Resumidamente, 10 g
de cloreto de cálcio anidro foram colocados no interior de células de difusão de vidro
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do tipo Franz, sendo os filmes colocados sobre área de permeação (0,8 cm2) e as
demais extremidades lacradas. Após terem suas massas iniciais determinadas, as
células foram colocadas em um dessecador contendo solução saturada de cloreto
de sódio, de forma a manter 75% de umidade relativa no interior. Em tempos
determinadas, as células foram retiradas e pesadas. O ensaio foi realizado em
triplicata. A permeabilidade ao vapor de água (PVA) foi determinada com base na
equação 2:

𝑃𝑉𝐴 =

!
×!
!

! × ∆!

(Equação 2)

Em que G/t: taxa de permeabilidade (determinada pela inclinação da curva de
variação de massa pelo tempo); e: espessura do filme; A: área de permeação; ΔP:
diferença de pressão (umidade relativa de 75%).
4.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Amostras dos filmes de FS contendo ou não INS foram analisadas em um
Microscópio Zeiss EVO 5 (Zeiss, Oberkochen, Alemanha). Os filmes foram aderidos
em porta amostras com auxílio de uma fita dupla face condutora de duas formas:
diretamente, para obtenção de imagens da superfície dos filmes, e após terem sido
fraturados em nitrogênio, para obtenção de imagens transversais (da lateral dos
filmes). Amostras de INS solubilizada em HCl 0,01M também foram avaliadas após
terem sido gotejadas sobre lâminas, secas por exposição ao ar e aderidas em porta
amostras com auxílio de fita dupla face condutora. Todas as amostras foram
metalizadas com ouro para garantir condutividade elétrica de suas superfícies e
analisadas por MEV.
4.3.5. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)
Análises de FTIR foram realizadas em modo de reflectância atenuada total
(ATR) na região entre 4000 e 400 cm-1, utilizando um espectrômetro FTIR (Bruker,
Tensor 27, Massachusetts, Estados Unidos), fonte de laser HeNe e detector:
DLaTGS com resolução de 4 cm−1.
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4.3.6. Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC)
Análises de DSC foram conduzidas em um calorímetro diferencial (Perkin
Elmer, Jade, Massachusetts, Estados Unidos) sob fluxo de nitrogênio de 3 kgf/cm².
O sistema foi equilibrado a 20oC por 1 min e aquecido linearmente até 350oC sob
taxa de aquecimento de 5oC/min. Os dados foram analisados utilizando o software
Origin Pro 8 (Massachusetts, Estados Unidos).
4.3.7. Avaliação das propriedades de tensão e deformação do filme
Os valores de tensão na ruptura (mPa) e elongação (em %) dos filmes foram
obtidos conforme preconizado pela metodologia da American Standard of the
Testing Materials (ASTM D882 - método 02) (ASTM, 2002) em um analisador de
textura (TA.XT.PLUS, Stable Micro System Co. Ltd, Surrey, Inglaterra). Cortes dos
filmes com 8 mm de largura e 80 mm de comprimento foram obtidos com o auxílio
de molde de policarbonato e lâmina de aço inoxidável, sendo suas espessuras
registradas em sextuplicata antes das análises. As extremidades das amostras (0,5
cm) foram revestidas com fita adesiva para evitar que o aprisionamento pelas garras
de tração do equipamento ocasionasse o surgimento de pontos de ruptura (COUTO,
2015). As amostras foram orientadas verticalmente, sendo suas extremidades
posicionadas e fixadas exatamente no centro das garras (Figura 8). Foi utilizada
célula de carga de 50 Kg, sendo a velocidade de teste de 1 mm/seg e a
porcentagem de alongamento máximo de 190%. As análises foram realizadas a
temperatura ambiente (25 ± 2°C) em quintuplicata.
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Figura 8 - Analisador de textura utilizado para a determinação das propriedades de
tensão e deformação dos filmes.

Com base nas curvas de tensão versus deformação obtidas, a resistência à
tração (RT, MPa) foi calculada dividindo-se a força de ruptura (FR, N) pela área da
seção transversal do filme (largura x espessura inicial). O alongamento percentual
na ruptura (E, %) foi determinado pela divisão dos valores da extensão diferencial de
ruptura pela separação inicial das garras (60 mm) e multiplicado por 100 (Do Couto
et al., 2017; Lemos et al., 2018). O Módulo de Elasticidade ou Módulo de Young
(ME, MPa) foi calculado pela divisão de RT por E (Morales e Mcconville, 2011).
4.3.8. Intumescimento
O grau de intumescimento ou swelling (%) foi determinado por método
gravimétrico, utilizando dispositivo cilíndrico, contendo em uma das extremidades
uma malha com abertura nominal de 138 x 75 µm (Nunes et al., 2016). Amostras
dos filmes com dimensões de 0,5 x 1,0 cm tiveram suas massas determinadas (M1),
foram colocados nos dispositivos e mantidas em placa de polipropileno (23,75 cm2)
contendo 10 mL de tampão fosfato de sódio 0,01 M pH 7 (Figura 9).
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Figura 9 - Ensaio de intumescimento dos filmes

Após 30 minutos, os dispositivos foram retirados e o excesso de tampão foi
cuidadosamente removido com papel de filtro e o filme novamente pesado (M2). O
ensaio foi realizado em triplicata e a porcentagem de intumescimento foi calculada
segundo a equação (3):
% Intumescimento =

(!"!!")
!"

x 100

(Equação 3)

4.3.9. Ensaio de degradação enzimática
A degradação enzimática dos filmes de FS e FS contendo INS foi avaliada em
função da perda de massa dos filmes. Amostras dos filmes com 1 cm2 foram
pesadas, inseridas em um dispositivo cilíndrico (também utilizado no ensaio de
intumescimento), colocados em placas de 6 poços juntamente com 5 mL de uma
solução de protease XIV de Streptomyces griseus em PBS 0,01M, na concentração
de 1 mg/mL e incubadas a 37oC. Solução de PBS 0,01M livre de enzima foi utilizada
como controle, sendo todas as soluções substituídas por outras recém-preparadas
diariamente. A cada 24 h, as amostras eram removidas, secas e suas massas
determinadas, utilizando um analisador de umidade (Ohaus MB45 - Ohaus, NJ,
Estados Unidos). A porcentagem de perda de massa foi determinada com base na
massa inicial, de acordo com a equação (4):

% Perda de massa =

(!"!!")
!"

x 100

(Equação 4)
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4.4. Desenvolvimento e validação de método para quantificação da insulina em
solução e em formulações
4.4.1. Desenvolvimento do método
As análises foram realizadas usando um Cromatógrafo Líquido modelo UFLC
Prominence (Shimadzu®, Kyoto, Japão) equipado de uma bomba binária (LC –
20AD), degaseificador (DGU –20A3 Prominence), auto-amostrador (SIL – 20AHT
Prominence) e Detector de Arranjo de Diiodos (SPD – M20A Prominence). As
separações cromatográficas foram conduzidas em coluna de fase reversa Gemini
RP-C18 (250 mm x 4.6 mm, 3µm, 110Å) (Phenomenex®, CA, EUA) inserida em um
compartimento com temperatura regulada por termostato (CTO–20A Prominence). A
aquisição e análise dos dados foram feitas empregando um Módulo Controlador
(CBM – 20A Prominence) acoplado a um computador com software Shimadzu® LC
Solution. Para definição das melhores condições de análise foram feitos testes
variando-se 1) proporção dos componentes da fase móvel, composta por acetonitrila
(ACN): água contendo 0,1% de ácido trifluoroacético (TFA) (proporções 30:70, 40:60
e 50:50 (v/v) (ACN grau cromatográfico - J.T.Baker® Co., Phillipsburg, NJ, EUA; TFA
grau cromatográfico - Tedia, Fairfield, OH, EUA), eluída em regime isocrático e por
gradiente de concentração (20 a 80 e 5 a 95% ACN), 2) fluxo; de 0,6 a 1,0 mL/min,
3) volume de injeção de amostra de 5 a 20 µL. A condição analítica que se mostrou
mais adequada foi a composta por fase móvel ACN : água contendo 1% de TFA,
eluída inicialmente na proporção 5 : 95 (v/v) e linearmente alterada para 95 : 5 (v/v)
em 30 minutos, sob fluxo de 1,0 mL/min, comprimento de onda de detecção de 220
nm, temperatura do compartimento da coluna de 30°C e volume de injeção de 10
µL.
4.4.2. Soluções padrão
Foram preparadas soluções estoque de INS em HCl 0,01 M, na concentração
de 1 mg/mL. Estas soluções foram estocadas sob refrigeração (-20°C) e ao abrigo
da luz por até 3 dias. A cada dia de análise, a partir das soluções estoque foram
realizadas diluições sucessivas em fase móvel (ACN: água/ contendo TFA 1% (v/v),
40:60 (v/v)).
4.4.3. Avaliação dos parâmetros de System Suitability
Com intuito de assegurar o desempenho do sistema antes e durante as
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análises e definir as melhores condições cromatográficas, foram avaliados os
seguintes parâmetros de System Suitability: fator de cauda (T), número de pratos (N)
e repetibilidade (determinada pelo coeficiente de variação, CV) (FDA, 1994). Os
ensaios foram realizados em três dias consecutivos injetando-se em quintuplicata
soluções de trabalho dos fármacos na concentração de 12,5 µg/mL.
4.4.4. Validação do método
Para se verificar a confiabilidade do método analítico, estudos de validação
foram realizados seguindo as diretrizes propostas na ICH Q2B (ICH, 1996). O
método foi validado quanto aos parâmetros analíticos de seletividade, linearidade e
intervalo, sensibilidade, precisão (repetibilidade e precisão intermediária) e exatidão.
4.4.4.1. Seletividade
A seletividade do método foi avaliada injetando-se amostras de i) tampão
acetato e ii) branco das formulações. No caso da amostra ii, amostras da dispersão
de FS utilizada para fazer os filmes foi diluída em fase móvel, filtrada em filtro de
0,45 µm e injetada no cromatógrafo líquido. Os perfis cromatográficos destas
amostras foram comparados com o perfil da solução de INS pura em fase móvel
(ACN: água contendo TFA 0,1%) em concentração conhecida para verificar a
presença de possíveis interferentes. Os ensaios foram realizados em triplicata.
4.4.4.2. Linearidade e Intervalo
Para a construção das curvas padrão, a partir das soluções estoque de INS
foram realizadas diluições sucessivas em fase móvel (ACN: água contendo TFA 1%
40:60) obtendo-se soluções de trabalho nas seguintes concentrações: 3, 6, 12,5, 25,
50 e 100 µg/mL. As amostras foram filtradas em membrana de 0,45 µm e injetadas
em quadruplicata no cromatógrafo. As médias das áreas dos picos de cada
concentração da INS foram plotadas no eixo das ordenadas e as respectivas
concentrações nas abscissas. A equação da reta foi obtida pelo método dos
mínimos quadrados e expressa por y = ax + b, onde o coeficiente angular (a) é a
inclinação da reta em relação aos eixos e o coeficiente linear (b) é a interseção da
reta com o eixo y. Já a faixa linear de trabalho foi determinada por intermédio do
coeficiente de determinação (r).
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4.4.4.3. Sensibilidade
Na avaliação da sensibilidade do método, o limite de detecção (LD) e o limite
de quantificação (LQ) foram determinados experimentalmente a partir de soluções
de INS nas concentrações de 0,1, 0,5 e 1 µg/mL, todas em quadruplicata, e
analisadas com base na curva analítica preparada na concentração de 3 a 100
µg/mL.
4.4.4.4. Precisão
A precisão foi avaliada em dois níveis: i) repetibilidade ou precisão intracorrida (n=4 para cada concentração) e ii) precisão intermediária ou precisão intercorridas (n=4 para cada concentração, em dois dias consecutivos). Para tanto, foram
analisadas soluções de trabalho da INS nas concentrações de 3, 12,5 e 50 µg/mL. A
repetibilidade e a precisão intermediária foram expressas pelo coeficiente de
variação entre as amostras (CV), calculado segundo a Equação 5:

CV (%) =
em que: DP = desvio padrão;

DP
×100
×

(Equação 5)

× = média das áreas dos picos.

4.4.4.5. Exatidão
Para a avaliação da exatidão, soluções de trabalho contendo INS nas
concentrações de 3, 12,5 e 50 µg/mL foram analisadas em quadruplicata. A exatidão
foi calculada usando a equação 6 e expressa em função da percentagem do erro
relativo (ER, %):

⎛ Concentração obtida − Concentração teórica ⎞
⎟⎟ ×100
Exatidão (ER,% ) = ⎜⎜
Concentração teórica
⎝
⎠

(Equação 6)

4.5. Estudo de liberação in vitro da insulina
A avaliação da liberação da INS a partir dos filmes de FS foi realizado
utilizando células de difusão vertical tipo “Franz” com área de difusão de 0,5 cm2 e
volume receptor de aproximadamente 13 mL. Como solução receptora, foi utilizado
tampão fosfato de sódio 0,01 M pH 7 mantido em agitação (400 rpm) a 25oC. Entre
os compartimentos doador e o receptor foi inserida uma tela de tule de poliéster com
poros de 0,65 cm2 para dar suporte aos filmes. Nos compartimentos doadores das
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células foram colocados cortes circulares dos filmes com a mesma área de difusão
da célula e, sobre eles, 50 µL de tampão fosfato de sódio 0,01 M pH 7 (Figura 10).
Figura 10 - Montagem da célula de difusão para ensaio de liberação da insulina dos
filmes

Alíquotas de 1 mL do líquido receptor foram coletadas manualmente, em
tempos predeterminados (0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 h), e o volume equivalente
reposto com solução receptora nova. As amostras foram filtradas (0,45 µm) e a INS
quantificada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), como descrito no
item 4.4. Os ensaios foram realizados em triplicata e filmes de FS sem INS foram
utilizados como controle. As quantidades cumulativas de INS liberada do filme foram
calculadas segundo a equação 7:

⎛
⎞
Qreal , t = (Cm, t ∗ Vr ) + ⎜ ∑ Ca ∗ Va ⎟
⎝ n −1
⎠

(Equação 7)

Onde: Qreal, t = quantidade real liberada acumulada no tempo t; Cm,t =
concentração determinada da amostra no tempo t; Vr = volume do receptor; Va =
volume de amostra coletada; Ca = concentração de amostra coletada.
Ainda, avaliou-se a liberação da INS a partir dos filmes de FS totalmente
embebidos no meio. Para isso, cortes dos filmes (0,5 cm2) foram colocados em
eppendorfs contendo 1 mL de tampão fosfato de sódio 0,01 M pH 7,0 em agitador
orbital (400 rpm) a 25oC. Alíquotas de 600 µL foram coletadas nos mesmos tempos,
com reposição do volume, e a INS liberada quantificada conforme descrito
anteriormente.
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A cinética de liberação foi determinada a partir da análise dos dados em
modelos de ordem zero, primeira ordem e Higuchi. Parâmetros de taxa de liberação
e coeficiente de correlação R2 foram utilizados para selecionar o melhor modelo de
ajuste.
4.6. Avaliação da integridade da insulina liberada dos filmes
Dicroísmo circular (CD) foi utilizado como indicador da integridade estrutural
da INS liberada do filme de FS. Amostras da solução receptora do ensaio de
liberação (item 4.5) foram coletadas após 24 horas e filtradas em coluna Superdex
200 (GE Healthcare Life Sciences, GE, EUA) acoplada em um sistema ÄKTA Protein
Purification (GE Healthcare Life Sciences, GE, EUA) para separar os componentes
desta solução em frações de 1 mL. As frações 18 a 22 (eluídas entre 18 e 22 mL)
foram analisadas em conjunto em um espectropolarímetro (J-180 Jasco) com
sistema de controle interno de temperatura (Jasco PTC-423S). Os parâmetros de
aquisição foram: comprimento de onda 200-500 nm; tempo constante de 0,5 s;
sensibilidade 2 mdeg/div; velocidade 100 nm min-1, usando cubetas de quartzo de 1
cm de caminho óptico, sob atmosfera de nitrogênio, a 25oC. Como controles foram
utilizadas uma solução de INS recém preparada e outra diluída na solução receptora
e assim mantida por 24 h.
4.7. Avaliação da bioatividade da insulina liberada dos filmes
A avaliação da manutenção da atividade biológica da INS liberada dos filmes
foi avaliada in vivo, através da determinação da porcentagem de redução da
glicemia sanguínea. Foram utilizados ratos Wistar Hannover machos, com 6 a 8
semanas. Foram coletadas amostras de sangue por punção da veia caudal para
determinação da glicemia, utilizando glicosímetro e fitas específicas (Accu-check
Active, Roche). Os animais receberam injeção subcutânea de 1 mL de solução
salina mantida em contato com os filmes (1 cm2) por 24 horas e filtradas (0,22 µm).
Solução de INS recém preparada em salina estéril (na mesma concentração liberada
dos filmes, determinada por CLAE) e solução salina estéril foram utilizadas como
controles. Após 30 minutos da administração, foi realizada nova medida de glicemia
sanguínea e calculada a porcentagem de redução em relação ao valor inicial. O
protocolo foi aprovado pela Comissão de ética em estudos em animais (CEUA) da
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Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (Autorização CEUA
n.17.5.346.60.3).
4.8. Estudos in vitro em cultura de células epiteliais da córnea humana
Células de epitélio de córnea humana imortalizadas (HCE-SV40) foram
cultivadas na densidade 2 x 105 em placas de 96 poços e incubadas por 24 h em
estufa a 37°C, 95% de umidade e 5% CO2, usando meio SHEM (Supplemented
Hormonal Epidermal Medium), o qual consiste em mistura 1:1 DMEM/Ham’s F12
(Gibco, USA) suplementado com 10% soro fetal bovino (Gibco, USA), 5 ng/mL EGF
(Sigma Aldrich), 5 µg/mL INS (Sigma Aldrich), 5 µg/mL transferrina (Sigma Aldrich),
5 ng/mL selênio (Sigma Aldrich), 30 ng/mL toxina cólera subunidade A (Sigma
Aldrich), 50 µg/mL gentamicina (Gibco, USA), 1,25 µg/mL anfotericina B (Gibco,
USA).
4.8.1. Viabilidade celular
A avaliação da citotoxicidade dos filmes foi realizada pelo método de contato
direto, conforme a ISO 10993-5 (Iso, 1999). As células foram cultivadas em placas
de 24 poços, na densidade de 2 x 105 células por poço, em meio incompleto (mistura
1:1 DMEM/Ham’s F12 suplementado com 5% de soro fetal bovino). Cortes dos
filmes (0,2 cm2) de FS e FS contendo INS (dose de 1 UI, 35 µg) foram colocados
sobre as células. Meio incompleto, solução INS (1 UI) e cloreto de benzalcônio
(BAK) 0,01% foram utilizados como controles.
A viabilidade celular foi determinada utilizando resazurina (7-hidroxi-3Hfenoxazina-3-ona 10-óxido). Para isso, após 24 h de incubação das células com os
filmes, adicionou-se 500 µL de meio DMEM incolor acrescido de 10% de uma
solução estoque de resazurina em salina estéril a 0,15%. Após 3 horas de
incubação, os filmes foram cuidadosamente retirados com auxílio de uma pinça e foi
realizada a medida da fluorescência em leitor de placas, com comprimento de onda
de excitação de 560 nm e de emissão de 590 nm. A porcentagem de viabilidade
celular (%) foi calculada em relação ao controle de células (100%).
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4.8.2. Estímulo das células para produção de mediadores do processo
inflamatório
Para simular uma resposta inflamatória, após 24 h de incubação das células
de epitélio de córnea humana (HCE-SV40), o meio foi retirado e os poços lavados
com solução salina. As células foram então estimuladas adicionando-se 500 µL de
solução 2000 ng/mL de Lipopolissacarídeo de E. coli (LPS) (Sigma Aldrich) em meio
incompleto por 24 h (dose de 1000 ng). Como controle, adicionou-se 500 µL de meio
incompleto. Após esse período, o sobrenadante foi coletado e a produção de MMP9, IL-6, IL-1 e TNF-α avaliadas utilizando-se kit ELISA específicos (R&D Systems,
Minnesota, EUA).
Nos casos em que não foi possível observar a produção do mediador de
interesse apenas com o estímulo com LPS, outras três estratégias para estímulo da
produção desses mediadores foram avaliadas: 1) risco na placa de cultura contendo
as células com ponteira estéril, simulando uma ferida (scratch), seguido de lavagem
com solução salina, adição de 500 µL de meio incompleto e incubação por 24 h; 2)
combinação de scratch e incubação com LPS por 24 h e 3 h) adição de 500 µL de
solução de dodecil sulfato de sódio (SDS) 0,5% em meio incompleto seguido por 30
minutos de incubação.
4.8.2.1. Ensaio de citotoxicidade após estímulo
Para avaliar a citotoxicidade do estímulo com LPS, scratch e SDS foi
realizado ensaio de viabilidade celular com vermelho neutro. Para isso, após a
incubação das células de epitélio de córnea humana com o agente estimulante ou
após a realização do scratch, adicionou-se 100 µL de meio vermelho neutro. Depois
de 3 horas, adicionou-se 100 µL de solução reveladora (50% etanol, 49% água
deionizada e 1% ácido acético glacial) e a leitura das placas foi realizada em
espectrofotômetro a 540 nm (Repetto et al., 2008), para determinação da
absorvância do corante incorporado pelas células viáveis. A porcentagem de
viabilidade celular (%) foi calculada em relação ao controle de células (100%).
4.8.3. Modulação de citocinas e mediadores do processo inflamatório
Para simular uma resposta inflamatória, após 24 h de incubação das células
de epitélio de córnea humana cultivadas sobre os filmes, o meio foi retirado e os
poços lavados com solução salina. As células foram então estimuladas adicionando-
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se 500 µL de solução 2000 ng/mL de LPS (Sigma Aldrich) em meio incompleto por
24 h (dose de 1000 ng). Como controle, adicionou-se 500 µL de meio incompleto.
Após esse período, o sobrenadante foi coletado e a produção de MMP-9, IL-6, IL-1β
e TNF-α avaliadas utilizando-se kit ELISA específicos (R&D Systems, Minnesota,
EUA).
4.9. Avaliação da cicatrização in vivo
O estudo de cicatrização in vivo foi realizado para verificar a segurança dos
filmes desenvolvidos ao serem administrados pela via tópica ocular, além da avaliar
se a INS liberada pelos filmes influencia o processo de cicatrização. O protocolo
utilizado foi aprovado pela CEUA da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto (Protocolo no. 17.5.346.60.3) (Anexo).
4.9.1. Animais
Animais da espécie Rattus novergicus albinus, cepa Wistar Hannover, do
sexo masculino, com idade entre 6 a 8 semanas (180-220 g de massa corpórea)
foram adquiridos do Biotério Central do Campus da USP de Ribeirão Preto. Os
animais foram mantidos no Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto (FCFRP-USP), em cama de maravalha, trocada a cada 2 dias, sendo
2 animais/caixa, em local com controle de temperatura local (entre 20 e 24ºC),
iluminação artificial (12 h claro/12 h escuro), umidade natural e utilização de
exaustor com 26 trocas de ar/h, água filtrada e ração à vontade.
4.9.2. Procedimento experimental
A Figura 11 apresenta um esquema da cronologia do procedimento
experimental de avaliação da cicatrização in vivo.
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Figura 11 - Estudo de cicatrização in vivo

