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RESUMO

SILVA, L. B. Preparação, caracterização e avaliação do potencial citotóxico in
vitro de carreadores lipídicos nanoestruturados funcionalizados com folato
encapsulando quercetina em células de câncer de bexiga. 2016. 105f.
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.

Câncer de bexiga (CB) é a segunda doença mais prevalente do trato urinário.
Atualmente as principais terapias para o CB apresentam baixa eficácia, altas taxas
de recorrência e vários efeitos adversos. Assim, avalia-se o potencial de novas
moléculas para a terapia do CB. Quercetina (QT) é um flavonóide com propriedades
inibidora da proliferação celular e apoptótica que são interessantes para o
tratamento do câncer, porém é um composto instável e fotossensível, o que
inviabiliza sua administração na forma livre. Desta forma, o encapsulamento da QT
em carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) funcionalizados com folato (CLNF) pode ser um sistema efetivo de entrega de QT em células de CB que poderá
superar os desafios da terapia intravesical do CB. O encapsulamento da QT pode
aumentar a estabilidade da QT, sua permeação pelo urotélio, internalização em
células tumorais, seu tempo de residência na bexiga e sua eficácia farmacológica.
Os objetivos deste trabalho foram preparar, caracterizar e avaliar a citotoxicidade de
QT livre e encapsulada em CLN e CLN-F em células de CB. O CLN e CLN-F foram
preparados pelo método de emulsão e sonicação. A funcionalização do CLN foi
realizada pela reação do estabilizante Pluronic F68 com folato (PF68F). Esta
funcionalização foi avaliada por espectroscopia de ressonância magnética Nuclear
(RMN) unidimensional de 1H. Os CLNs foram caracterizados quanto ao diâmetro,
índice de polidispersão (PdI), potencial zeta (PZ), cristalinidade, eficiência de
encapsulamento (EE) e morfologia. Além disso, foi avaliado o perfil de liberação da
QT, a atividade antioxidante e a citotoxicidade da QT livre e encapsulada. A
funcionalização foi confirmada pelos espectros de RMN que apresentaram sinais
atribuídos ao PF68 e ao folato. O diâmetro, PdI e o PZ dos CLN foram 176,5 nm,
0,124 e -11,4 mV, respectivamente. O CLN-F apresentou 197,9 nm de diâmetro,
0,160 de PdI e -17,5mV de PZ. O encapsulamento da QT não alterou
significativamente estes parâmetros para ambas as partículas. Obteve-se uma alta
eficiência de encapsulamento da QT, para os dois carreadores (~98%), devido,
provavelmente, ao baixo valor de índice de recristalização (~28) dos CLNs. Os CLN
apresentam forma esférica, estabilidade por 330 dias e um perfil de liberação
sustentada da QT. O IC50 do CLN-F-QT (83,4 μg/mL) foi menor que o IC50 do CLNQT (94,9 μg/mL) provavelmente devido ao aumento da internalização causada pela
funcionalização das partículas com folato. Os CLN-QT e CLN-F-QT apresentaram
alta atividade antioxidante. Os resultados obtidos sugerem que o CLN-F-Q é um
sistema com potencial para a futura terapia do CB, pois apresenta tamanho menor
que 200 nm, baixo PdI, alta estabilidade, EE e atividade antioxidante, liberação
sustentada além de ser citotóxico para as células RT4.
Palavras-chave:
câncer
de
bexiga,
quercetina,
carreadores
lipídicos
nanoestruturados, entrega sítio específica, folato.
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ABSTRACT
SILVA, L. B. Preparation, characterization and cytotoxic potential evaluated in
bladder cancer cells of nanostructured lipid carriers functionalized with folate
encapsulated quercetin. 2016. 105f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2016.

Bladder cancer (BC) is the second most prevalent tumor of urinary tract. Currently
the main BC therapies have low effectiveness, high recurrence rate and several
adverse effects. Thus, new molecule have been investigate to CB therapy. Quercetin
(QT) is a flavonoid with interesting properties for cancer therapy such as inhibition of
cancer cell proliferation and apoptosis. However, QT is an unstable and
photosensitive compound. Therefore, QT encapsulated in nanostructure lipid carriers
(NLC) functionalized with folate (F-NLC) might be an alternative targeting system of
QT for tumor cell and can be strategy to overcome intravesical CB therapy
challenges. The QT encapsulation can improve QT stability, increase its permeation
in the urothelium and uptake in tumor cells, increase retention time in the bladder and
enhancing its pharmacological efficacy. Aims of this study were preparation,
characterization of NLC-QT and F-NLC-QT and cytotoxic evaluation of these
particles in BC cells. NLC and F-NLC were prepared by ultrasonication method. NLC
were funcionalized by conjugated between surfactant Pluronic and folate (PL68F).
This conjugation was characterized by proton nuclear magnetic resonance
spectroscopy (NMR). The particles were characterized regarding to size,
polydispersity index (PdI), zeta potential (ZP), crystallinity, encapsulation efficiency
(EE) and morphology. Furthermore, stability, release profile, cytotoxicity and
antioxidant activity of QT encapsulated or not in NLC, were evaluated. RMN
spectrums confirmed the PF68 functionalization, exhibiting peaks attributed to PF68
and folate. Size, PdI and ZP of NCL were respectively 176.5 nm, 0.124 and -11.4,
whereas F-NLC showed 197.9 nm of size, 0.160 of PdI and ZP of -17.5mV. The QT
encapsulation did not affect these physical parameters. Low values of crystalization
index (~28) might promote high EE of quercetin (~98%). NLC shows spherical shape,
sustained release profile of QT and were stable for 330 days. IC50 of NLC-QT (87.4
μg/mL) was smaller thanthe IC50 of F-NLC-QT (94.9 μg/mL). This difference might be
explained by the increase of NLC uptake by endocytosis mediated by folate receptor.
NLC-QT and F-NLC-QT showed high antioxidant activity. Therefore, our results
suggest that QT-F-NLC is a carry system with potential for future BC therapy that
show size smaller than 200 nm, low PdI, high long-term stability, high EE and
antioxidant activity, sustained release and cytotoxic to CB cells (RT4).
Key words: Bladder cancer, quercetin, nanostructured lipid carriers, active targeting,
folate.
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1
1.

INTRODUÇÃO

1.1

Carcinoma de bexiga urinária (CB)

O carcinoma da bexiga urinária (CB) é a segunda doença maligna mais comum
do trato urinário (BABJUK et al., 2013), acomete mais homens que mulheres e tem
como principal fator de risco o tabagismo.

Nos Estados Unidos estima-se o

aparecimento de 76960 novos casos e 16390 óbitos (American Cancer Society,
2016) em 2016. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da
Silva (INCA, 2016) este tipo de câncer resultou em 3462 óbitos em 2013 e estima-se
o aparecimento de 9670 novos casos.
O câncer de bexiga é classificado de acordo com o tipo celular que originou o
tecido tumoral, sendo o carcinoma de células transicionais o mais incidente (90%),
enquanto o carcinoma de células escamosas e adenocarcinoma são pouco
incidentes (Figura 1) (GUHASARKAR AND BANERJEE, 2011).
O estagiamento do CB depende da extensão, do grau de comprometimento
dos tecidos da bexiga. Quando o tumor se restringe aos tecidos de revestimento é
denominado superficial ou não músculo invasivo, estes incluem: o câncer In situ ou
Tis que se desenvolve na camada mucosa, Ta que acomete o epitélio transicional e
o T1 em que tumor se estende até lâmina própria (WEINTRAUB et al., 2014;
BABJUK, 2016). Entretanto, quando agride as camadas mais profundas da bexiga
como a muscular é dito invasivo (T2, T3, T4). 80% da incidência de CB é superficial
(WANG, 2016) e em 15-25% dos casos de tumor não músculo invasivo
eventualmente evoluem para o estágio invasivo (MORGAN AND CLARK, 2010).
Além disso, 50% dos tumores não músculo invasivos recorrem em 4 anos.
Figura 1- Classificação clinica do câncer de bexiga de acordo com o tipo de
célula que origina o tecido tumoral
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O tratamento do câncer de bexiga depende do grau de evolução da doença.
Em casos mais avançados, pode-se optar pela cistectomia parcial ou radical que
compreendem a retirada parcial ou completa da bexiga. Em casos superficiais os
tratamentos mais comumente utilizados são: a ressecção transuretral (RTU), a
quimioterapia e imunoterapia com bacilo Calmette-Guerin (BCG). Entretanto,
nenhuma destas terapias é efetiva no tratamento do CB, pois não previnem a
progressão nem a recorrência da doença (SU et al., 2016), sendo as taxa de
recorrência de 70% para tratamentos com uso exclusivo de RTU (SHIMADA et al.,
2011), 70% para Imunoterapia e de até 80% para pacientes tratados com
quimioterápicos.
Morales et al. (1976) foram pioneiros em comprovar o sucesso no tratamento
do CB superficial com BCG. Desde então, a Imunoterapia foi considerada o
tratamento de primeira escolha para o CB de alto risco que apresenta os melhores
resultados com aprovação do US FDA (BABJUK et al., 2013; TOMLINSON et al.,
2015).