O estudo foi iniciado com a indução de DM, a qual foi confirmada 2 dias mais
tarde. Após 8 semanas da confirmação, foi induzida a ferida nas córneas e iniciado o
tratamento. Foram estabelecidos 3 endpoints durante a avaliação, 24, 48 e 72 horas
após a abrasão da córnea. Uma segunda aplicação do tratamento foi realizada 24
horas após a primeira dose. Em cada um dos endpoints, uma parcela dos animais
foi eutanasiada para realização de análises histológicas e de quantificação de
mediadores do processo inflamatório, como será detalhado nas seções seguintes.
4.9.2.1. Indução da diabetes
Para a indução de DM nos ratos, foi utilizado o protocolo padronizado por
Cruz (2014), baseado em estudos de Cunha et al. (2007) e Módulo et al. (2009).
Resumidamente, os animais receberam uma dose única de estreptozotocina em
tampão citrato pH 5,6 (60 mg/Kg de peso corporal), administrada através da veia
caudal. Após 2 dias, foi realizada punção da veia caudal e medida dos níveis séricos
de glicose utilizando-se um glucosímetro e fitas específicas (Accu-check Active Roche, Basel, Suíça); a DM foi confirmada por valores superiores a 200 mg/dL.
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4.9.2.2. Feridas na córnea
As feridas foram induzidas oito semanas após a comprovação da indução do
DM, período necessário para provocar alterações na superfície da córnea (Módulo et
al., 2009). Os animais foram anestesiados com mistura de cetamina (75 mg/kg) e
cloridrato de xilazina (10 mg/mL), por via intraperitoneal. Sob observação em um
estereoscópio (Olympus, Tóquio, Japão) foi realizada a abrasão da córnea com um
removedor de halo corneano com ponteira circular de 2,5 mm (Algerbrush II - Alger
Equipment Company, Lago Vista, Texas, Estados Unidos) (Figura 12), removendo
apenas o epitélio da córnea. A abrasão foi realizada apenas nos olhos direitos dos
animais.
Figura 12 - Indução das feridas no epitélio da córnea

Os olhos foram então corados com colírio de fluoresceína sódica 1%
(Allergan, Dublin, Irlanda), observados sob fenda azul e fotografados (Sony CyberShot DSC-W800 - Sony, Tóquio, Japão).
4.9.2.3. Tratamento
O tratamento foi iniciado imediatamente após a indução das feridas, com uma
segunda administração após 24 h.
Os animais foram divididos em dois grupos e tratados com os filmes, de FS e
FS-INS (7 UI ou 245 µg de INS). Nesses casos, cortes circulares estéreis dos filmes,
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com 3 mm de diâmetro (0,07 cm2), foram colocados sobre as feridas. Um grupo de
animais diabéticos sem ferida foi utilizado como controle (Figura 13).
Figura 13 - Grupos de tratamento do estudo de cicatrização in vivo

Diabéticos

Com ferida

FS
Filme de fibroína
(n=20)

DB
Sem ferida/ sem
tratamento
(n=5)

FS-INS
Filme de fibroína
contendo insulina
(n=20)

DB: animais diabéticos sem ferida e sem tratamento; FS: animais diabéticos com
ferida na córnea, tratados com filme de fibroína e FS-INS: animais diabéticos com
ferida na córnea tratados com filme de fibroína contendo 7 UI (245 µg) de INS.
4.9.2.4. Avaliação da córnea
A cada 24 horas, os animais foram anestesiados com mistura de cetamina
(75 mg/kg) e cloridrato de xilazina (10 mg/mL), por via intraperitoneal. Foi feita
avaliação não invasiva da morfologia e da presença de possíveis doenças, como por
exemplo catarata, através da observação dos olhos em lâmpada de fenda (DF
Vasconcellos, Rio de Janeiro, Brasil) (Zagon et al., 2006; Zagon et al., 2007). Os
olhos foram corados com aplicação tópica de colírio de fluoresceína sódica 1%,
observados sob fenda azul e fotografados.
4.9.2.4. Determinação do índice de cicatrização (IC)
As imagens das feridas em fenda azul foram analisadas pelo software ImageJ
1.45 (Wayne Rasband do Research Services Branch, National Institutes of Health Bethesda, Maryland, EUA). Foi realizada a calibração da escala para cada imagem
individualmente, baseando-se em distância conhecida, de 2 mm (Figura 14).
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Utilizando a ferramenta “Polygon selections”, foi traçado o contorno da ferida
manualmente (Figura 15), sendo então calculada a área.
Figura 14 - Calibração da escala pelo ImageJ

Figura 15 - Cálculo da área da ferida pelo ImageJ
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O índice de cicatrização (IC) foi calculado pela equação 8:

𝐼𝐶 =

á!"# !"#$% ! á!"# !"!#!$%
á!"# !"!#!$%

(Equação 8)

4.9.2.6. Eutanásia e coleta de amostras
Os animais foram eutanasiados por meio de sobredose anestésica (mistura
de cetamina e cloridrato de xilazina). A morte foi confirmada pela ausência de
movimentos respiratórios, batimentos cardíacos e perda de cor de mucosas. As
córneas foram removidas com auxílio de bisturi, colocadas em eppendorfs
identificados e armazenadas a -80oC até o momento da análise dos mediadores da
cicatrização por ELISA. Para as análises histológicas, removeu-se os globos
oculares com auxílio de tesoura, os quais foram colocados em cassetes (MegaCassette Tissue-Tek - Sakura Finetek, California, EUA) e acondicionados em
solução fixadora de PBS com paraformaldeído 4%, a 4oC.
4.9.3. Análises histológicas
Após permanecerem em solução fixadora de PBS com paraformaldeído 4%,
durante 24 horas, as amostras foram desidratadas em série crescente de etanol em
água, seguida de diafanização em xilol, banho de parafina a 60 oC e posterior
inclusão em blocos. Os cortes com 6 µm foram feitos em micrótomo (Leica Jung
RM2065 - Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha), colocados em lâminas
gelatinizadas, desparafinizados em xilol e reidratados em série decrescente de
etanol em água. Em seguida, as amostras foram coradas com Hematoxilina-eosina
de Harris (HE). Os cortes foram novamente desidratados em série crescente de
etanol:água, diafanizadas em xilol e montadas em Tissue Mount (Tissue Tek®
GlasTM Mounting Media - Sakura, Finetek, EUA). As lâminas foram então
analisadas em microscópio Primo Vert (Carl Zeiss, GmbH, Alemanha), utilizando o
software Axion Vision Release 4.8.2.0. (Carl Zeiss, GmbH, Alemanha) para
avaliação da morfologia e medida da espessura do epitélio da córnea (CRUZ, 2014).
4.9.4. Modulação do processo inflamatório in vivo
A avaliação da capacidade dos filmes de modular o processo inflamatório foi
realizada por meio da determinação dos níveis de IL-1β, IL-6, TNF-α e MMP-9. Foi
preparado homogenato das córneas, as quais foram picotadas, adicionadas de 1,0
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mL de PBS 0,01 M contendo inibidor de protease (cOmplete™ EDTA-Free Protease
Inhibitor Cocktail - Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA), homogeneizadas em
Ultra Turrax (T25 Basic, IKA®, Alemanha) e centrifugadas a 10.000 g por 5 minutos
(Thermo Scientific, Massachussets, EUA). O sobrenadante foi coletado, filtrado (0,22
µm) e a análise de IL-1β, IL-6, TNF-α e MMP-9 realizada utilizando kit ELISA
específicos (R&D Sytems, Minesota, EUA) e leitor de placas (Multiskan - Thermo
Scientific, Massachussets, EUA).
4.10. Análise estatística dos dados
A avaliação da normalidade de distribuição das amostras foi realizada por
meio da determinação do coeficiente de Pearson e de Shapiro-Wilk. As
comparações das médias de duas populações foram realizadas empregando Teste-t
de Student (paramétrico) ou Teste U de Mann-Whitney (não-paramétrico). No caso
de três ou mais populações, os dados foram avaliados por Análise de Variância
(ANOVA) segundo um ou dois critérios, seguidos do teste Tukey (paramétrico) ou
Teste de Kruskal-Wallis (não-paramétrico). Todas as análises foram realizadas
utilizando o software GraphPad Instat 5.0 (GraphPad Software Inc., CA, EUA) e
foram considerados significativos valores de p menores ou iguais a 5% (p ≤ 0.05).
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5. RESULTADOS
5.1. Obtenção da dispersão de fibroína da seda
A Tabela 1 exibe os valores encontrados para as condutividades das
amostras das dispersões de FS durante o processo de diálise.
Tabela 1- Condutividade elétrica da solução de diálise da dispersão de fibroína
Tempo (h)
Condutividade (µS/cm)
24

6500

48

30,9

72

4,8

*Condutividade da água ultrapurificada: 4,6 µS/cm a 22oC
Como pode ser observado na Tabela 1, a condutividade elétrica da água da
diálise após 72 horas foi de aproximadamente 4,8 µS/cm, próxima à condutividade
da água ultrapurificada, de 4,6 µS/cm. A concentração de FS na dispersão,
determinada com base no teor de sólidos, foi de 5,8 ± 1,1% (m/m).
5.2. Filmes de fibroína da seda e insulina
5.2.1. Aspecto visual
Os filmes de FS obtidos (simples e com INS) estão apresentados na Figura
16.
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Figura 16 - Aspecto visual dos filmes de fibroína e fibroína contendo insulina

Filmes de fibroína simples (A e C) e com insulina (B e D).
Todos os filmes apresentaram coloração homogênea, não sendo observados
pontos característicos de cristalização de fármaco ou de bolhas. Além disso, devido
a boa flexibilidade, os filmes se mostraram facilmente manipuláveis e não foram
observados indícios de segregação dos constituintes das formulações.
5.2.2. Espessura dos filmes
As espessuras dos filmes de FS, na presença e ausência de INS estão
apresentadas na Figura 17.
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Figura 17 - Espessura dos filmes de fibroína simples e com insulina
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Resultados expressos como média ± desvio padrão; *p<0,05 (One- way ANOVA)
(n=5).
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apresentaram diferença significativa no valor médio de suas espessuras, que foi de

5.2.3. Transparência dos filmes
As medidas de transparência dos filmes, determinadas entre 340 a 620 nm,
estão apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 - Transparência dos filmes em função do comprimento de onda
Fibroína da seda com
Fibroína da seda
Comprimento de onda (nm)
insulina
340

60,44 (4,04)

29,27 (5,26)

405

67,92 (3,07)

51,45 (1,06)

450

72,82 (2,98)

60,95 (0,35)

570

79,90 (2,97)

70,27 (1,81)

620

80,57 (2,78)

71,53 (2,35)

Transparência determinada em função da transmitância. Resultados expressos
como como média ± desvio padrão (n=3).
É possível observar na Tabela 2, para ambos os filmes, um aumento da
transmitância com o aumento do comprimento de onda utilizado. Ainda, os filmes de
FS apresentaram valores de transmitância significativamente maiores (p<0,05) do
que os filmes contendo INS, em todos os comprimentos de onda analisados.
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5.2.4. Permeabilidade ao vapor de água
Os resultados do ensaio de permeabilidade ao vapor de água estão
apresentados na Figura 18.
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Figura 18 - Permeabilidade ao vapor de água dos filmes de fibroína contendo ou
não insulina
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É possível observar na Figura 18 que os filmes contendo ou não INS
apresentaram valores de coeficiente de permeabilidade ao vapor de água
semelhantes, de 4,85 ± 0,5 e 4,0 ± 0,1 g.mm.m2.dia-1.KPa-1, respectivamente.
5.2.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As micrografias da INS solubilizada em HCl 0,01 M estão apresentadas na
Figuras 19.
Figura 19 - Imagens de MEV da solução de insulina.

Aumento de A)10.000x e B) 30.000x.
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É possível observar na Figura 19 estruturas globulares, com tamanho de
aproximadamente 430 nm a 2,7 µm, isoladas e aglomeradas, sobre fundo contendo
material solubilizado.
As micrografias dos filmes de FS e FS com INS estão apresentados nas
Figuras 20 e 21, respectivamente.
Figura 20 - Imagens de MEV do filme de fibroína

A, B) Corte transversal (aumento de 400x e 10.000x, respectivamente) e C)
superfície (aumento de 10.000x).
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Figura 21. Imagens de MEV do filme de fibroína com insulina

A, B) e C) Corte transversal (aumento de 400x, 10.000x e 100.000x,
respectivamente) e D) superfície (aumento de 10.000x).
O filme de FS simples (Figura 20) apresenta característica de filme denso e
homogêneo, com superfície lisa e sem a presença de poros. O filme de FS contendo
INS (Figura 21) também é denso e homogêneo, com superfície regular. Ainda, é
possível observar a presença de estruturas globulares com tamanho entre cerca de
200 a 300 nm, distribuídas homogeneamente no interior do filme, como mostrado no
corte transversal (Figura 21B). Em um aumento maior, de 100.000x (Figura 21C), é
possível perceber que as nanoestruturas são formadas por partículas ainda
menores, não sendo possível mensurar seu tamanho devido a limitação da
resolução do equipamento utilizado.
5.2.6. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)
A Figura 22 mostra os espectros de absorbância da INS em pó, do filme de
FS e do filme de FS e INS.
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Figura 22 - Espectros de FTIR

Insulina em pó (vermelho), filme de fibroína (preto) e filme de fibroína e insulina
(azul).
Como mostra a Figura 22, o espectro de FTIR do filme de FS revelou bandas
em 1515 cm-1 e 1628 cm-1. O espectro da INS mostrou a presença de bandas em
1231 cm-1, 1518 e 1641 cm-1. Com relação ao filme de FS contendo INS, observa-se
a presença de bandas nas regiões de 1244, 1513 e 1623 cm-1, as quais não foram
deslocadas. Não ocorreu formação de novas bandas, entretanto observou-se
redução da intensidade das bandas preexistentes.
5.2.7. Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC)
As curvas de DSC da INS em pó, filme de FS e filme de FS com INS estão
apresentadas nas Figuras 23, 24 e 25 respectivamente, e os parâmetros da
calorimetria diferencial exploratória na Tabela 3.
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Figura 23 - Curva de DSC da insulina em pó

Os números 1, 2, 3 e 4 referem-se aos eventos térmicos descritos na Tabela 3.
Figura 24 - Curva de DSC do filme de fibroína

Os números 1, 2, 3 e 4 referem-se aos eventos térmicos descritos na Tabela 3.
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Figura 25 - Curva de DSC do filme de fibroína e insulina

Os números 1 e 2 referem-se aos eventos térmicos descritos na Tabela 3.
Tabela 3 - Eventos térmicos obtidos a partir dos termogramas da insulina, filme de
fibroína e filme de fibroína e insulina
Tonset (°C)
Amostra
Evento
Tpico (°C)
ΔH (J/g)
Insulina

Filme Fibroína

Filme Fibroína
e insulina

1

26,9

66,3

142,3

2

206,1

211

4,7

3

226

236,3

8,3

4

260,9

269,3

-18,0

1

42,5

85,1

121,7

2

60,9

63,8

-0,1

3

212,2

213,5

-0,2

4

259,5

264,4

19,6

1

73,6

85,7

427,9

2

246,9

263,1

28,4

A curva de DSC da INS (Figura 23) apresenta três picos endotérmicos, em
66,3oC, em 211oC e outro em 236,3oC, e um único exotérmico, em 269,3oC. A curva
do filme de FS (Figura 24), além do pico endotérmico em 85,1oC, apresenta outro
em 264,4 oC. Nota-se ainda a existência de dois pequenos picos exotérmicos, em
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63,8 oC e 213,5 oC (flechas). Com relação ao filme de FS e INS (Figura 25), observase apenas picos endotérmicos, em 85,7 oC e em 263,1oC.
5.2.8. Avaliação das propriedades de tensão e deformação do filme
As propriedades mecânicas dos filmes de FS, na ausência e presença de
INS, estão apresentadas na Figura 26.
Figura 26 - Propriedades de tensão e deformação dos filmes

Resultados expressos como média ± desvio padrão; *p<0,05 (Student t-test) (n=5).
Os valores de tensão de ruptura, elongação e módulo de Young (módulo de
elasticidade) do filme de FS foram de 30,8 MPa, 17,5% e 2,0 MPa, respectivamente.
Para os filmes contendo INS, a tensão de ruptura foi de 22,6 MPa e a elongação na
quebra de 7,5%, sendo significativamente menores (p<0,05, Student t-test), cerca de
1,3 vezes, do que os respectivos valores para o filme de FS. O módulo de Young,
por sua vez, não foi estatisticamente diferente, sendo de 3,3 mPa.
5.2.9. Intumescimento
Os resultados obtidos no ensaio de intumescimento dos filmes de FS,
contendo ou não INS estão apresentados na Figura 27.
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Figura 27 - Grau de intumescimento (%) dos filmes
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Resultados expressos como média ± desvio padrão; *p<0,05 (Student t-test) (n=5).
Após 30 minutos de imersão, o filme de FS foi capaz de intumescer cerca de
0,6% da sua massa inicial. Para os filmes contendo INS, essa capacidade foi
significativamente reduzida (p<0,05), sendo de apenas 0,3%. Após 2 h, o filme de
FS ainda foi capaz de intumescer duas vezes mais do que o filme de FS e INS, com
valores de 0,8 e 0,4%, respectivamente. Após 6 h, a capacidade de captação de
água foi semelhante para ambos os filmes, de cerca de 1,6-1,8% da massa inicial.
Cabe observar ainda que após esse período ocorre uma redução do valor de
intumescimento, chegando a 0,9-1% da massa inicial em 24 h, o que está
relacionado à perda de massa que ocorre concomitantemente.
5.2.10. Degradação enzimática
Os resultados de degradação, expressos como perda de massa, dos filmes
de FS e FS com INS, em contato com solução de PBS, contendo ou não proteinase
XIV, estão apresentados na Figura 28 e na Tabela 4.
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Figura 28 - Perda de massa (%) dos filmes de fibroína contendo ou não insulina, em
contato com PBS, na presença e ausência de proteinase XIV
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Resultados expressos como média ± desvio padrão.
Tabela 4 - Perda de massa (%) dos filmes de fibroína contendo ou não insulina, em
função do tempo de contato com PBS, na presença e ausência de proteinase XIV
Tempo (h)

Perda de massa (%) após contato com
PBS
Proteinase XIV em PBS
Fibroína

Fibroína com Insulina

Fibroína

Fibroína com Insulina

24

10,7 ± 1,9

16,3 ± 1,1

13,1 ± 1,9

16,7 ± 1,7

48

16,7 ± 0,7*b

15,7 ± 1,3

17,5 ± 1,2

29,7 ± 2,5*a,b

72

17,9 ± 0,1

25,7 ± 1,7*a,b

17,6 ± 4,1

23,7 ± 9,5

Resultados expressos como média ± desvio padrão; *p<0,05 (teste t de Student)
(n=3); aquando comparado ao filme de fibroína simples, nas mesmas condições de
tempo e meio; bquando comparado ao tempo anterior para o mesmo filme, em
contato com o mesmo meio.
Pode-se observar na Tabela 4 e na Figura 28 que a perda de massa do filme
FS em função do tempo, de 24 a 72 h, se manteve mais ou menos constante
quando em contato com PBS, aumentando apenas ligeiramente de 24 para 48 h,
mas não variando significativamente nem mesmo quando a enzima proteinase foi
adicionada ao meio. O filme de FS com INS em PBS, no entanto, apresentou
degradação significativa em 72 h, quase 2 vezes maior do que a degradação sofrida
em tempos mais curtos. Além disso, a porcentagem de perda neste tempo, 72 h, foi
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maior do que a massa perdida pelo filme de FS sem fármaco. Já no meio com PBS
e proteinase esta maior perda de massa para o filme contendo INS, tanto em relação
ao tempo anterior como em relação ao filme sem INS foi notada já em 48 h. Esse
valor também foi cerca de 2 vezes maior do que para o filme de FS apenas, nas
mesmas condições.
5.3. Desenvolvimento e validação de método para quantificação da insulina em
solução e em formulações
A Figura 29 mostra o perfil cromatográfico de uma solução de INS na
concentração de 100 µg/mL, utilizando a condição cromatográfica que resultou em
melhor resolução do pico da INS: fase móvel composta por ACN:água contendo 1%
de TFA, eluída por gradiente de concentração linear, sob fluxo de 1,0 mL/min,
comprimento de onda de detecção de 220 nm, temperatura do compartimento da
coluna de 30°C e volume de injeção de 10 µL. Nesta condição o tempo de retenção
obtido para INS foi de 13,29 ± 0,03 min.
Figura 29 - Cromatograma obtido para uma solução de insulina 100 µg/mL

Condições cromatográficas: fase móvel composta por acetonitrila:água contendo 1%
de TFA inicialmente na proporção 5:95 (v/v) com gradiente de concentração linear
até 90:10 (v/v) em 30 minutos, sob fluxo de 1,0 mL/min, comprimento de onda de
detecção de 220 nm, temperatura do compartimento da coluna de 30°C e volume de
injeção de 10 µL.
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5.3.1. Avaliação dos parâmetros de system suitability
Os resultados do teste de system suitability estão apresentados na Tabela 5.
Tabela 5. Resultados do teste de system suitability
Insulina
Parâmetro
(n = 15)

Recomendações
(FDA, 1994)

Tempo de Retenção (min)

13,29 (0,26)

CV (%) < 2

Fator de cauda (T)

1,19 (2,14)

T<2

Número de pratos (N)

211204 (2,76)

N > 2000

Resultados expressos como média (CV, %); CV, coeficiente de variação expresso
em %.
Com base nos resultados apresentado na Tabela 5, é possível afirmar que
todos os parâmetros avaliados no teste de system suitability apresentaram
resultados aceitáveis quando comparados aos níveis recomendados pela literatura
(FDA, 1994). Uma vez assegurada a adequabilidade do sistema, foi possível
proceder aos estudos de validação do método analítico desenvolvido.
5.3.2 Validação do método
5.3.2.1. Seletividade
A Figura 30 mostra os perfis cromatográficos das amostras de (a) fase móvel,
(b) tampão fosfato de sódio 0,01M pH 7,0 e (c) dispersão aquosa de FS a 40 mg/mL.
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Figura 30 - Cromatogramas da análise de seletividade

Amostras de (A) fase móvel, (B) tampão fosfato de sódio 0,01M pH 7,0 e (C)
dispersão aquosa de fibroína da seda a 40 mg/mL.
Na avaliação da seletividade, em todas as amostras (fase móvel, tampão
fosfato de sódio 0,01 M pH 7,0 e dispersão de FS), não foram encontrados
compostos eluídos próximos ao tempo de retenção da INS (13,25 -13,33 min).
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5.3.2.2. Linearidade e Intervalo
A Figura 31 mostra a curva analítica de soluções de INS em fase móvel nas
concentrações de 3 a 100 µg/mL.
Figura 31 - Curva analítica daInsulina
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Intervalo de concentração de 3 a 100 µg/mL (λMÁX=220 nm). Equação da reta: y =
7595x - 4514,3; coeficiente de correlação linear: r = 0,9999.
Na Figura 31 é possível observar comportamento linear de 3 a 100 µg/mL,
com coeficiente de correlação linear (r) de 0,9999.
5.3.2.3. Limites de detecção e quantificação
Os resultados de limites de detecção e quantificação da INS estão
apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 - Parâmetros obtidos por CLAE (λ = 220 nm) para a análise da
sensibilidade do método analítico para a insulina.
Concentração de
Área*
CV (%)
E (%)
Insulina (µg/mL)
3,0

21409 (558,7)

2,20

3,26

1,0

5873 (1597,9)

27,21

0,69

0,5

-

-

-

0,1

-

-

-

Precisão expressa em coeficiente de variação (CV, %); Exatidão expressa em
percentagem de erro relativo (ER, %).
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Como é possível observar na Tabela 6, para a concentração 3,0 µg/mL, o CV
obtido foi de 2,20% e o ER, de 3,26%. Para a concentração de 1,0 µg/mL, o CV foi
de 27,21% e o ER, de 0,69%. Não foi possível detectar e quantificar a INS nas
concentrações de 0,5 e 0,1 µg/mL. Assim, o limite de detecção determinado
experimentalmente para a insulina foi de 1,0 µg/mL e o limite de quantificação, 3,0
µg/mL.
5.3.2.4. Precisão e exatidão
A precisão (CV%) e a exatidão (E%), expressas em porcentagem de erro
(E%), analisadas intra e inter-dia estão apresentadas na Tabela 7.
Tabela 7 - Precisão e exatidão do método analítico
Parâmetro
Concentração nominal (µg/mL)

3

Insulina
12,5

50

Intra-dia (n* = 4)
Concentração média analisada (µg/mL) 3,10 (0,06) 12,66 (0,38) 49,86 (0,58)
Precisão (CV, %) i)

2,20

3,07

1,17

Exatidão (ER, %) ii)

-3,26

-1,19

0,29

Inter-dias (n** = 2)
Concentração média analisada (µg/mL) 3,10 (0,06) 12,66 (0,38) 49,86 (0,58)
Precisão (CV, %) i)

2,95

1,85

1,69

i)

Precisão expressa em coeficiente de variação (CV, %); ii) Exatidão expressa em
percentagem de erro relativo (ER, %); *n = número de replicatas de cada
concentração; **n = número de dias de análise.
Na análise de precisão intra-dia, para os três níveis de concentração, 3,0,
12,5 e 50 µg/mL, o CV obtido foi de 2,20%, 3,07% e 1,17%, respectivamente. O ER,
por sua vez, variou entre 3,26 a 0,29%. Na precisão inter-dia, os valores de CV
foram de 2,95, 1,85 e 1,69% para as concentrações de 3,0, 12,5 e 50 µg/mL,
respectivamente, sendo, portanto, preciso e exato nessa faixa de concentração.
5.4. Estudo de liberação in vitro da insulina
O perfil de liberação da INS a partir do filme de FS está apresentado na
Figura 32.
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Insulina liberada (% m/m)

Figura 32 - Perfil de liberação da insulina a partir do filme de fibroína realizado em
células de difusão vertical e embebido em meio
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Como observado na Figura 32, independente da técnica utilizada para
verificar a liberação da INS, o perfil de liberação e a porcentagem liberada são
semelhantes. A curva de liberação mostra um perfil de duas fases: uma liberação
rápida (burst release), de aproximadamente 9%, logo nos primeiros minutos de
contato do filme com a solução receptora, seguida de uma liberação lenta, quase
linear, após este período.
Para melhor compreender a liberação lenta da INS, essa porção da curva foi
submetida a modelagem cinética (Tabela 8).
Tabela 8 - Parâmetros cinéticos de liberação da insulina do filme de fibroína
Parâmetro
Modelo

Constante de liberação

R2 ajustado

(K)
Ordem zero

0,205

0,8872

Primeira ordem

0,035

0,9567

Higuchi

0,959

0,9675

O resultado da modelagem mostra que a liberação lenta da INS do filme de
SF ajusta-se adequadamente ao modelo de Higuchi, com R2 de 0,9675 e
aproximadamente 1% de INS sendo liberada em função da raiz quadrada do tempo.
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Esta porcentagem corresponde a liberação de aproximadamente 1 UI de INS por
hora após o burst release.
5.5. Avaliação da integridade da insulina liberada dos filmes
As soluções receptoras do experimento de liberação da INS dos filmes foram
filtradas em coluna, separando os componentes desta solução em 30 frações de 1
mL. As frações 18 a 22 (eluídas entre 18 e 22 mL), selecionadas com base no seu
espectro UV, foram reunidas e analisadas por dicroísmo circular. O espectro de
dicroísmo circular da INS liberada dos filmes após 24 h comparado aos espectros de
dicroísmo circular de uma solução padrão de INS recém preparada e após 24 h está
representado na Figura 33.
Figura 33 - Espectros de dicroísmo circular da solução receptora que ficou em
contato com o filme de fibroína contendo insulina por 24 h.

A) amostra de solução receptora após 24 h de contato com o filme contendo insulina
e B) amostra de solução controle de insulina logo após o preparo (vermelho) e após
24 h (preto).
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Pode-se observar a presença de dois mínimos no espectro de DC da INS
liberada do filme (Figura 33A), em 208 e 222 nm. Mínimos nesses mesmos
comprimentos de onda são observados na solução controle de INS recém preparada
e após 24 h (Figura 33B).
5.6. Avaliação da bioatividade da insulina liberada dos filmes
As porcentagens de redução da glicemia dos ratos 30 minutos após a
administração de PBS, solução de INS recém preparada e INS liberada dos filmes
de FS estão apresentadas na Figura 34.
Figura 34. - Porcentagem de redução da glicemia de ratos Wistar Hannover 30
minutos após a administração de PBS, solução de insulina recém preparada e
insulina liberada dos filmes de fibroína.
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Resultados expressos como média ± desvio padrão; *p<0,05 (One-way ANOVA
seguida de Teste Tukey) (n=5).
É possível observar na Figura 34 a ocorrência de uma redução de cerca de
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soluções de INS foram significativamente menores (p<0,005) à redução ocasionada
pela administração de PBS, de apenas 7,8%.
5.7. Estudos in vitro em cultura de células epiteliais da córnea humana
5.7.1. Citotoxicidade
A Figura 35 apresenta a porcentagem de células viáveis determinadas pelo
ensaio da resazurina.
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Figura 35 - Ensaio de citotoxicidade por resazurina
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Resultados expressos como média ± desvio padrão; *p<0,05 (One-way ANOVA
seguido de teste Tukey) (n=4).
Os resultados na Figura 35 demonstraram que o contato com os filmes FS,
FS com INS e solução de INS por 24 h não foi citotóxico para as células HCE-SV40,
apresentando percentual de viabilidade de aproximadamente 100%. O contato com
cloreto de benzalcônio 0,01%, controle positivo, resultou em morte celular de cerca
de 95%.
A Figura 36 mostra os resultados do ensaio de viabilidade celular após os
diferentes estímulos inflamatórios.

Figura 36 - Viabilidade das células de córnea humana HCE-SV40 após estímulo
com LPS, Scratch, Scratch + LPS e SDS
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A porcentagem de células viáveis após o estímulo com LPS, scratch, scratch
+ LPS e SDS variou de 98,3±5,6% a 113,7±0,1%. Desta forma, os estímulos não
foram considerados citotóxicos para às células HCE-SV40.
5.7.2. Modulação de citocinas e mediadores do processo inflamatório
As Figuras 37 e 38 apresentam os níveis de IL-6 e de MMP-9 na ausência e
presença de estímulo inflamatório por LPS.
Figura 37 - Expressão de IL-6 no sobrenadante de cultura de células epiteliais da
córnea humana tratadas com filme de fibroína, fibroína com insulina e insulina em
solução salina

(A) Ausência e (B) presença de estímulo inflamatório por LPS. Resultados expressos
como média ± desvio padrão; *p<0,05 (One-way ANOVA seguido de Teste Tukey)
(n=5).
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Figura 38 - Expressão de MMP-9 no sobrenadante de cultura de células epiteliais da
córnea humana tratadas com filme de fibroína, fibroína com insulina e insulina em
solução salina

(A) Ausência e (B) presença de estímulo inflamatório por LPS. Resultados expressos
como média ± desvio padrão; *p<0,05 (One-way ANOVA seguido de Teste Tukey)
(n=5).
Pode-se observar nas Figuras 37 e 38 que o estímulo com LPS aumentou a
produção de IL-6 e MMP-9 em relação ao controle (sem LPS).
Em condições normais (sem estímulo), o tratamento com os filmes de FS, FS
com INS e solução de INS aumentou os níveis basais de IL-6 cerca de 1,4 a 2 vezes
(Figura 37A). Entretanto, uma vez instaurada a inflamação pela presença de LPS,
não houve diferença significativa em relação ao controle (Figura 37B). Na ausência
de estímulo inflamatório, apenas INS em solução promoveu aumento dos níveis
basais de MMP-9, cerca de 1,3 vezes (Figura 38A). No entanto, em ambiente
inflamatório, ambos os filmes foram capazes de reduzir significantemente os níveis
dessa protease, cerca de 1,4 vezes (Figura 38B).
A expressão de IL-1β e TNF-α pelas células após estímulo com LPS, scratch,
scratch + LPS por 24 h e SDS 0,5% por 30 min ficou abaixo do limite de detecção do
kit de Elisa utilizado específico para esses mediadores. A incubação das células com
os filmes de FS, FS com INS e INS em solução também não resultou na expressão
de níveis quantificáveis desses mediadores. Desta forma, nas condições de cultivo
aplicadas, as células de córnea humana não foram capazes de produzir IL-1 β e
TNF-α mesmo na presença de diferentes estímulos.
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5.8. Avaliação da cicatrização in vivo
5.8.1. Variação de massa e glicemia
Os dados de variação de massa e glicemia dos animais antes e 2 e 8
semanas após a indução da DM estão apresentados na Figuras 39.
Figura 39 - Variação de massa e glicemia dos animais antes, 2 dias e 8 semanas
após a indução de diabetes mellitus
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Resultados expressos como média ± desvio padrão. *p<0,05 (One-way ANOVA
seguido de Teste Tukey) (n=45).
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da indução da DM, os animais apresentaram níveis significativamente superiores,
que se mantiveram por 8 semanas, até o início do estudo de cicatrização in vivo.
A Figura 40 apresenta os resultados dos níveis de glicose sanguínea em
função do tempo de tratamento.
Figura 40 - Variação de glicemia sanguínea dos animais em função do tempo de
tratamento
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Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=20).
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A Figura 40 permite observar que, apesar de ocorrer uma flutuação nos níveis
de glicemia dos animais, mesmo os tratados com o filme contendo INS não
apresentaram uma redução significativa dos níveis de glicose sanguínea em função
do tempo (p>0,05). Ainda, os dados demonstram que os animais mantiveram seus
níveis de glicose acima de 200 mg/dL, mantendo, portanto, a condição de diabéticos
por todo o tratamento.
5.8.2. Fechamento da ferida e índice de cicatrização (IC)
Os resultados referentes à avaliação do fechamento das feridas na córnea
estão apresentados nas Figuras 41 e 42.
Figura 41 - Fechamento das feridas das córneas dos animais tratados com os filmes
de fibroína e fibroína contendo insulina

Coloração com fluoresceína e fotografia em fenda azul, aumento de 16x.
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Figura 42 - Índice de cicatrização das córneas dos animais
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Resultados expressos como média ± desvio padrão; *p<0,05 em função do tempo,
no mesmo grupo de tratamento (Teste U de Mann-Whitney) (n=10).
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Analisando o IC na Figura 42, para ambos os grupos houve diferença
estatística em função do tempo (p<0,05, teste de Kruskall-Wallis). Após 24 horas, o
IC foi significativamente menor do que em 48 horas, tanto para os animais tratados
com filme de FS (p=0,0038), quanto para os tratados com o filme contendo INS
(p=0,0187) (teste de Mann-Whitney). Não foi possível observar diferença no
fechamento entre 48 e 72 horas ou ainda em função do tipo de filme administrado
(p>0,05). Cabe ainda salientar que os animais de ambos os grupos apresentaram
fechamento completo das feridas epiteliais corneanas após 48 horas da abrasão
(Figura 41).
5.8.3. Análise histológica
A Figura 43 mostra corte histológico (H&E) representativo da córneas dos
ratos sem ferida. As Figuras 44 e 45 mostram cortes histológicos (H&E)
representativos das córneas feridas após 72 horas do tratamento com filme de FS e
com filme de FS com INS, respectivamente.
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Figura 43 - Corte histológico da córnea de rato diabético sem ferida

Coloração hematoxilina-eosina, aumento de 40x.
Figura 44 - Histologia da córnea de rato diabético 72 h após tratamento da ferida
com filme de fibroína

Coloração hematoxilina-eosina, aumento de 40x.
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Figura 45 - Histologia da córnea de rato diabético 72 h após o tratamento da ferida
com o filme de fibroína contendo insulina

Coloração hematoxilina-eosina, aumento de 40x. As flechas indicam as células
epiteliais da camada basal.
É possível observar a característica do epitélio corneano estratificado
pavimentoso não queratinizado. As células epiteliais das córneas dos animais
diabéticos sem ferida (Figura 43) apresentam hipotrofismo, núcleos picnóticos,
células nucleadas na camada apical, sugerindo ainda uma desorganização na
camada basal. Para os animais com feridas tratados com o filme de FS (Figura 44),
as células epiteliais também apresentam hipotrofismo, núcleos picnóticos e
desorganização na camada basal, além de serem observadas menos camadas.
Ainda, observa-se uma infiltração celular estromal aparentemente superior aos
demais grupos. Os animais que tiveram suas feridas tratadas com filme de FS
contendo INS (Figura 45) apresentam um indicativo de melhor organização das
multicamadas, especialmente da camada basal epitelial.
5.8.4. Espessura do epitélio da córnea
Os valores das espessuras do epitélio das córneas dos animais,
determinadas a partir das imagens das lâminas histológicas, estão apresentados na
figura 46.
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Espessura do epitélio (µm)

Figura 46 - Espessura do epitélio da córnea dos animais
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Como é possível observar na Figura 46, a espessura das córneas dos
animais tratados com o filme de FS foi significativamente menor (p<0,05) do que dos
animais tratados com o filme de FS contendo INS e dos animais sem ferida. Para os
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animais tratados com o filme contendo INS, a espessura da córnea foi semelhante a

5.8.5. Modulação do processo inflamatório in vivo
Os valores dos níveis de IL-1β, IL-6 e MMP-9 nas córneas dos animais estão
apresentados nas figuras 47, 48 e 49, respectivamente.
Figura 47 - Níveis de IL-1β nas córneas dos animais
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Resultados expressos como média ± desvio padrão. *p<0,05, em relação ao
tratamento, no mesmo tempo (Teste U de Mann-Whitney) (n=5).
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Figura 48 - Níveis de IL-6 nas córneas dos animais
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Figura 49 - Níveis de MMP-9 nas córneas dos animais
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Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=5).
É possível observar na figura 47 que, após 24 h, os animais tratados com o
filme de FS apresentaram níveis de IL-1β significativamente maiores do que os
tratados com filme de FS contendo INS (p=0,0317), entretanto não houve diferença
entre os níveis dessa citocina após 48 e 72 horas. Ainda, não foi observada
diferença estatística de concentração de IL-1β em função do tempo, dentro do
mesmo grupo de tratamento. Não foi possível quantificar os níveis de IL-1β na
ausência de ferida.
Para IL-6, conforme é possível observar na figura 48, não houve diferença
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significativa entre os níveis expressos antes e depois da indução da ferida na
córnea, em relação aos diferentes tratamentos ou em função do tempo.
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Com relação à MMP-9, como mostra a figura 49, não foi possível realizar a
quantificação nas córneas dos animais sem feridas. Os animais com feridas, de
ambos os grupos de tratamento, não apresentaram diferença estatística entre si ou
em função do tempo.
Ainda, não foi possível avaliar os níveis de TNF-α de forma adequada, pois
estavam abaixo do limite de quantificação do teste utilizado.
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6. DISCUSSÃO
6.1. Obtenção da dispersão de fibroína da seda
A produção de biomateriais para aplicações biomédicas necessita ser
realizada em condições controladas de forma a garantir consistência. Parte desse
processo envolve o desenvolvimento dos métodos de produção que sejam
reprodutíveis e bem caracterizados (Cheng et al., 2015; Allardyce et al., 2016).
A primeira etapa do processo de preparo dos filmes de FS envolveu a
obtenção da FS a partir de casulos do bicho-da-seda. Esses casulos são formados
por duas proteínas estruturais, a FS, com suas cadeias pesada (350 kDa) e leve (25
kDa), e a sericina. A sericina tem potencial imunogênico em humanos (Rockwood et
al., 2011; Wenk et al., 2011) e precisa ser removida dos casulos. Como ela é uma
proteína hidrofílica, que apenas recobre a FS, pode ser facilmente removida dos
casulos por aquecimento dos mesmos em solução aquosa, processo esse
denominado degomagem (Jin e Kaplan, 2003). A degomagem pode ser realizada
utilizando-se soluções básicas, ácidas, denaturantes ou proteases, em temperaturas
de até 100oC (Jin e Kaplan, 2003; Wenk et al., 2011). O método de degoma mais
utilizado é o aquecimento em solução alcalina de carbonato de sódio 0,02 M, devido
ao baixo custo deste sal, rápido tempo de processamento e controle da distribuição
da massa molecular da FS (Yucel et al., 2014). Desta forma, os casulos do bicho-daseda foram degomados com esta solução para obtenção da FS.
A etapa de dispersão da FS degomada em meio aquoso é uma das etapas
determinantes para tornar possível o processamento da FS em hidrogéis, filmes e
scaffolds. O uso de agentes para dispersão se faz necessário pois a FS possui
solubilidade limitada em água devido à presença de pontes de hidrogênio inter e
intramoleculares, à sua alta cristalinidade e às suas propriedades físico-químicas. A
cadeia pesada da FS, seu maior componente estrutural, é essencialmente anfifílica,
contendo blocos de copolímeros alternados. Esses copolímeros são compostos por
12

domínios

hidrofóbicos

longos

cristalizáveis

(sequência:

GAGASGAAG[SG(AG)2]8, onde G é glicina, A é alanina e S é serina), e 11
domínios quase idênticos mais hidrofílicos (com domínios C- e N-terminais). Desta
forma, são necessárias altas concentrações de sais caotrópicos que sejam capazes
de romper essas ligações hidrofóbicas, solvatando as cadeias de FS pela interação
com os íons presentes nessas soluções (Wenk et al., 2011; Yucel et al., 2014).
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Os fios de FS degomados foram solubilizados então em solução ternária de
CaCl2:EtOH:H2O. A presença de íons cálcio (Ca2+) hidratados no meio aquoso
devido a ionização do sal de cálcio é capaz de formar um complexo quelato estável
com o grupamento hidroxil das cadeias laterais dos resíduos de serina e tirosina das
moléculas de FS e romper as ligações de hidrogênio e interações de van der Waals
entre as cadeias polipeptídicas (Cheng et al., 2015). O etanol adicionado ao meio
aumenta a permeabilidade das cadeias da FS facilitando a ação do Ca2+ hidratado.
Desta forma, a solução ternária CaCl2:EtOH:H2O é capaz de solubilizar a FS
formando uma dispersão relativamente estável. A baixa estabilidade da FS
solubilizada pode causar agregação molecular, precipitação e geleificação,
reduzindo a processabilidade da FS (Tester et al., 1997; Cho et al., 2012)
A etapa de diálise subsequente à dispersão foi realizada para remoção dos
íons Ca2+ e do etanol, com obtenção de uma dispersão aquosa regenerada de FS. A
eliminação dos íons durante a diálise da solução de FS foi feita acompanhando-se a
variação da condutividade elétrica da água dialisada. Como pode ser observado na
Tabela 1, a condutividade elétrica da água da diálise após 72 h apresentou-se
próxima à condutividade da água ultrapurificada, sugerindo que esse período foi
suficiente para a completa remoção dos íons das dispersões de FS.
De maneira geral, o processo utilizado foi capaz de promover solubilização e
estabilização das cadeias de FS em água, resultando em uma dispersão com
concentração de aproximadamente 6% (m/m) de FS estável mesmo após a
eliminação do excesso de Ca2+ e armazenamento por 7 dias.
6.2. Preparo dos filmes de fibroína da seda e insulina
A dispersão de FS foi adicionada de diferentes plastificantes, em diferentes
concentrações, para se definir uma formulação que originasse filmes com
características adequadas para a administração ocular. Plastificantes são materiais
incorporados aos polímeros para aumentar sua elasticidade e flexibilidade (Peters e
Arisman, 2000). Eles atuam diminuindo a temperatura de transição vítrea do
polímero, reduzindo a energia requerida para rotação de ligações moleculares (Zhu
et al., 2006). A otimização do tipo e concentração do plastificante é uma importante
etapa no desenvolvimento de formulações. Quantidades muito pequenas dos
plastificantes deixam os filmes frágeis, enquanto altas quantidades não conseguem
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se difundir entre as cadeias poliméricas, permanecendo na superfície e prejudicando
as propriedades dos filmes (Csóka et al., 2006).
Em estudos de pré-formulação, à dispersão de FS foram adicionados
plastificantes com características distintas (glicerina, trietilcitrato, triacetina e PEG
400) e em diferentes concentrações (5-40% da massa de fibroína). Os filmes
contendo trietilcitrato, triacetina e PEG 400 não se mostraram viáveis, pois não
soltaram das placas de teflon após a secagem. Além disso, apresentaram
segregação do plastificante, que fluía dos filmes e os deixava quebradiços. Com
relação à glicerina, concentrações menores de 20% (m/m) em função da massa de
FS resultaram em filmes quebradiços. Ainda, quando utilizadas concentrações
maiores, excesso de glicerina brotava na superfície dos filmes e dificultava seu
destacamento das placas. Desta forma, optou-se por desenvolver os filmes
utilizando glicerina na proporção de 20% (m/m) em função da massa de FS.
A glicerina é um poliálcool hidrossolúvel, biocompatível, de baixa massa
molecular (92,09 g/mol) e alto ponto de ebulição (290°C) que, devido a sua elevada
higroscopicidade, pode atuar como promotor da captação de água pela matriz
polimérica. Esse efeito pode facilitar a bioadesão e liberação do fármaco de uma
formulação, porém em excesso também pode diminuir a sua consistência e
enfraquecer as ligações adesivas (Shin e Yoon, 2002; Kim e Shin, 2004). Dentre os
diferentes plastificantes disponíveis, a glicerina é um dos mais efetivos e
amplamente usados para melhorar as propriedades mecânicas de filmes a base de
proteínas (Yun et al., 2016), demonstrando compatibilidade com a FS (Lu et al.,
2009).
O método de secagem por evaporação do solvente em ar é a forma mais
simples e mais utilizada em estudos sobre a estabilização de biomacromoléculas
pela FS (Li et al., 2015) e foi satisfatório para o objetivo proposto.
6.3. Caracterização dos filmes de fibroína e insulina
6.3.1. Espessura dos filmes
Os filmes apresentaram espessura de aproximadamente 180 µm (Figura 17)
e baixa variabilidade entre as medidas sugerindo distribuição homogênea da
dispersão nas placas e método de secagem adequado e reprodutível. As
espessuras dos filmes geralmente relacionam-se à quantidade de sólidos totais
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utilizada na formulação. Entretanto, apesar do filme de FS contendo INS (28,5
mg/cm2) apresentar um teor de sólidos um pouco maior do que o filme contendo
apenas FS (25 mg/cm2), devido a adição de 3,5 mg de INS, não houve diferença
significativa entre suas espessuras. É possível que a não observância do aumento
de espessura esteja relacionada à ocorrência de interações não-covalentes entre FS
e INS durante a formação dos filmes, deixando a rede polimérica compacta,
conforme será discutido detalhadamente a seguir.
6.3.2. Transparência dos filmes
A transparência é característica dos filmes de FS, tornando-os interessantes
para uso ocular, especialmente como scaffolfds (Hogerheyde et al., 2014; Hazra et
al., 2016; Kim, D. K. et al., 2016). É possível observar na Tabela 2, para ambos os
filmes, um aumento da transmitância com o aumento do comprimento de onda
utilizado. Ainda, os filmes de FS apresentaram valores de transmitância
significativamente maiores (p<0,05) do que os filmes contendo INS, em todos os
comprimentos de onda analisados. O aumento da transmitância com a diminuição
do comprimento de onda estaria correlacionado com a diminuição da absorbância
pelas proteínas (Sagnella et al., 2016). Desta maneira, a diminuição da
transparência após a adição de INS estaria relacionada ao aumento do conteúdo
proteico dos filmes e, consequentemente, da absorbância. Ainda, os filmes
apresentaram uma transparência de cerca de 60-70%, valores ligeiramente menores
aos obtidos por (Lee, M. C. et al., 2016), o que estaria correlacionado a maior
espessura dos filmes desenvolvidos, inversamente proporcional à transmitância.
Sendo assim, é interessante que filmes um pouco mais finos sejam produzidos para
não afetar a visão do paciente.
6.3.3. Permeabilidade ao vapor de água
A córnea é um dos poucos tecidos inteiramente desprovidos de vasos
sanguíneos e linfáticos. Desta forma, a homeostase é inteiramente dependente do
oxigênio e nutrientes recebidos através da porção exterior pelo filme lacrimal, além
do humor aquoso e limbo (Bukowiecki et al., 2017). Desta forma, é necessário
permitir que a córnea possa realizar tais trocas, de forma a manter-se saudável.
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Filmes de FS são descritos na literatura como permeáveis ao oxigênio e ao
vapor de água (De Moraes et al., 2014; Hazra et al., 2016). O ensaio de
permeabilidade ao vapor de água foi realizado para avaliar se os filmes
desenvolvidos,

especialmente

após

a

adição

de

INS,

conservavam

esta

característica. É possível observar na Figura 18 não houve diferença significativa
entre os valores de permeabilidade ao vapor de água dos filmes de FS e FS
contendo INS, sendo semelhantes aos valores encontrados na literatura, de 2,7 a
5,2 g.mm.m2.dia-1.KPa-1 (De Moraes et al., 2014).
6.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A INS é uma proteína globular pequena, formada por 51 aminoácidos
dispostos em duas cadeias, com uma estrutura principalmente α-helicoidal
estabilizada por três ligações dissulfeto. Em solução e em alta concentração, os
monômeros de INS podem formar dímeros e até hexâmeros, para proteger do
contato com o solvente os domínios hidrofóbicos na superfície do monômero (Mauri
et al., 2015).
As micrografias da INS previamente solubilizada em meio ácido (Figura 19)
apresentaram características de material solubilizado, não sendo observada a
presença de cristais, apenas de estruturas globulares, referentes à aglomeração das
moléculas de INS devido à alta concentração.
As características morfológicas dos filmes são importantes para a interação
com as células e regeneração da córnea (Kim, D. K. et al., 2016). A superfície dos
filmes de FS constitui um ambiente adequado para a adesão e proliferação celular,
sendo o padrão topográfico capaz de influenciar o alinhamento e a mobilidade das
células (Lawrence et al., 2009; Lee, Min Chae et al., 2016; Abdel-Naby et al., 2017).
Os filmes apresentaram superfície bastante regular, assim como os obtidos
por (Hogerheyde et al., 2014), que permitiram a adesão e proliferação de células
epiteliais da córnea humana. Não foram observados poros (Figura 20), o que pode
estar relacionado à conformação em folhas-β pelas cadeias de fibroína, uma
estrutura mais ordenada e densa, devido a utilização de dispersões de fibroína mais
concentradas, como demonstrado por FTIR (Figura 22) e DSC (Figura 23 a 25). A
ausência de poros pode ser correlacionada com a baixa capacidade de
intumescimento (Figura 27), conforme discutido mais adiante.
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As proteínas têm seu formato guiado pela conformação energética mais
estável, a qual depende de sua estrutura primária (Pandey et al., 2012). Essas
conformações são impulsionadas pelo balanço energético que acompanha a
exposição de cadeias laterais ao solvente ou superfícies as quais elas são expostas.
É possível observar que, em solução, a INS apresenta-se como estruturas
globulares (Figura 19), com tamanho micrométrico, possivelmente devido à
aglomeração.
Quando adicionada à placa de Teflon utilizada para a obtenção dos filmes,
monômeros de INS podem adsorver na placa, processo conduzido pela
desidratação de cadeias laterais hidrofóbicas durante a evaporação do solvente
(água) (Jorgensen et al., 2011). No entanto, a presença da FS, formada por vários
peptídeos, pode compensar essa perda de ligações de hidrogênio entre INS e o
solvente, fazendo com que a INS forme novas ligações de hidrogênio com peptídeos
vizinhos da FS (Pandey et al., 2012; Mauri et al., 2015). Essas ligações podem
estabilizar as moléculas de INS no filme de FS.
Os prováveis mecanismos de estabilização de biomoléculas pela FS vêm
sendo bastante discutidos na literatura. A "hipótese de substituição da água",
relacionada ao efeito de estabilização termodinâmica, é uma das mais discutidas
(Cicerone et al., 2015; Li et al., 2015) e parece estar de acordo com o observado nos
filmes de FS e INS desenvolvidos neste trabalho. Esta hipótese se baseia no
conceito de que a matriz encapsulante, no caso a FS, atua como substituto da água
(Li et al., 2015). Desta forma, quando a água é perdida no processo de evaporação
para formar o filme, a INS tende a sofrer desnaturação devido à perda das
interações que mantém sua estrutura nativa. Para prevenir a desnaturação proteica,
a matriz, no caso a FS, fornece energia livre para a proteína. O resultado previsto é
a substituição das ligações de hidrogênio perdidas entre proteína e água por
ligações de hidrogênio ente proteína e matriz. Assim, o estado conformacional nativo
da

proteína

é

termodinamicamente

favorecido

em

detrimento

do

estado

desnaturado.
A FS é uma matriz adequada para substituir as interações da INS com a água
no processo de obtenção do filme porque as interações de hidrogênio inter e
intramoleculares, rompidas durante o processo de solubilização da FS, tendem a se
reorganizar quando o solvente é evaporado. Essas ligações de hidrogênio são então
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refeitas pelas interações com componentes presentes no meio (Li et al., 2015).
Como a INS faz parte do meio que contém a FS, interações entre as duas
substâncias irão ocorrer, possibilitando a estabilização da INS pela FS. Ainda, a
organização das cadeias de FS em folhas-β (cristalina), como observado nas
análises de FTIR e DSC discutidadas mais a frente, pode proporcionar a formação
de cavidades de tamanho nanométrico, capazes de incorporar outras proteínas
(Zhang et al., 2012). Desta forma, ocorre a incorporação da INS no interior do filme,
como pode ser sugerido pela observação das estruturas globulares nanométricas na
fratura transversal dos filmes contendo INS (Figura 21). Essa capacidade da FS em
manter a INS em sua conformação nativa pode ser confirmada pelos resultados de
DC, como discutido no item 6.6.
6.3.5. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)
A técnica de FTIR é rotineiramente utilizada para caracterizar a estrutura de
proteínas no estado sólido, especialmente as suas conformações secundárias em αhélice e β-folha (Cicerone et al., 2015).
A posição das bandas relativas à amida I (1700 - 1600 cm-1) e amida II (16001500 cm-1) vêm sendo bastante utilizadas na análise da conformação secundária
apresentada por filmes de FS (Lu et al., 2009; Taddei et al., 2013).
Mais especificamente, os picos na região Amida I dos espectros de FTIR,
referentes ao estiramento C=O, são bons indicadores da conformação de proteínas.
Isso ocorre porque a frequência das vibrações de C=O na cadeia proteica é alterada
devido à influência de ligações de hidrogênio entre N-H e C=O, as quais são
dependentes das conformações adotadas pelas cadeias proteicas. Além disso,
espectros nessa região não são significativamente influenciados pelas cadeias
laterais e são, portanto, adequados para determinação de conformação (Hu et al.,
2006).
O filme de FS simples apresenta o pico de amida II em 1512 cm1 (Figura 22),
característico de conformação em folha-β (estrutura Seda II) (Bai et al., 2008; Lu et
al., 2009; Motta et al., 2011; Zhou et al., 2014; Sagnella et al., 2016), assim como o
da amida I, em 1632 cm-1 (Jin et al., 2005; Lu et al., 2009; Wang e Zhang, 2014;
Coburn et al., 2015; Sagnella et al., 2016). O alto conteúdo de folha-β está
diretamente relacionado ao processamento da fibroína e obtenção dos filmes.
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Estudos revelaram que a secagem lenta de filmes em temperaturas até 40 oC de
dispersões de FS mais concentradas resultam na transição do estado aleatório para
o cristalino em folhas-β (Magoshi et al., 2000; Zhong et al., 2014; Ming et al., 2015).
A adição de INS ao filme de FS não promoveu o deslocamento ou surgimento
de novos picos (Figura 22), sugerindo que a FS conservou sua conformação em
folha-β (Seda II) e não houve formação de nova ligação covalente; entretanto,
observou-se uma redução da intensidade dessas bandas quando comparadas ao
filme contendo apenas FS. A redução da frequência vibracional e do coeficiente de
absorção pode estar relacionada à alterações no meio ocorridas devido a interações
não covalentes entre as proteínas FS e INS, uma vez que estas interações podem
modular a densidade de elétrons e a polaridade das ligações (Barth, 2000).
6.3.6. Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC)
As análises de DSC de todas as amostras mostram um pico endotérmico na
região entre 50 e 100oC (Figura 23, 24 e 25), relacionado à evaporação de água
fracamente adsorvida, sugerindo que tanto INS quanto FS interagem com água. Na
curva da INS (Figura 23), o pico em 211 oC está relacionado à fusão intermediária do
estado conformacional globular enquanto o pico em 236,3oC, à degradação das
cadeias peptídicas. O único pico exotérmico, em 269,3oC, está relacionado à
cristalização da INS (Huus et al., 2005; Zhao et al., 2010). Em relação ao filme de FS
(Figura 24), a temperatura de transição vítrea (Tg) da FS em 63,8oC é caracterizada
por um deslocamento estrutural que precede a formação de folhas-β (Magoshi et al.,
2000; Volkov et al., 2014). Em 213,5oC observa-se um pequeno pico de cristalização
da FS, em que estruturas não-cristalinas instáveis são transformadas em folhas-β. A
não observância dos picos de transição vítrea e cristalização na curva de DSC do
filme de FS e INS (Figura 25) pode sugerir, como já obervado nos espectros de
FTIR, a ocorrência de interações entre as duas proteínas. Desta forma, parece que a
adição da INS estabiliza a estrutura do filme de FS, resultando em um filme com
uma concentração ligeiramente superior de conformação em folhas-β, estruturas
cristalinas mais estáveis (Lu et al., 2009; Wang e Zhang, 2014; Sagnella et al.,
2016). Nas curvas das amostras dos filmes de FS e FS com INS (Figuras 24 e 25)
observa-se picos endotérmicos em torno de 265 oC, referentes à degradação da FS
(Weska et al., 2009; Motta et al., 2011). Picos de degradação da FS ao redor de
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252°C estão relacionados à estrutura em Seda I, enquanto o aumento da
temperatura de degradação para valores acima de 260°C correlaciona-se com a
transição para a estrutura Seda II (Zhang et al., 2012), o que pode confirmar a
presença de folhas-β mais regulares e estáveis nos filmes desenvolvidos.
6.3.7. Avaliação das propriedades de tensão e deformação do filme
Filmes de FS geralmente apresentam uma elevada resistência mecânica, o
que está diretamente correlacionado com o conteúdo de folhas-β (Yucel et al.,
2014). De fato, o filme desenvolvido apresentou um valor de tensão de ruptura alto,
de cerca de 30 Mpa (Figura 26), valor bastante semelhante ao encontrado por
(Zhang et al., 2012), de 32,1 ± 2,4 MPa; entretanto, a porcentagem de elongamento
foi significativamente maior, o que pode estar relacionado à presença da glicerina
utilizada como plastificante e aumentando a flexibilidade do filme (Peters e Arisman,
2000). A adição da INS ao filme de FS resultou em algumas mudanças na estrutura
da FS que eventualmente influenciaram as características mecânicas dos filmes. A
reorganização das cadeias em uma rede mais rígida e estruturada decorrente de
interações entre FS e INS levaram a uma redução significativa na capacidade de
elongação do filme e tensão de ruptura do mesmo (Figura 26), característicos de
uma maior rigidez.
6.3.8. Intumescimento
Filmes de FS que conservam a conformação em α-hélice (seda I) são
solúveis em água (Li et al., 2015). Nesses casos, a água é capaz de romper as
ligações de hidrogênio intercadeias e intumescer as regiões hidrofílicas na estrutura
do filme (Lu et al., 2009). O aumento de folhas-β, por sua vez, está relacionado com
uma diminuição da hidratação dos filmes. Esse tipo de organização pode ser
considerado como uma reticulação física, levando à um intumescimento restrito dos
filmes quando em contato com meio aquoso (Karve et al., 2011). É possível observar
que ambos os filmes desenvolvidos apresentaram uma reduzida capacidade de
hidratação (Figura 27), o que, portanto, pode estar relacionado ao alto conteúdo de
conformação cristalina da FS, como pode ser confirmado nos ensaios de FTIR e
DSC. A adição de INS aos filmes diminuiu cerca de 2 vezes (p=0,0072, Student ttest) o grau de intumescimento dos filmes até 2 horas. Esta diminuição do
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intumescimento inicial com adição de INS pode estar relacionada com as interações
entre a INS e os resíduos hidrofílicos da cadeia pesada da FS, tornando-os menos
disponíveis para captarem água. No entanto, após 2 horas, os filmes foram capazes
de intumescer de forma semelhante aos filmes contendo apenas FS, atingindo a
mesma porcentagem de intumescimento em 24 horas.
Pode-se observar na Figura 27 uma diminuição do grau de intumescimento
dos filmes após 6 h. Essa menor captação de água pode estar relacionada a perda
de alguma massa dos filmes com o tempo de contato com o meio aquoso, que será
discutida a seguir, no item 6.3.9.
6.3.9. Degradação enzimática
Diversas enzimas estão presentes no ambiente inflamatório das feridas da
córnea, especialmente as proteases (Dupps e Wilson, 2006; Yu et al., 2010;
Maycock e Marshall, 2014; Ljubimov e Saghizadeh, 2015). Por se tratar de um filme
de natureza proteica, a influência da biodegradação deve ser considerada, uma vez
que enzimas proteolíticas endógenas são capazes de clivar sítios específicos,
levando à uma biodegradação gradual da FS em aminoácidos solúveis e fragmentos
peptídicos (Yucel et al., 2014). Desta forma, o ensaio de degradação enzimática
pode fornecer informações adicionais importantes acerca da liberação da INS a
partir dos filmes de FS no sítio de ação.
O grau de degradação dos filmes de FS, assim como o intumescimento, é
altamente dependente do conteúdo cristalino de folhas-β (Seda II) (Lu et al., 2010).
O filme de FS desenvolvido apresenta um alto conteúdo cristalino, conforme
sugerido pelas análises de FTIR e DSC, o que lhe confere uma baixa perda de
massa em contato com meio aquoso apenas, de cerca de 15% em 72 horas, como
pode ser observado na Figura 28 e Tabela 4. A adição de protease ao meio não
alterou significativamente a degradação do filme de FS, mesmo após 72 h,
sugerindo que a presença de proteinase XIV não foi capaz de favorecer degradação
adicional. Já o filme de FS contendo INS apresentou uma degradação quase 2
vezes maior que o filme de FS após 72 h de contato com o meio aquoso. Sendo
assim, parece que a perda de massa do FS, comum aos dois filmes, nos dois
primeiros dias de contato com a solução, favorece a degradação do filme com INS
após 72 h. A adição de enzima ao meio, favoreceu a degradação do filme de FS
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com INS já nas primeiras 48 h de contato. É possível que as proteinases atuem na
quebra do filme de FS, liberando a INS no meio, ocasionando essa diferença na
massa perdida em relação ao filme de fibroína simples. Desta forma, as diversas
proteinases presentes nas feridas seriam então capazes de atuar na degradação do
filme quando aplicado, o que apresentaria um componente adicional na liberação da
INS.
6.4. Desenvolvimento e validação de método para quantificação da insulina em
solução e em formulações
O método analítico baseado em cromatografia líquida de alta eficiência em
fase reversa vem sendo bastante utilizado na quantificação de peptídeos e
proteínas, incluindo a INS, para uma série de aplicações. Na tentativa de
desenvolver um método de análise da INS por CLAE que permitisse sua
quantificação no estudo de liberação, avaliou-se, inicialmente, a sensibilidade de
métodos previamente descritos na literatura (Sarmento et al., 2006; Andreani et al.,
2014). Entretanto, esses métodos mostraram-se inadequados ao desenvolvimento
da proposta, principalmente devido ao baixo tempo de retenção do analito. Desta
forma, esses métodos foram modificados e a condição cromatográfica que
apresentou melhor resolução do pico da INS e sensibilidade, com tempo de retenção
adequado de aproximadamente 13,3 min, foi aquela em que se usou fase móvel
composta por ACN:água contendo 1% de TFA eluída com um gradiente de
concentração linear (Figura 29). A adequabilidade do sistema foi então avaliada,
seguida da validação do método.
Os testes de adequabilidade do sistema ou system suitability são usados para
verificar se a eficiência, resolução e reprodutibilidade de sistemas de separação
cromatográficos e/ou eletroforéticos estão adequados para que análises de rotina
possam ser realizadas. Os ensaios baseiam-se no conceito de que os fatores
envolvidos nas análises, isto é, equipamento, reagentes, colunas, operações
analíticas, analistas e características da amostra são inter-relacionadas e constituem
um sistema único que, portanto, pode ser avaliado como tal (FDA, 1994). Com base
nos resultados apresentado na Tabela 5, é possível afirmar que todos os parâmetros
avaliados no teste de system suitability apresentaram resultados aceitáveis quando
comparados aos níveis recomendados pela literatura (FDA, 1994). Uma vez
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assegurada a adequabilidade do sistema, foi possível proceder aos estudos de
validação do método analítico desenvolvido.
No desenvolvimento deste trabalho, seletividade, linearidade e intervalo,
sensibilidade (limites de detecção e quantificação), precisão (repetibilidade e
precisão intermediária), exatidão e robustez foram as figuras de mérito avaliadas
durante a validação do método analítico estabelecido.
A seletividade é um parâmetro muito importante no desenvolvimento de
métodos analíticos, uma vez que fornece informações sobre a ocorrência de
interferentes durante a determinação dos analitos (USP, 2007; FDA, 1994; ICH,
1996). Ainda, a avaliação da seletividade antes da realização de ensaios de
quantificação pode contribuir por assegurar a exatidão do método. Na avaliação da
seletividade (Figura 30), em todas as amostras (fase móvel, tampão fosfato de sódio
0,01 M pH 7,0 e dispersão de FS) não foram encontrados compostos com o mesmo
tempo de retenção da INS, podendo-se então inferir que o método desenvolvido é
seletivo para quantificação da INS nesses meios.
A partir da análise estatística de regressão linear dos mínimos quadrados dos
dados apresentados na Figura 31 foi possível afirmar que o método desenvolvido
para quantificação da INS apresentou-se linear no intervalo de 3 a 100 µg/mL, com
coeficiente de correlação linear adequado (r = 0,9999).
O limite de detecção é considerado a menor quantidade de analito em uma
amostra que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada com
exatidão. Por outro lado, entende-se por limite de quantificação como sendo a menor
quantidade de um analito em uma amostra que pode ser quantificada com precisão
e exatidão (USP, 2007; FDA,1994; ICH, 1996). O limite de quantificação
determinado para a INS foi igual à menor concentração da curva analítica, ou seja,
igual a 3 µg/mL, com CV% e ER% inferiores ao máximo de 5% preconizado pela
literatura (ANVISA, 2003). O limite de detecção determinado de 1,0 µg/mL é
adequado para a análise da INS nos sistemas de liberação desenvolvidos neste
trabalho.
Os valores de precisão e exatidão obtidos nos estudos intra-dia foram
satisfatórios para o composto em estudo, já que os valores de coeficiente de
variação e porcentagem de erro relativo obtidos estão de acordo com o
recomendado pela literatura vigente, ou seja, menores do que 5% (ANVISA, 2003).
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Desta forma, na análise quantitativa do composto estudado, pode-se inferir que os
valores de concentração encontrados estarão muito próximos do valor real (baixas
porcentagens de erro).
6.5. Estudo de liberação in vitro da insulina
Estudos sobre o controle de liberação de ativos a partir de sistemas à base de
FS são limitados. Sugere-se que entre os mecanismos primários que governam essa
liberação estejam a difusão, o intumescimento e a degradação do polímero (Yucel et
al., 2014). Desta forma, o controle do conteúdo cristalino é uma estratégia para
regular o transporte de massa em matrizes de fibroína (Karve et al., 2011).
Em adição ao ensaio de liberação em células de difusão, foi realizado estudo
embebendo o filme na solução receptora de forma a evitar possíveis alterações no
processo de difusão da INS devido a evaporação do líquido colocado sobre o filme
quando a membrana foi montada horizontalmente na células de difusão. Não houve,
no entanto, diferenças significativas na liberação da INS entre os dois ensaios
durante o período em que o experimento foi realizado. A baixa captação de água
dos filmes (Figura 27) aliada a baixa degradação (Figura 28) parecem ser os
responsáveis pelo controle na liberação da INS mesmo em diferentes condições de
hidratação.
A rápida liberação de aproximadamente 9% de INS observada logo nos
primeiros minutos do ensaio de liberação pode estar correlacionada com a presença
de INS apenas adsorvida na superfície dos filmes. A INS presente na matriz dos
filmes, no entanto, foi liberada lentamente, apresentando uma cinética de liberação
adequadamente modulado no modelo de Higuchi (Tabela 8). O modelo de Higuchi é
amplamente utilizado na descrição da liberação de fármacos com base na lei de
Fick, a partir de diversos sistemas de liberação, incluindo filmes para liberação
ocular (Higuchi, 1963; Siepmann e Siepmann, 2008; Deshpande et al., 2010; Adelli
et al., 2017). Esta lenta liberação está diretamente correlacionada a conformação
estrutural da FS nos filmes. A organização em folhas-β, reticulada (Karve et al.,
2011), adicionalmente à propriedade da FS em atuar como matriz encapsulante
(Cicerone et al., 2015; Li et al., 2015), são capazes de manter a INS no interior do
filme (Figura 21), em contrapartida à INS adsorvida apenas na superfície dos filmes,
sustentando a liberação da INS. Ainda, a manutenção das características físicas do
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filme e o baixo índice de hidratação (Figura 27) são capazes de diminuir a difusão da
INS a partir do filme, além de dificultar a ruptura de possíveis interações nãocovalentes entre FS e INS, contribuindo para uma liberação mais controlada.
Adicionalmente, os resultados do ensaio de degradação enzimática (Figura 28)
possibilitam sugerir que proteinases, presentes nas feridas epiteliais da córnea,
seriam capazes de ocasionar quebras na estrutura do filme de FS e permitir
adicional liberação da INS remanescente.
Destaca-se que o filme, contendo 100 UI/cm2 (3,5 mg/cm2) de INS, libera
aproximadamente 1 UI/cm2 de INS por hora. Para ser efetiva na recuperação do
epitélio ferido, a INS foi administrada em feridas da córnea de ratos diabéticos na
forma de solução na dose de 1 a 5 UI, 4 vezes ao dia por 7 dias (Zagon et al., 2007).
Desta forma, acredita-se que a dose de INS liberada dos filmes seja adequada para
que a INS tenha a ação pretendida e evite a necessidade das diversas
administrações diárias. Ainda, como a liberação é constante, é provável que filmes
com doses menores já tenham a ação esperada.
6.6. Avaliação da integridade da insulina liberada dos filmes
A manutenção da conformação de proteínas e peptídeos é extremamente
importante para a obtenção do efeito terapêutico desejado. Essas biomoléculas
podem ser facilmente danificadas durante o preparo de formulações, quando
submetidas a condições como temperatura, manipulação mecânica e exposição a
solventes orgânicos. Em geral, a manutenção da estrutura secundária (α-hélice e βfolha) é indicativa da integridade dessas proteínas. O DC é conhecido como uma
das técnicas mais efetivas na avaliação da estrutura secundária de proteínas e
peptídeos (Lopes et al., 2015) e por isso foi utilizado no presente trabalho para
acompanhamento da integridade da INS. Sabe-se que a INS consiste de duas
cadeias polipeptídicas dominadas por segmentos em α-hélice (Yoshida et al., 2012).
O espectro de DC da INS liberada dos filmes (Figura 33A) apresenta características
típicas de α-hélice, com elipsidade negativa em 208 e 222 nm, que é praticamente
idêntica aos sinais da INS nativa (Figura 33B) (Cui et al., 2009; Yoshida et al., 2012;
Lopes et al., 2015). A manutenção da conformação da INS após liberação dos filmes
de fibroína reforça a habilidade da fibroína de estabilização de biomoléculas (Li et
al., 2015), como já sugerido nos estudos de MEV (Figura 21). Desta forma, sugere-
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se que a INS liberada dos filmes está estruturalmente íntegra, não tendo sofrido
nenhum impacto da formulação do filme e, portanto, estando disponível a exercer
seus efeitos biológicos.
6.7. Avaliação da bioatividade da insulina liberada dos filmes
O ensaio de bioatividade in vivo foi realizado para verificar a manutenção da
integridade da INS após ser liberada pelo filme, baseado na função primária da INS
em reduzir a glicemia sanguínea (Reis et al., 2007; Lopes et al., 2015). Esse é um
ensaio relativamente simples, mas permitiu observar que a INS liberada promoveu
uma redução significante da glicemia sanguínea quando comparada com o controle
(PBS), sendo similar à redução causada pela solução de INS recém-preparada na
mesma concentração (Figura 34). Desta forma, corroborando com as análises de
DC (Figura 33), é possível sugerir que os filmes de FS são capazes de estabilizar e
liberar a INS, mantendo sua integridade estrutural e biológica, sendo possível sua
avaliação na cicatrização de feridas na córnea.
6.8. Estudos in vitro em cultura de células epiteliais da córnea humana
6.8.1. Citotoxicidade
O ensaio de citotoxicidade foi realizado primeiramente para garantir que a
aplicação das formulações na concentração utilizada para avaliação da resposta
celular in vitro não causaria morte celular. O teste foi realizado por contato direto,
conforme a ISO 10993-5, colocando-se o filme, diretamente em contato com as
células, respeitando o limite de tamanho de 10% da área da camada celular (Iso,
1999). A viabilidade celular foi determinada pelo método da resazurina. Enzimas
mitocondriais são capazes de reduzir a resazurina em resorufin e, assim, a redução
da resazurina pode ser correlacionada com o número de células viáveis (Borra et al.,
2009). Cabe salientar que na avaliação in vitro dos filmes desenvolvidos utilizou-se
meio de cultura incompleto (DMEM:F12 acrescido apenas de 5% de soro fetal
bovino) para prevenir interferência da INS presente no meio de cultura (SHEM). O
cloreto de benzalcônio é um conservante utilizado em formulações oftálmicas que,
em altas concentrações, causa toxicidade. Em ensaios de citotoxicidade, vem sendo
utilizado na concentração de 0,01% como controle positivo, pois fornece resposta
citotóxica reprodutível (Chiou et al., 1990; Mowrey-Mckee et al., 2002; Meloni et al.,
2010; Zheng et al., 2015).
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Os resultados do estudo de citotoxicidade (Figura 35) mostraram que a INS
na dose de 1 UI (35 µg) não foi citotóxica para as células HCE-SV40. A dose de INS
de 1 UI foi escolhida com base em estudo realizado por (Zagon et al., 2007), que
demonstrou a efetividade da aplicação tópica de colírio de INS no fechamento de
feridas de ratos diabéticos. Sabe-se que a INS apresenta efeito favorável às células
epiteliais da córnea humana, sendo incorporada no meio de cultura (SHEM) utilizado
para cultivo das mesmas (Shanley et al., 2004).
O filme de FS também não apresentou toxicidade para as células HCE- SV40.
Filmes de FS vêm sendo estudados como scaffolds, apresentando a capacidade de
sustentar a proliferação celular (Motta et al., 2011). Estudos in vitro com diferentes
tipos celulares, incluindo fibroblastos, queratinócitos, hepatócitos, células epitelias,
gliais e células tronco mesenquimais indicaram perfis de citocompatibilidade
desejáveis para sistemas à base de FS (Yucel et al., 2014). Ainda, filmes de FS
demonstraram a capacidade de permitir a adesão e proliferação de células epiteliais
da córnea humana, com potencial uso na regeneração da córnea (Hogerheyde et al.,
2014).
6.8.2. Modulação de citocinas e mediadores do processo inflamatório
No processo de cicatrização da córnea, diversas citocinas são liberadas pelo
epitélio danificado e membrana basal, como IL-1, IL-6, TNF-α, BMP-2, BMP-4, EGF
e PDGF (Maycock e Marshall, 2014). Além dessas citocinas, no início do processo
de cicatrização do epitélio da córnea, são liberadas metaloproteinases (MMP-2 e
MMP-9, principalmente), que atuam na remoção das células danificadas para
posterior migração e proliferação de novas células (Pal-Ghosh et al., 2011; Maycock
e Marshall, 2014).
Os filmes de FS, contendo ou não INS, podem modificar a produção destes
mediadores, aumentando ou diminuindo sua produção. Essas modificações podem
resultar em alterações no processo de cicatrização. Assim, a influência dos mesmos
na produção de citocinas e metaloproteinases foi avaliada in vitro. Para tanto,
inicialmente foi analisada a resposta das células epiteliais da córnea humana frente
ao LPS, um componente das bactérias gram-negativas, usualmente utilizado como
modelo para estímulo de processo inflamatório (Cao et al., 2015; Tseng et al., 2016).
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Desta forma, pode-se conhecer a capacidade da linhagem de células estudadas em
produzir alguns mediadores usualmente presentes no processo de cicatrização.
Após estímulo com LPS, as células HCE-SV40 foram capazes de expressar
IL-6 e MMP-9 (Figura 37), porém não TNF- α e IL-1β. Outros estímulos, como
scratch (risco com ponteira estéril, simulando uma ferida), scratch e LPS (Eslani et
al., 2014) e SDS 0,5% (Kim, C.-W. et al., 2016) foram avaliados, porém, ainda
assim, não foi observada expressão de TNF- α e IL-1 β, em quantidades
mensuráveis, pelas células.
Para verificar se os diferentes estímulos avaliados estavam matando as
células e, por isso, as mesmas não estavam expressando alguns mediadores, a
citotoxicidade dos estímulos foi verificada. Pode-se observar na Figura 36 que os
estímulos inflamatórios não foram tóxicos para as células, permitindo sua utilização
como modelos do processo inflamatório nos estudos de doseamento de citocinas e
metaloproteinases realizados na presença dos filmes.
Quanto a ausência da expressão de TNF- α e IL-1 β pelas células, existe uma
divergência na literatura a respeito dela em cultura de células epiteliais da córnea
humana, sendo que alguns grupos conseguem quantifica-las enquanto outros não
(Ueta et al., 2004; Ueta et al., 2005; Śladowski et al., 2005; Erdinest et al., 2012;
Narumi et al., 2014; Cao et al., 2015). Tal fato pode ser explicado pelas diferentes
linhagens e seus padrões de resposta (Kim et al., 2016) utilizadas nos experimentos
divergentes. Especificamente, linhagens celulares imortalizadas, tais como a HCESV40 utilizada no presente estudo, sofrem manipulação genética que podem resultar
em alterações em seus fenótipos e funções (Kaur e Dufour, 2012). Foi relatado
ainda que a expressão de IL-1β e TNF-α sob estímulo de LPS somente foi possível
em cultura de células epiteliais associadas a células dendríticas, demonstrando a
importância do sistema complemento (Erdinest et al., 2012; Narumi et al., 2014).
A influência dos filmes na expressão das IL-6 (Figura 37) e MMP-9 (Figura
38), que tiveram sua expressão aumentada na presença de estímulo inflamatório, foi
então avaliada.
Sugere-se que a resposta inflamatória seja benéfica para o processo de
cicatrização tecidual (Lu e Richardson, 1991; Filbin, 2006; Benowitz e Popovich,
2011). Uma resposta deficiente pode levar a falhas na destruição do agente nocivo e
no reparo do tecido danificado. Entretanto, tal resposta inflamatória deve ser
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controlada, pois, caso o processo seja prolongado, pode levar à deposição de
elementos da matriz extracelular e à transição de fibroblastos em miofibroblastos,
levando à fibrose, formação de cicatrizes e opacificação, comprometendo a visão
(Eckes et al., 2000; Micera et al., 2006; Arranz-Valsero et al., 2014).
A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória pleiotrópica que exerce uma variedade
de atividades regulatórias na resposta inflamatória, estimulação de linfócitos e
resposta imune adquirida (Cole et al., 1999; Sugaya et al., 2011). Todos os
tratamentos foram capazes de aumentar significativamente os níveis basais de IL-6
(Figura 37A). Entretanto, uma vez induzida a inflamação, os níveis não foram
diferentes dos expressos pelo controle (Figura 37B). O aumento da expressão de IL6 observado pode ser benéfico na regeneração celular, especialmente no início do
processo, na primeira fase de reepitelização (Geremicca et al., 2010), estimulando
principalmente a migração das células epiteliais (Nakamura e Nishida, 1999; Ebihara
et al., 2011). De fato, Nakamura e Nishida (1999) observaram que a IL-6 foi capaz
de estimular a migração de células epiteliais de córnea de coelhos. Em estudo in
vitro em cultura de células epiteliais da córnea humana, Arranz-Valsero e
colaboradores (2014) observaram um fechamento de feridas relativamente mais
rápido após exposição à IL-6, o que estaria relacionado a seus efeitos na
proliferação e, principalmente, na migração celular.
As metaloproteínases de matriz extracelular (MMPs) são um importante grupo
de enzimas produzidas pelo epitélio da córnea e responsáveis pela degradação de
componentes da matriz extracelular, estando envolvidas no remodelamento tecidual
(De Paiva et al., 2006). Mais especificamente, a MMP-9 é um marcador ideal de
inflamação, pois eleva-se rapidamente (Sambursky et al., 2013). Na ausência de
inflamação (Figura 38A), apenas INS em solução ocasionou um aumento na
expressão de MMP-9 em relação aos níveis basais, entretanto os níveis ainda foram
significativamente menores do que o controle com indução da inflamação. Após
estímulo com LPS (Figura 38B), apenas os filmes foram capazes de reduzir os
níveis de MMP-9 significativamente. Esse controle dos níveis de MMP-9 pelos
sistemas desenvolvidos é uma característica desejável na terapia para cicatrização
de feridas na córnea, pois seu excesso pode causar danos à superfície ocular,
devido a lise de proteínas responsáveis por manter as tight junctions (De Paiva et
al., 2006), causando desarranjo da função barreira do epitélio e propiciando a
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ocorrência de erosões recorrentes (Pal-Ghosh et al., 2011; Maycock e Marshall,
2014).
A influência do filme de fibroína na expressão de citocinas pode estar
relacionada à liberação de peptídeos da FS no meio de cultura. Peptídeos
resultantes da hidrólise da FS demonstraram potencial terapêutico em doenças
inflamatórias (Kim et al., 2011; Rodriguez-Nogales et al., 2016). Seus efeitos
benéficos estão associados com a supressão de níveis elevados de IL-6, IL-1β e
TNF-α no tecido inflamado, além de servir como plataforma permitindo a adesão e
proliferação. Ainda, estudos recentes demonstraram que a FS é capaz de estimular
o processo de cicatrização através da modulação da via NF-κβ, que está
diretamente relacionada com a inflamação, adesão e proliferação celular (Park et al.,
2018). Desta forma, a FS, além de atuar como um carreador eficiente, preservado a
integridade biológica da macromolécula carreada, ainda possui importante potencial
terapêutico.

6.9. Avaliação da cicatrização in vivo
O modelo de indução de feridas no epitélio da córnea por debridamento vem
sendo amplamente utilizado em estudos de cicatrização, para quantificação de taxa
de proliferação, reinervação e avaliação da resposta imune inata (Stepp et al., 2014;
Ljubimov e Saghizadeh, 2015). O debridamento da córnea utilizando broca rotativa é
considerado seguro, com mínimo risco de ruptura da córnea, sendo inclusive
utilizado em consultórios oftalmológicos para limpeza e remoção de irregularidades
na superfície ocular (Stepp et al., 2014). Entretanto, este modelo apresenta como
limitação a rápida taxa de reepitelização mesmo na ausência de estímulo prómitótico, devido à alta capacidade de regeneração das células epiteliais, sendo que
feridas com cerca de 3 mm de diâmetro costumam fechar em até 24 horas (Stepp et
al., 2014).
Desta forma, diante da elevada capacidade de regeneração corneana em
ratos, optou-se por utilizar animais diabéticos como modelo de cicatrização
deficiente (Yan et al., 2016). O modelo de rato Wistar ou Spraguee-Dawley diabético
por injeção de estreptozotocina ainda é o modelo de DM mais utilizado (Stepp et al.,
2014). No modelo, ocorre indução de DM tipo I pela destruição das células-β
pancreáticas, levando a uma deficiência de secreção de INS (Alves et al., 2008;
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Módulo et al., 2009; Ljubimov e Saghizadeh, 2015). Como foi possível observar na
Figura 39, a indução da diabetes pela estreptozotocina foi realizada de forma
satisfatória, sendo os níveis de glicemia acima de 200 mg/dL mantidos durante todo
o período do estudo.
A ação da INS na promoção da reepitelização de córneas de ratos diabéticos
já foi descrita na literatura (Zagon et al., 2006; Zagon et al., 2007; Klocek et al.,
2009). Assim, o estudo de cicatrização in vivo foi realizado com o objetivo de avaliar
se o filme possibilita a liberação da INS em concentrações suficientes para exercer o
efeito biológico relatado, além de conservar sua atividade, como também a influência
dos mesmos na modulação do processo inflamatório.
Os filmes de FS mostraram-se compatíveis para aplicação ocular, não
ocasionando irritação ou opacificação da córnea durante o período de avaliação.
Ainda, o tratamento tópico com os filmes não influenciou os níveis de glicemia
sanguínea dos animais (Figura 40), sugerindo que a INS aplicada topicamente a
partir do filme não apresenta efeito sistêmico. A administração tópica ocular de INS
na concentração de 100 UI/mL não foi considerada tóxica, além de não ocasionar
redução da glicemia sanguínea em humanos (Bartlett, Slusser, et al., 1994; Bartlett,
Turner-Henson, et al., 1994). Filmes de FS também demonstraram compatibilidade
com células epiteliais, células-tronco limbais e células endoteliais, com mínimo
potencial imunogênico (Hogerheyde et al., 2014; Hazra et al., 2016; Jao et al., 2016;
Kim, D. K. et al., 2016).
O IC foi determinado com base nas fotografias das feridas coradas com
fluoresceína (Figuras 41 e 42). Essa metodologia é amplamente utilizada e baseiase na impermeabilidade do epitélio corneano saudável ao corante, que cora somente
as áreas lesionadas (Feenstra e Tseng, 1992; Zagon et al., 2006; Zagon et al., 2007;
Stepp et al., 2014). Como o modelo de indução da ferida, mesmo sob influência da
DM, permite rápida reepitelização da córnea, não foi observada diferença
significativa, nos tempos avaliados, no IC da ferida tratada com o filme sem e com
INS. Pode-se sugerir, no entanto, que o filme não induziu a maiores lesões na
superfície ocular, as quais poderiam ter surgido devido a alguma agressão
mecânica, física, provocada pelo próprio filme, já que as feridas fecharam
rapidamente.
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A morfologia do epitélio regenerado foi analisada com base nos cortes
histológicos realizados após 72 h de tratamento. O epitélio da córnea saudável é
estratificado, pavimentoso e não queratinizado, formado por cinco a seis camadas
celulares (Junqueira e Carneiro, 2004). As células basais possuem alta atividade
mitótica e, portanto, elevada capacidade regenerativa, a qual ocorre completamente
em sete dias, da camada basal em direção a camada mais externa (Bukowiecki et
al., 2017).
A DM é capaz de ocasionar diversos danos à superfície ocular e glândula
lacrimal, decorrentes da hiperglicemia crônica, acúmulo de produtos finais de
glicação avançada, estresse oxidativo e alterações neurais (Alves et al., 2008;
Módulo et al., 2009). Destacam-se as interações anormais entre o epitélio e a
membrana basal, como fragilidade, redução do número de hemidesmossomos e
alteração da adesão, além de atraso na regeneração após danos teciduais
(Ljubimov, 2017; Yamamoto et al., 2018).
Foi possível observar que o epitélio da córnea dos animais tratados com o
filme de FS contendo INS apresentou uma espessura superior ao dos animais
tratados com o filme de FS apenas, e semelhante ao grupo controle sem ferida
(Figura 46). Além disso, o tratamento com o filme de FS contendo INS resultou em
um epitélio corneano mais organizado, com células cúbicas, justapostas, com núcleo
maior, inclusive na camada basal (Figura 45 - flechas), do que o epitélio tratado com
o filme sem INS (Figura 44) e mesmo do que o epitélio controle, sem ferida, do
animal com DM (Figura 43). As características morfológicas do epitélio tratado com o
filme de FS com INS foram semelhantes as da córnea de ratos não diabéticos
(Huang et al., 2016).
Desta forma, é clara a capacidade dos filmes contendo INS de conservar
melhor as características fenotípicas celulares, como já observado em outros
estudos com INS (Yanai et al., 2006; Guerriero et al., 2007). De fato, a INS exerce
importantes efeitos metabólicos e mitogênicos, através da mediação do influxo de
nutrientes, expressão gênica e síntese proteica, tendo alta relevância na
manutenção e proliferação das células da córnea e glândula lacrimal (Alves et al.,
2008; Módulo et al., 2009). Assim, esses resultados confirmam que a INS liberada
do filme continuamente garante sua atividade.
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Considerando o papel fundamental da inflamação e da necessidade de sua
modulação para a efetiva cicatrização das feridas na córnea (Bukowiecki et al.,
2017), a influência do tratamento com os filmes desenvolvidos na expressão de
mediadores inflamatórios também foi avaliada in vivo.
Na ausência de ferida, não foi possível a determinação das concentrações de
IL-1β (Figura 47). Entretanto, uma vez realizada a abrasão da córnea, IL-1β foi
expressa em níveis quantificáveis, o que não havia sido alcançado in vitro, mesmo
diante de diferentes estímulos, demonstrando a importância da avaliação in vivo, em
um organismo completo. Na fase inicial do processo de cicatrização, diversas vias
de sinalização são ativadas de modo a favorecer a migração celular, como IL-1 e
TNF-α. A via IL-1 é fundamental no processo de cicatrização, sendo responsável por
mediar a apoptose de queratinócitos por meio de Fas/Fas ligante, o que dá início à
cascata pró-inflamatória, nas primeiras 24 horas após o dano tecidual (Wilson et al.,
2001; Ljubimov e Saghizadeh, 2015). Após 24 horas, os níveis de IL-1β nas córneas
dos animais tratados com filme de FS contendo INS foram significativamente
inferiores aos dos animais tratados apenas com filme de FS, sugerindo que o filme
de FS tem um efeito inflamatório maior inicial do que o filme de FS contendo INS. É
provável, portanto, que a INS liberada do filme ajude a modular mais rapidamente os
níveis de IL-1β exacerbados na sua ausência. Após 48 e 72 horas, com a ferida já
fechada, não foi mais observada diferença entre os tratamentos.
Assim como observado in vitro (Figura 37B), o estímulo inflamatório
provocado pela abrasão da córnea aumentou os níveis de IL-6 ligeiramente e esses
não se alteraram durante o tratamento com os filmes (Figura 48). O aumento
expressivo dos níveis de IL-1β, mas não de IL-6, após indução de ferida na córnea
também foi observada por (Hafezi et al., 2018). Entretanto, os autores relataram que
animais

deficientes

de

IL-6

apresentaram

cicatrizes

e

neovascularização,

demonstrando sua importância na resposta de cicatrização.
Outro evento que ocorre no início do processo de cicatrização é a liberação
das MMPs, que atuam nas adesões célula-célula e célula-matriz, facilitando a
posterior migração celular e a produção de proteínas da matriz extracelular (Wilson
et al., 2001; Ljubimov e Saghizadeh, 2015). Especificamente, a MMP-9 é um
marcador ideal de inflamação, pois eleva-se rapidamente (Sambursky et al., 2013).
Na ausência da ferida, ou seja, do estímulo inflamatório, não houve expressão de
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MMP-9 em níveis detectáveis pelo método analítico (Figura 49). Entretanto, nas
córneas dos animais com feridas, seus níveis foram significativamente maiores. Foi
demonstrado que a atividade da MMP-9 na córnea de ratos diabéticos era
significativamente superior após a indução de feridas, o que estaria relacionado à
função dessa proteína de degradar os componentes celulares danificados
(Takahashi et al., 2000).
Nos estudos in vitro, em ambiente inflamatório, os filmes foram capazes de
reduzir os níveis de MMP-9 em relação ao controle (Figura 38). No estudo in vivo, o
tratamento com o filme contendo INS resultou em níveis de MMP-9 ligeiramente
inferiores, em 24 h, ao apresentado pelos animais que foram tratados apenas com o
filme de FS. Corroborando com os maiores níveis de IL-1β observados para este
último grupo de animais, os resultados possibilitam sugerir que a INS liberada dos
filmes seja capaz de promover um melhor controle do processo inflamatório,
resultando em uma córnea mais espessa (Figura 46) e com fenótipo mais próximo
ao estado de homeostase (Figura 45). De fato, estudo de cicatrização cutânea in
vivo demonstrou que a INS foi capaz de promover uma melhor regeneração da pele
em ratos diabéticos, através da modulação dos níveis de citocinas inflamatórias
(Kaur et al., 2018).
Cabe ressaltar que o estudo apresenta limitações, como o baixo número de
animais utilizados em cada experimento, além do próprio modelo utilizado. Apesar
das características vantajosas do filme para a aplicação tópica, não foi possível
avaliar a influência da sustentação da INS pelo filme, uma vez que era necessário
remover o filme para realizar o acompanhamento do fechamento da ferida.
Entretanto, estudos anteriores que demonstraram a efetividade da INS na
regeneração do epitélio corneano utilizaram aplicação tópica de INS em solução
salina em concentrações de 1 a 5 UI, administrada 4 vezes ao dia, durante 7 dias
(Zagon et al., 2006; Zagon et al., 2007; Klocek et al., 2009). Mesmo no modelo
utilizado, o filme já se mostrou vantajoso, sendo possível realizar uma única
administração diária, em dose equivalente, demonstrando seu potencial no
tratamento de feridas tópicas da córnea.
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7. CONCLUSÃO
A metodologia para obtenção de dispersão aquosas de FS a partir de casulos
do bicho-da-seda foi padronizada e permitiu a formação de filmes transparentes e
homogêneos, com alto conteúdo em folhas-β, hidratação moderada, permeabilidade
ao vapor de água e propriedades mecânicas adequadas para administração tópica
ocular, além de possibilitar a incorporação de INS no interior da matriz encapsulante.
O método analítico para quantificação da INS por CLAE mostrou-se sensível e
seletivo para a INS e foi validado com sucesso. Os filmes de FS foram capazes de
estabilizar e liberar a INS de maneira sustentada, conservando sua integridade
estrutural e biológica. Estudos in vitro demonstraram ausência de toxicidade dos
filmes em relação a cultura de células epiteliais da córnea humana, além da
capacidade de modulação da expressão de IL-6 e MMP-9 em modelo de inflamação.
Finalmente, estudos de cicatrização in vivo utilizando modelo de debridamento do
epitélio de ratos diabéticos sugerem que a INS liberada dos filmes é capaz de
modular o processo inflamatório e permitir a regeneração do epitélio corneano,
favorecendo as características fenotípicas das células epiteliais, demonstrando seu
potencial no tratamento de feridas na córnea.

Referências 97

9. REFERÊNCIAS1
ABDEL-NABY, W. et al. Silk-Derived Protein Enhances Corneal Epithelial Migration,
Adhesion, and Proliferation. Invest Ophthalmol Vis Sci, v. 58, n. 3, p. 1425-1433,
2017.
ABDELKADER, H. et al. New therapeutic approaches in the treatment of diabetic
keratopathy: a review. Clin Exp Ophthalmol, v. 39, n. 3, p. 259-70, 2011.
ADELLI, G. R. et al. Diclofenac sodium ion exchange resin complex loaded melt cast
films for sustained release ocular delivery. Drug delivery, v. 24, n. 1, p. 370-379,
2017.
AHER, N. D.; NAIR, H. A. Bilayered films based on novel polymer derivative for
improved ocular therapy of gatifloxacin. ScientificWorldJournal, v. 2014, p. 297603,
2014.
ALLARDYCE, B. J. et al. The impact of degumming conditions on the properties of
silk films for biomedical applications. Textile Research Journal, v. 86, n. 3, p. 275287, 2016.
ALTMAN, G. H. et al. Silk-based biomaterials. Biomaterials, v. 24, n. 3, p. 401-16,
2003.
ALVES, M. E. C. et al. Tear film and ocular surface changes in diabetes mellitus.
Arq Bras Oftalmol, v. 71, n. 6 Suppl, p. 96-103, 2008.
ANDREANI, T. et al. Preparation and characterization of PEG-coated silica
nanoparticles for oral insulin delivery. Int J Pharm, v. 473, n. 1-2, p. 627-35, 2014.
ARRANZ-VALSERO, I. et al. IL-6 as a corneal wound healing mediator in an in vitro
scratch assay. Exp Eye Res, v. 125, p. 183-92, 2014.
BAI, L. et al. Surface modification and properties of Bombyx mori silk fibroin films by
antimicrobial peptide. Applied Surface Science, v. 254, n. 10, p. 2988-2995, 2008.
BARTH, A. The infrared absorption of amino acid side chains. Progress in
biophysics and molecular biology, v. 74, n. 3-5, p. 141-173, 2000.

1

Segundo NBR 6023

Referências 98

BARTLETT, J. D. et al. Toxicity of insulin administered chronically to human eye in
vivo. J Ocul Pharmacol, v. 10, n. 1, p. 101-7, 1994.
______. Insulin administration to the eyes of normoglycemic human volunteers. J
Ocul Pharmacol, v. 10, n. 4, p. 683-90, 1994.
BASTION, M. L.; LING, K. P. Topical insulin for healing of diabetic epithelial defects?:
A retrospective review of corneal debridement during vitreoretinal surgery in
Malaysian patients. Med J Malaysia, v. 68, n. 3, p. 208-16, 2013.
BEHM, B. et al. Cytokines, chemokines and growth factors in wound healing. J Eur
Acad Dermatol Venereol, v. 26, n. 7, p. 812-20, 2012.
BENOWITZ, L. I.; POPOVICH, P. G. Inflammation and axon regeneration. Curr Opin
Neurol, v. 24, n. 6, p. 577-83, 2011.
BERDAL, M. et al. Aminated β-1,3-D-glucan has a dose-dependent effect on wound
healing in diabetic db/db mice. Wound Repair Regen, v. 19, n. 5, p. 579-87, 2011.
BORRA, R. C. et al. A simple method to measure cell viability in proliferation and
cytotoxicity assays. Braz Oral Res, v. 23, n. 3, p. 255-62, 2009.
BUKOWIECKI, A. et al. Wound-Healing Studies in Cornea and Skin: Parallels,
Differences and Opportunities. Int J Mol Sci, v. 18, n. 6, 2017.
CAO, Y.; BINDSLEV, D. A.; KJÆRGAARD, S. K. Estimation of the in vitro eye
irritating and inflammatory potential of lipopolysaccharide (LPS) and dust by using
reconstituted human corneal epithelium tissue cultures. Toxicol Mech Methods,
v.25, n. 5, p. 402-9, 2015.
CARAMELLA, C. M. et al. New therapeutic platforms for the treatment of epithelial
and cutaneous lesions. Curr Drug Deliv, v. 10, n. 1, p. 18-31, 2013.
CHEN, W. L. et al. In vivo confocal microscopic findings of corneal wound healing
after corneal epithelial debridement in diabetic vitrectomy. Ophthalmology, v. 116,
n. 6, p. 1038-47, 2009.
CHENG, G. et al. Differences in regenerated silk fibroin prepared with different
solvent systems: From structures to conformational changes. Journal Of Applied
Polymer Science, v. 132, n. 22, 2015.

Referências 99

CHIOU, G. C. Systemic delivery of polypeptide drugs through ocular route. Annu
Rev Pharmacol Toxicol, v. 31, p. 457-67, 1991.
CHIOU, G. C.; SHEN, Z. F.; ZHENG, Y. Q. Adjustment of blood sugar levels with
insulin and glucagon eyedrops in normal and diabetic rabbits. J Ocul Pharmacol, v.
6, n. 3, p. 233-41, 1990.
CHO, H. J. et al. Molecular weight distribution and solution properties of silk fibroins
with different dissolution conditions. Int J Biol Macromol, v. 51, n. 3, p. 336-41,
2012.
CICERONE, M. T.; PIKAL, M. J.; QIAN, K. K. Stabilization of proteins in solid form.
Adv Drug Deliv Rev, v. 93, p. 14-24, 2015.
COBURN, J. M.; NA, E.; KAPLAN, D. L. Modulation of vincristine and doxorubicin
binding and release from silk films. J Control Release, v. 220, n. Pt A, p. 229-238,
2015.
COLE, N. et al. Expression of interleukin-6 in the cornea in response to infection with
different strains of Pseudomonas aeruginosa. Infect Immun, v. 67, n. 5, p. 2497-502,
1999.
COUTURE, C. et al. The tissue-engineered human cornea as a model to study
expression of matrix metalloproteinases during corneal wound healing.
Biomaterials, v. 78, p. 86-101, 2016.
CROSSON, C. E.; KLYCE, S. D.; BEUERMAN, R. W. Epithelial wound closure in the
rabbit cornea. A biphasic process. Invest Ophthalmol Vis Sci, v. 27, n. 4, p. 464-73,
1986.
CRUZ, E. L. C. M. Avaliação de formulações de uso tópico a base de insulina
no distúrbio das glândulas lacrimais e na regeneração da córnea em ratos
diabéticos. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Farmaucêuticas de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 125p., 2014.
CSÓKA, G. et al. Comparison of the fragility index of different eudragit polymers
determined by activation enthalpies. Journal of thermal analysis and calorimetry,
v. 87, n. 2, p. 469-473, 2006.

Referências 100

CUI, F. et al. Preparation and evaluation of chitosan-ethylenediaminetetraacetic acid
hydrogel films for the mucoadhesive transbuccal delivery of insulin. J Biomed Mater
Res A, v. 89, n. 4, p. 1063-71, 2009.
CUNHA, D. A. et al. Insulin secretion by rat lacrimal glands: effects of systemic and
local variables. Am J Physiol Endocrinol Metab, v. 289, n. 5, p. E768-75, 2005.
DAAMEN, W. F. et al. Elastin as a biomaterial for tissue engineering. Biomaterials,
v. 28, n. 30, p. 4378-4398, 2007.
DAVIS, S.; GRANNER, D. Insulina, hipoglicemiantes orais e a farmacologia do
pâncreas endócrino. As bases farmacológicas da terapêutica. 10ª edição, Rio de
Janeiro: McGraw Hill, p. 1263-90, 2003.
DE MORAES, M. A. et al. Silk fibroin and sodium alginate blend: miscibility and
physical characteristics. In: (Ed.). Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. Netherlands:
2014 Elsevier B.V, v.40, p.85-91, 2014.
DE PAIVA, C. S. et al. Corticosteroid and doxycycline suppress MMP-9 and
inflammatory cytokine expression, MAPK activation in the corneal epithelium in
experimental dry eye. In: (Ed.). Exp Eye Res. England, v.83, p.526-35, 2006.
DELMONTE, D. W.; KIM, T. Anatomy and physiology of the cornea. Journal of
Cataract & Refractive Surgery, v. 37, n. 3, p. 588-598, 2011.
DESHPANDE, P. B. et al. Controlled release polymeric ocular delivery of
acyclovir. Pharmaceutical development and technology, v. 15, n. 4, p. 369-378,
2010.
DO COUTO, R. O. et al. Combining amino amide salts in mucoadhesive films
enhances needle-free buccal anesthesia in adults. Journal of Controlled Release,
v. 266, p. 205-215, 2017.
DUPPS, W. J.; WILSON, S. E. Biomechanics and wound healing in the cornea. Exp
Eye Res, v. 83, n. 4, p. 709-20, 2006.
EBIHARA, N. et al. Role of the IL-6 classic- and trans-signaling pathways in corneal
sterile inflammation and wound healing. Invest Ophthalmol Vis Sci, v. 52, n. 12, p.
8549-57, 2011.

Referências 101

ECKES, B. et al. Fibroblast-matrix interactions in wound healing and fibrosis. In:
(Ed.). Matrix Biol. Netherlands, v.19, p.325-32, 2000.
EL‐SOUSI, S. et al. Hydroxypropylmethylcellulose films for the ophthalmic delivery
of diclofenac sodium. Journal of Pharmacy and Pharmacology, v. 65, n. 2, p. 193200, 2013.
ERDINEST, N. et al. Anti-inflammatory effects of alpha linolenic acid on human
corneal epithelial cells. Investigative ophthalmology & visual science, v. 53, n. 8,
p. 4396-4406, 2012.
ESLANI, M. et al. The role of toll-like receptor 4 in corneal epithelial wound healing.
Investigative ophthalmology & visual science, v. 55, n. 9, p. 6108-6115, 2014.
FAI, S. et al. Randomized Controlled Trial of Topical Insulin for Healing Corneal
Epithelial Defects Induced During Vitreoretinal Surgery in Diabetics. Asia Pac J
Ophthalmol (Phila), v. 6, n. 5, p. 418-424, 2017.
FDA Reviewer Guidance, Validation of Chromatographic Methods. Center for Drug
Evaluation and Research, US Food and Drug Administration, 1994.
FEENSTRA, R. P. G.; TSENG, S. C. G. Comparison of Fluorescein and Rose Bengal
Staining. Ophthalmology, v. 99, n. 4, p. 605-617, 1992.
FILBIN, M. T. How inflammation promotes regeneration. Nature neuroscience, v. 9,
n. 6, p. 715, 2006.
FUCHS, S. et al. Outgrowth endothelial cells isolated and expanded from human
peripheral blood progenitor cells as a potential source of autologous cells for
endothelialization of silk fibroin biomaterials. Biomaterials, v. 27, n. 31, p. 53995408, 2006.
GEREMICCA, W.; FONTE, C.; VECCHIO, S. Blood components for topical use in
tissue regeneration: evaluation of corneal lesions treated with platelet lysate and
considerations on repair mechanisms. Blood Transfus, v. 8, n. 2, p. 107-12, 2010.
GOLDMAN, R. Growth factors and chronic wound healing: past, present, and future.
Advances in skin & wound care, v. 17, n. 1, p. 24-35, 2004.

Referências 102

GRASS, G. M.; ROBINSON, J. R. Mechanisms of corneal drug penetration II:
Ultrastructural analysis of potential pathways for drug movement. Journal of
pharmaceutical sciences, v. 77, n. 1, p. 15-23, 1988.
GUERRIERO, E. et al. Loss of alpha3(IV) collagen expression associated with
corneal keratocyte activation. Invest Ophthalmol Vis Sci, v. 48, n. 2, p. 627-35,
2007.
GUPTA, M. K. et al. Patterned silk films cast from ionic liquid solubilized fibroin as
scaffolds for cell growth. Langmuir, v. 23, n. 3, p. 1315-1319, 2007.
HADASSAH, J. et al. Evaluation of succinylated collagen bandage lenses in corneal
healing by the expression of matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in tear
fluid. In: (Ed.). Ophthalmic Res. Switzerland: 2009 S. Karger AG, Basel., v.42, p.6472, 2009.
HAFEZI, F. et al. Absence of IL-6 prevents corneal wound healing after deep
excimer laser ablation in vivo. Eye (Lond), v. 32, n. 1, p. 156-157, 2018.
HARKIN, D. G.; CHIRILA, T. V. Silk fibroin in ocular surface reconstruction: what is
its potential as a biomaterial in ophthalmics? Future Med Chem, v. 4, n. 17, p. 21457, 2012.
HARKIN, D. G. et al. Silk fibroin in ocular tissue reconstruction. Biomaterials, v. 32,
n. 10, p. 2445-2458, 2011.
HAZRA, S. et al. Non-mulberry Silk Fibroin Biomaterial for Corneal Regeneration.
Sci Rep, v. 6, p. 21840, 2016.
HERMANS, K. et al. Development and characterization of mucoadhesive chitosan
films for ophthalmic delivery of cyclosporine A. International journal of
pharmaceutics, v. 472, n. 1-2, p. 10-19, 2014.
HERSE, P. R. A review of manifestations of diabetes mellitus in the anterior eye and
cornea. American journal of optometry and physiological optics, v. 65, n. 3, p.
224-230, 1988.
HIGUCHI, T. Mechanism of sustained‐action medication. Theoretical analysis of rate
of release of solid drugs dispersed in solid matrices. Journal of pharmaceutical
sciences, v. 52, n. 12, p. 1145-1149, 1963.

Referências 103

HOFER, M.; WINTER, G.; MYSCHIK, J. Recombinant spider silk particles for
controlled delivery of protein drugs. Biomaterials, v. 33, n. 5, p. 1554-1562, 2012.
HOFMANN, S. et al. Silk fibroin as an organic polymer for controlled drug delivery.
Journal of Controlled Release, v. 111, n. 1-2, p. 219-227, 2006.
HOGERHEYDE, T. A. et al. Assessment of freestanding membranes prepared from
Antheraea pernyi silk fibroin as a potential vehicle for corneal epithelial cell
transplantation. Biomedical Materials, v. 9, n. 2, p. 025016, 2014.
HRYNYK, M.; NEUFELD, R. J. Insulin and wound healing. Burns, v. 40, n. 8, p.
1433-1446, 2014.
HU, X.; KAPLAN, D.; CEBE, P. Determining beta-sheet crystallinity in fibrous
proteins by thermal analysis and infrared spectroscopy. Macromolecules, v. 39, n.
18, p. 6161-6170, 2006.
HUUS, K. et al. Thermal dissociation and unfolding of insulin. Biochemistry, v. 44,
n. 33, p. 11171-11177, 2005.
International Conference on Harmonization (ICH). Guidance for industry Q2B:
Validation of Analytical Procedures. Methodology. 2005.
ISO, B. 10993-5: Biological evaluation of medical devices. Tests for in vitro
cytotoxicity, 1999.
JAO, D.; MOU, X.; HU, X. Tissue Regeneration: A Silk Road. J Funct Biomater, v.
7, n. 3, 2016.
JIA, L.; GHEZZI, C. E.; KAPLAN, D. L. Optimization of silk films as substrate for
functional corneal epithelium growth. Journal of Biomedical Materials Research
Part B: Applied Biomaterials, v. 104, n. 2, p. 431-441, 2016.
JIN, H.-J.; KAPLAN, D. L. Mechanism of silk processing in insects and spiders.
Nature, v. 424, n. 6952, p. 1057, 2003.
JIN, H. J. et al. Water‐stable silk films with reduced β‐sheet content. Advanced
Functional Materials, v. 15, n. 8, p. 1241-1247, 2005.

Referências 104

JOHNSON, N. R.; WANG, Y. Controlled delivery of heparin-binding EGF-like growth
factor yields fast and comprehensive wound healing. Journal of Controlled
Release, v. 166, n. 2, p. 124-129, 2013.
JORGENSEN, L. et al. Adsorption of insulin with varying self-association profiles to
a solid Teflon surface—Influence on protein structure, fibrillation tendency and
thermal stability. European journal of pharmaceutical sciences, v. 42, n. 5, p. 509516, 2011.
JUNQUEIRA, L.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 10ª edição. Ed: Guanabara
Koogan S. 2004.
KARAGEORGIOU, V. et al. Porous silk fibroin 3‐D scaffolds for delivery of bone
morphogenetic protein‐2 in vitro and in vivo. Journal of Biomedical Materials
Research Part A, v. 78, n. 2, p. 324-334, 2006.
KARVE, K. A. et al. Effect of β-sheet crystalline content on mass transfer in silk
films. Journal of membrane science, v. 383, n. 1-2, p. 44-49, 2011.
KAUR, G.; DUFOUR, J. M. Cell lines: Valuable tools or useless artifacts: Taylor &
Francis 2012.
KAUR, P. et al. Novel nano-insulin formulation modulates cytokine secretion and
remodeling to accelerate diabetic wound healing. Nanomedicine, v. 15, n. 1, p. 4757, 2018.
KHUTORYANSKAYA, O. V. et al. Hydrogen‐Bonded Complexes and Blends of Poly
(acrylic acid) and Methylcellulose: Nanoparticles and Mucoadhesive Films for Ocular
Delivery of Riboflavin. Macromolecular bioscience, v. 14, n. 2, p. 225-234, 2014.
KIM, B.; PEPPAS, N. A. In vitro release behavior and stability of insulin in
complexation hydrogels as oral drug delivery carriers. International journal of
pharmaceutics, v. 266, n. 1-2, p. 29-37, 2003.
KIM, C.-W. et al. Application of SV40 T-transformed human corneal epithelial cells to
evaluate potential irritant chemicals for in vitro alternative eye toxicity. Journal of
pharmacological and toxicological methods, v. 80, p. 82-89, 2016.

Referências 105

KIM, D. K.; SIM, B. R.; KHANG, G. Nature-Derived Aloe Vera Gel Blended Silk
Fibroin Film Scaffolds for Cornea Endothelial Cell Regeneration and Transplantation.
ACS Appl Mater Interfaces, v. 8, n. 24, p. 15160-8, 2016.
KIM, D. W. et al. Effect of silk fibroin peptide derived from silkworm Bombyx mori on
the anti-inflammatory effect of Tat-SOD in a mice edema model. BMB Rep, v. 44, n.
12, p. 787-92, 2011.
KIM, E. Y. et al. Silk fibroin film as an efficient carrier for corneal endothelial cells
regeneration. Macromolecular Research, v. 23, n. 2, p. 189-195, 2015.
KIM, J.; SHIN, S.-C. Controlled release of atenolol from the ethylene-vinyl acetate
matrix. International journal of pharmaceutics, v. 273, n. 1-2, p. 23-27, 2004.
KLOCEK, M. S. et al. Naltrexone and insulin are independently effective but not
additive in accelerating corneal epithelial healing in type I diabetic rats. Exp Eye Res,
v. 89, n. 5, p. 686-92, 2009.
KUNDU, B. et al. Silk fibroin biomaterials for tissue regenerations. Advanced drug
delivery reviews, v. 65, n. 4, p. 457-470, 2013.
LAWRENCE, B. D. et al. Silk film biomaterials for cornea tissue engineering.
Biomaterials, v. 30, n. 7, p. 1299-1308, 2009.
LEE, M. C. et al. Fabrication of silk fibroin film using centrifugal casting technique for
corneal tissue engineering. Journal of Biomedical Materials Research Part B:
Applied Biomaterials, v. 104, n. 3, p. 508-514, 2016.
______. Fabrication of silk fibroin film using centrifugal casting technique for corneal
tissue engineering. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, v. 104, n. 3, p. 508-14,
2016.
LEMOS, C. N. et al. Iontophoresis-stimulated silk fibroin films as a peptide delivery
system for wound healing. Eur J Pharm Biopharm, v. 128, p. 147-155, 2018.
LI, A. B. et al. Silk-based stabilization of biomacromolecules. Journal of Controlled
Release, v. 219, p. 416-430, 2015.

Referências 106

LI, X. et al. Functionalized silk fibroin dressing with topical bioactive insulin release
for accelerated chronic wound healing. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl, v. 72, p.
394-404, 2017.
LIU, Y.; PETREACA, M.; MARTINS‐GREEN, M. Cell and molecular mechanisms of
insulin‐induced angiogenesis. Journal of cellular and molecular medicine, v. 13,
n. 11‐12, p. 4492-4504, 2009.
LJUBIMOV, A. V. Diabetic complications in the cornea. Vision Res, v. 139, p. 138152, 2017.
LJUBIMOV, A. V.; SAGHIZADEH, M. Progress in corneal wound healing. Prog Retin
Eye Res, v. 49, p. 17-45, 2015.
LOPES, M. A. et al. Probing insulin bioactivity in oral nanoparticles produced by
ultrasonication-assisted emulsification/internal gelation. Int J Nanomedicine, v. 10,
p. 5865-80, 2015.
LU, Q. et al. Stabilization and release of enzymes from silk films. Macromol Biosci,
v. 10, n. 4, p. 359-68, 2010.
LU, S.
et al. Insoluble and flexible silk
Biomacromolecules, v. 11, n. 1, p. 143-150, 2009.

films

containing

glycerol.

LU, X.; RICHARDSON, P. M. Inflammation near the nerve cell body enhances axonal
regeneration. J Neurosci, v. 11, n. 4, p. 972-8, 1991.
LUDWIG, A. The use of mucoadhesive polymers in ocular drug delivery. Advanced
drug delivery reviews, v. 57, n. 11, p. 1595-1639, 2005.
MAGOSHI, J. et al. Crystallization of silk fibroin from solution. Thermochimica acta,
v. 352, p. 165-169, 2000.
MATTEUCCI, E. et al. Insulin administration: present strategies and future directions
for a noninvasive (possibly more physiological) delivery. Drug design, development
and therapy, v. 9, p. 3109, 2015.
MAURI, S. et al. Stabilization of insulin by adsorption on a hydrophobic silane selfassembled monolayer. Langmuir, v. 31, n. 32, p. 8892-8900, 2015.

Referências 107

MAYCOCK, N. J.; MARSHALL, J. Genomics of corneal wound healing: a review of
the literature. Acta Ophthalmol, v. 92, n. 3, p. e170-84, 2014.
MELONI, M. et al. Occludin gene expression as an early in vitro sign for mild eye
irritation assessment. Toxicology in Vitro, v. 24, n. 1, p. 276-285, 2010.
MICERA, A. et al. Nerve growth factor effect on human primary fibroblastickeratocytes: possible mechanism during corneal healing. In: (Ed.). Exp Eye Res.
England, v.83, p.747-57, 2006.
MING, J.; PAN, F.; ZUO, B. Influence factors analysis on the formation of silk I
structure. International journal of biological macromolecules, v. 75, p. 398-401,
2015.
MORALES, J. O.; MCCONVILLE, J. T. Manufacture and characterization of
mucoadhesive buccal films. European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics, v. 77, n. 2, p. 187-199, 2011.
MOTTA, A. et al. Stabilization of Bombyx mori silk fibroin/sericin films by crosslinking
with PEG-DE 600 and genipin. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, v.
26, n. 2, p. 130-143, 2011.
MOWREY-MCKEE, M.; SILLS, A.; WRIGHT, A. Comparative cytotoxicity potential of
soft contact lens care regimens. Eye & Contact Lens, v. 28, n. 3, p. 160-164, 2002.
MÓDULO, C. M. et al. Influence of insulin treatment on the lacrimal gland and ocular
surface of diabetic rats. Endocrine, v. 36, n. 1, p. 161-8, 2009.
NAIR, L. S.; LAURENCIN, C. T. Biodegradable polymers as biomaterials. Progress
in polymer science, v. 32, n. 8-9, p. 762-798, 2007.
NAKAMURA, M. et al. Promotion of corneal epithelial wound healing in diabetic rats
by the combination of a substance P-derived peptide (FGLM-NH2) and insulin-like
growth factor-1. Diabetologia, v. 46, n. 6, p. 839-842, 2003.
NAKAMURA, M.; NISHIDA, T. Differential effects of epidermal growth factor and
interleukin 6 on corneal epithelial cells and vascular endothelial cells. In: (Ed.).
Cornea. United States, v.18, p.452-8, 1999.

Referências 108

NARUMI, M. et al. Contribution of corneal neovascularization to dendritic cell
migration into the central area during human corneal infection. PloS one, v. 9, n. 10,
p. e109859, 2014.
NOWELL, C. S.; RADTKE, F. Corneal epithelial stem cells and their niche at a
glance. J Cell Sci, v. 130, n. 6, p. 1021-1025, 2017.
NUNES, K. M. et al. The Monoglyceride Content Affects the Self-Assembly
Behavior, Rheological Properties, Syringeability, and Mucoadhesion of In Situ-Gelling
Liquid Crystalline Phase. J Pharm Sci., v.105, p.2355-64, 2016.
ODA, K. et al. Mechanism underlying insulin uptake in alveolar epithelial cell line
RLE-6TN. European journal of pharmacology, v. 672, n. 1-3, p. 62-69, 2011.
PAL-GHOSH, S. et al. Removal of the basement membrane enhances corneal
wound healing. Exp Eye Res, v. 93, n. 6, p. 927-36, 2011.
PANDEY, L. M. et al. Surface chemistry at the nanometer scale influences insulin
aggregation. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 100, p. 69-76, 2012.
PARK, Y. R. et al. NF-κB signaling is key in the wound healing processes of silk
fibroin. Acta Biomater, v. 67, p. 183-195, 2018.
PAWAR, H.; TETTEH, J.; BOATENG, J. Preparation, optimisation and
characterisation of novel wound healing film dressings loaded with streptomycin and
diclofenac. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 102, p. 102-110, 2013.
PETERS, E.; ARISMAN, R. Applied Polymer Science—21st Century. Elsevier: New
York, p. 177-196, 2000.
PETERSON, J. L. et al. The role of endogenous epidermal growth factor receptor
ligands in mediating corneal epithelial homeostasis. Investigative ophthalmology &
visual science, v. 55, n. 5, p. 2870-2880, 2014.
POON, A. C. et al. Autologous serum eyedrops for dry eyes and epithelial defects:
clinical and in vitro toxicity studies. British Journal of Ophthalmology, v. 85, n. 10,
p. 1188-1197, 2001.

Referências 109

RAWAT, S. et al. Molecular mechanism of poly (vinyl alcohol) mediated prevention
of aggregation and stabilization of insulin in nanoparticles. Molecular
pharmaceutics, v. 12, n. 4, p. 1018-1030, 2015.
REIS, C. P.
et al. Nanoparticulate delivery system for insulin: design,
characterization and in vitro/in vivo bioactivity. Eur J Pharm Sci, v. 30, n. 5, p. 392-7,
2007.
REPETTO, G.; DEL PESO, A.; ZURITA, J. L. Neutral red uptake assay for the
estimation of cell viability/cytotoxicity. Nature protocols, v. 3, n. 7, p. 1125, 2008.
ROCHA, E. M. et al. Identification of insulin in the tear film and insulin receptor and
IGF-1 receptor on the human ocular surface. Invest Ophthalmol Vis Sci, v. 43, n. 4,
p. 963-7, 2002a.
______. Insulin, insulin receptor and insulin-like growth factor-I receptor on the
human ocular surface. Adv Exp Med Biol, v. 506, n. Pt A, p. 607-10, 2002b.
ROCKWOOD, D. N. et al. Materials fabrication from Bombyx mori silk fibroin. Nature
protocols, v. 6, n. 10, p. 1612, 2011.
RODRIGUEZ-NOGALES, A. et al. Effect of aqueous and particulate silk fibroin in a
rat model of experimental colitis. Int J Pharm, v.511, p.1-9., 2016.
SAGNELLA, A. et al. Effect of different fabrication methods on the chemo-physical
properties of silk fibroin films and on their interaction with neural cells. RSC
Advances, v. 6, n. 11, p. 9304-9314, 2016.
SAINI, J.; KHANDALAVLA, B. Corneal epithelial fragility in diabetes mellitus.
Canadian journal of ophthalmology. Journal canadien d'ophtalmologie, v. 30, n.
3, p. 142-146, 1995.
SAMBURSKY, R. et al. Sensitivity and specificity of a point-of-care matrix
metalloproteinase 9 immunoassay for diagnosing inflammation related to dry eye.
JAMA Ophthalmol, v. 131, n. 1, p. 24-8, 2013.
SARMENTO, B. et al. Development and validation of a rapid reversed‐phase HPLC
method for the determination of insulin from nanoparticulate systems. Biomedical
Chromatography, v. 20, n. 9, p. 898-903, 2006.

Referências 110

SCHULTZ, C. L.; MORCK, D. W. Contact lenses as a drug delivery device for
epidermal growth factor in the treatment of ocular wounds. Clin Exp Optom, v. 93, n.
2, p. 61-5, 2010.
SERVOLI, E. et al. Surface properties of silk fibroin films and their interaction with
fibroblasts. Macromolecular bioscience, v. 5, n. 12, p. 1175-1183, 2005.
SHANLEY, L. J. et al. Insulin, not leptin, promotes in vitro cell migration to heal
monolayer wounds in human corneal epithelium. Invest Ophthalmol Vis Sci, v. 45,
n. 4, p. 1088-94, 2004.
SHIH, K. C.; LAM, K. S.; TONG, L. A systematic review on the impact of diabetes
mellitus on the ocular surface. Nutr Diabetes, v. 7, n. 3, p. e251, 2017.
SHIN, S.-C.; YOON, M.-K. Application of TPX polymer membranes for the controlled
release of triprolidine. International journal of pharmaceutics, v. 232, n. 1-2, p.
131-137, 2002.
SIEPMANN,
J.;
SIEPMANN,
F.
Mathematical
modeling
of
drug
delivery. International journal of pharmaceutics, v. 364, n. 2, p. 328-343, 2008.
SIONKOWSKA, A. Current research on the blends of natural and synthetic polymers
as new biomaterials. Progress in polymer science, v. 36, n. 9, p. 1254-1276, 2011.
STEPP, M. A. et al. Wounding the cornea to learn how it heals. Exp Eye Res, v.
121, p. 178-93, 2014. ISSN 1096-0007.
SUGAYA, S. et al. Regulation of soluble interleukin-6 (IL-6) receptor release from
corneal epithelial cells and its role in the ocular surface. Jpn J Ophthalmol., v.55,
p.277-282, 2011.
SUZUKI, K. et al. Cell-matrix and cell-cell interactions during corneal epithelial
wound healing. Prog Retin Eye Res, v. 22, n. 2, p. 113-33, 2003.
TADDEI, P. et al. Silk Fibroin/G elatin Blend Films Crosslinked with Enzymes for
Biomedical Applications. Macromolecular bioscience, v. 13, n. 11, p. 1492-1510,
2013.
TAKAHASHI, H. et al. Matrix metalloproteinase activity is enhanced during corneal
wound repair in high glucose condition. Curr Eye Res, v. 21, n. 2, p. 608-15, 2000.

Referências 111

TANDON, A. et al. Role of transforming growth factor Beta in corneal function,
biology and pathology. Current molecular medicine, v. 10, n. 6, p. 565-578, 2010.
TESTER, J. W. et al. Thermodynamics and its Applications. Prentice Hall PTR, 1997.
The National Eye Institute (NEI). Facts About the Cornea and Corneal Disease.
National
Institutes
of
Health
(NIH).
2016.
Disponível
em
<https://nei.nih.gov/health/cornealdisease>. Acesso em 01/11/2018.
THOFT, R. A.; FRIEND, J. The X, Y, Z hypothesis of corneal epithelial maintenance.
Invest Ophthalmol Vis Sci, v. 24, n. 10, p. 1442-3, 1983.
TSENG, C.-L. et al. Synergistic effect of artificial tears containing epigallocatechin
gallate and hyaluronic acid for the treatment of rabbits with dry eye syndrome. PloS
one, v. 11, n. 6, p. e0157982, 2016.
UEBERSAX, L.; MERKLE, H. P.; MEINEL, L. Insulin-like growth factor I releasing silk
fibroin scaffolds induce chondrogenic differentiation of human mesenchymal stem
cells. Journal of Controlled Release, v. 127, n. 1, p. 12-21, 2008.
UETA, M. et al. Triggering of TLR3 by polyI: C in human corneal epithelial cells to
induce inflammatory cytokines. Biochemical and biophysical research
communications, v. 331, n. 1, p. 285-294, 2005.
______. Intracellularly expressed TLR2s and TLR4s contribution to an immunosilent
environment at the ocular mucosal epithelium. The Journal of Immunology, v. 173,
n. 5, p. 3337-3347, 2004.
USP XXX. United States Pharmacopeia, 30 ed., United States Pharmacopeial
Convention: Rockville, MD, 2007.
VEPARI, C.; KAPLAN, D. L. Silk as a biomaterial. Progress in polymer science, v.
32, n. 8-9, p. 991-1007, 2007.
VOLKOV, V. et al. Phosphorylated silk fibroin matrix for methotrexate release.
Molecular pharmaceutics, v. 12, n. 1, p. 75-86, 2014.
WANG, H.-Y.; ZHANG, Y.-Q. Processing and characterisation of a novel
electropolymerized silk fibroin hydrogel membrane. Scientific reports, v. 4, p. 6182,
2014.

Referências 112

WANG, X. et al. Growth factor gradients via microsphere delivery in biopolymer
scaffolds for osteochondral tissue engineering. Journal of Controlled Release, v.
134, n. 2, p. 81-90, 2009.
WENK, E.; MERKLE, H. P.; MEINEL, L. Silk fibroin as a vehicle for drug delivery
applications. Journal of Controlled Release, v. 150, n. 2, p. 128-141, 2011.
WESKA, R. F. et al. Effect of freezing methods on the properties of lyophilized
porous silk fibroin membranes. Materials Research, v. 12, n. 2, p. 233-237, 2009.
WILLOUGHBY, C. E. et al. Anatomy and physiology of the human eye: effects of
mucopolysaccharidoses disease on structure and function–a review. Clinical &
Experimental Ophthalmology, v. 38, p. 2-11, 2010.
WILSON, S. E. et al. The corneal wound healing response: cytokine-mediated
interaction of the epithelium, stroma, and inflammatory cells. Prog Retin Eye Res, v.
20, n. 5, p. 625-37, 2001.
WIROSTKO, B. et al. Novel Therapy to Treat Corneal Epithelial Defects: A
Hypothesis with Growth Hormone. Ocul Surf, v. 13, n. 3, p. 204-212 e1, 2015.
YAMAMOTO, T. et al. A Proteomic Approach for Understanding the Mechanisms of
Delayed Corneal Wound Healing in Diabetic Keratopathy Using Diabetic Model Rat.
In: (Ed.). Int J Mol Sci. Switzerland, v.19, 2018.
YAN, C. et al. Targeting Imbalance between IL-1β and IL-1 Receptor Antagonist
Ameliorates Delayed Epithelium Wound Healing in Diabetic Mouse Corneas. Am J
Pathol, v. 186, n. 6, p. 1466-80, 2016.
YANAI, R. et al. Correlation of proliferative and anti-apoptotic effects of HGF, insulin,
IGF-1, IGF-2, and EGF in SV40-transformed human corneal epithelial cells. In: (Ed.).
Exp Eye Res. England, v.83, p.76-83, 2006.
YOON, H. et al. Fabrication of transparent silk fibroin film for the regeneration of
corneal endothelial cells; Preliminary study. Macromolecular Research, v. 22, n. 3,
p. 297-303, 2014.
YOSHIDA, K. et al. Layer-by-layer films composed of poly(allylamine) and insulin for
pH-triggered release of insulin. In: (Ed.). Colloids Surf B Biointerfaces.
Netherlands: 2011 Elsevier B.V, v.91, p.274-9, 2012.

Referências 113

YU, F. S. et al. Growth factors and corneal epithelial wound healing. Brain Res Bull,
v. 81, n. 2-3, p. 229-35, 2010.
YUCEL, T.; LOVETT, M. L.; KAPLAN, D. L. Silk-based biomaterials for sustained
drug delivery. Journal of Controlled Release, v. 190, p. 381-397, 2014.
YUN, H. et al. The role of glycerol and water in flexible silk sericin film. International
journal of biological macromolecules, v. 82, p. 945-951, 2016.
ZAGON, I. S. et al. Use of topical insulin to normalize corneal epithelial healing in
diabetes mellitus. Arch Ophthalmol, v. 125, n. 8, p. 1082-8, 2007.
ZAGON, I. S.; SASSANI, J. W.; MCLAUGHLIN, P. J. Insulin treatment ameliorates
impaired corneal reepithelialization in diabetic rats. Diabetes, v. 55, n. 4, p. 1141-7,
2006.
ZHANG, C. et al. Flexibility regeneration of silk fibroin in vitro. Biomacromolecules,
v. 13, n. 7, p. 2148-2153, 2012.
ZHAO, X. et al. Insulin nanoparticles for transdermal delivery: preparation and
physicochemical characterization and in vitro evaluation. Drug development and
industrial pharmacy, v. 36, n. 10, p. 1177-1185, 2010.
ZHENG, L. L. et al. Comparative in vitro cytotoxicity of artificial tears. JSM
Ophthalmol, v. 3, n. 1, p. 1026, 2015.
ZHONG, J. et al. Self‐assembly of regenerated silk fibroin from random coil
nanostructures to antiparallel β‐sheet nanostructures. Biopolymers, v. 101, n. 12, p.
1181-1192, 2014.
ZHOU, J. et al. Facile method to prepare silk fibroin/hyaluronic acid films for vascular
endothelial growth factor release. In: (Ed.). Carbohydr Polym. England: 2016.
Published by Elsevier Ltd., v.143, p.301-9, 2016
______. Regenerated silk fibroin films with controllable nanostructure size and
secondary structure for drug delivery. ACS applied materials & interfaces, v. 6, n.
24, p. 21813-21821, 2014.

Referências 114

ZHU, Y.; MEHTA, K. A.; MCGINITY, J. W. Influence of plasticizer level on the drug
release from sustained release film coated and hot-melt extruded dosage forms.
Pharmaceutical development and technology, v. 11, n. 3, p. 285-294, 2006.
ZIAEI, M.; GREENE, C.; GREEN, C. R. Wound healing in the eye: Therapeutic
prospects. Adv Drug Deliv Rev, v. 126, p. 162-176, 2018.
ZIDAN, G. et al. Medicated ocular bandages and corneal health: potential excipients
and active pharmaceutical ingredients. Pharm Dev Technol, v. 23, n. 3, p. 255-260,
2018.
ŚLADOWSKI, D. et al. Culture of the primary corneal epithelium as a potential
component of test batteries for eye irritancy testing. Toxicology in vitro, v. 19, n. 7,
p. 875-878, 2005.

Anexo 115

ANEXO - Autorização da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)

116

ERRATA
CUBAYACHI, C. Avaliação de formulações a base de fibroína da seda e insulina
no tratamento tópico de feridas oculares. 2018. 115f. Tese (Doutorado).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

Folha

Linha Onde se lê

AGRADECIMENTOS 45

Leia-se

À Fundação de Amparo

À Fundação de Amparo

à Pesquisa do Estado de

à Pesquisa do Estado de

São Paulo (FAPESP)

São Paulo (FAPESP) e à

pelo auxílio financeiro

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior (CAPES) pelo
auxílio financeiro

RESUMO, i

14

INS

FS

RESUMO, i

19

8%

9%

ABSTRACT, ii

17

8%

9%

79

20

os picos

as bandas

79

28

o pico

a banda

80

5

novos picos

novas bandas