A terapia se caracteriza pela instilação intravesical do BCG. Segundo

Schamhart et al. (2000), após a instilação de BCG, a parede vesical apresenta
infiltrado celular granulomatoso, envolto por linfócitos e granulócitos que induzem a
resposta imune de longa duração que pode persistir por mais de 1 ano. No entanto,
o uso de organismos vivos e atenuados pode causar efeitos colaterais e dificuldade
em predizer resposta. Sem mencionar que os efeitos colaterais estão presentes em
mais de 90% dos casos de pacientes tratados com BCG. Tais efeitos vão desde
sintomas irritativos leves no trato urinário, a efeitos graves como septicemia e óbito
do paciente (DIAS et al., 2016).
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Por

isso,

tratamentos

alternativos

utilizando

quimioterápicos

como

doxorrubicina e/ou cisplatina por via endovenosa ou intravesical têm sido utilizados
apesar das altas taxas de recorrência após este tratamento (cerca de 80%).
Os tumores superficiais se localizam em uma região pouco vascularizada da
bexiga, próxima a superfície do urotélio, devido a isso a administração sistêmica de
fármacos é inviável sendo a administração local ou intravesical considerada ideal
(TSALLAS et al., 2011). A terapia intravesical tem como vantagens a diminuição da
dose a ser administrada e dos efeitos colaterais sistêmicos causados pela
distribuição dos fármacos pelo organismo quando administrados pela via
endovenosa, uma vez que os mesmos são inespecíficos. Devido a isso, a via
endovenosa requer a administração de doses altas do fármaco para garantir que
mesmo atinja o local de ação na concentração necessária para o efeito
farmacológico desejado (HSU et al., 2013).
A estrutura anatômica da bexiga permite fácil acesso para administração local
por meio de cateter (Intravesical), o acesso direto permite maior exposição do tecido
tumoral ao fármaco, aspecto este relevante em se tratando de fármacos que
induzem resistência (GUHASARKAR AND BANERJEE, 2010). Adicionalmente, a
quantidade de fármaco administrado pode ser facilmente controlada (ADIYAT et al.,
2010). Entretanto, devido ao preenchimento e esvaziamento periódico da bexiga o
fármaco

instilado

possui

baixo

tempo

de

residência

na

mesma,

sendo

constantemente removidos. Além disso, o fármaco pode ser diluído pelo conteúdo
presente na bexiga (WEINTRAUB et al., 2014). Atualmente, as formulações
convencionais administradas pela esta via são mantidas na bexiga urinária durante 2
horas e a exposição urotelial ao fármaco perdura até a primeira micção após a
instalação. Desta forma, várias administrações são necessárias, o que pode
ocasionar dor e infecções locais, as quais podem agravar com o aumento do número
de administrações.
Outro desafio para a efetividade dos fármacos administrados por via
intravesical na bexiga é a baixa permeabilidade do urotélio que se deve a estrutura
celular dos mesmo. O urotélio apresenta em sua composição superficial células
guarda-chuva (altamente diferenciadas) que são caracterizadas pela sua alta
resistência transepitelial (10000 a 75000  cm2) e sua permeabilidade não é
alterada significativamente, mesmo em caso de câncer na bexiga ou cistite
intersticial. O urotélio é, portanto, uma eficiente barreira, sendo altamente
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impermeável para todas as substâncias presentes na urina e para muitos fármacos
(MUGABE, et al., 2012).
Em função dos obstáculos da administração local, algumas estratégias têm
sido desenvolvidas, como por exemplo, o uso da nanotecnologia que possibilita a
acumulação de fármaco de forma específica no estroma tumoral e a internalização
dos mesmos pelas células cancerosas, através da veiculação de agentes
terapêuticos nanoencapsulados com ação sítio seletiva o que minimiza a
internalização inespecífica e os efeitos adversos nocivos (MASTER et al., 2012).
Ademais, as nanoestruturas podem apresentar liberação sustentada do fármaco,
aumentar sua penetração pelo urotélio e seu tempo de permanência na bexiga, o
que possibilita diminuir o número de administrações (ALI et al., 2011).
Aliado a isso, na busca por terapias alternativas, outra estratégia para
aumentar a eficácia terapêutica do tratamento de CB e que tem ganhado destaque é
a utilização de produtos naturais provenientes de metabolismo secundário de
plantas. Dentre estes compostos está a quercetina que apresenta propriedades
interessantes para o combate do câncer como ação antioxidante, apoptótica,
inibidora da proliferação celular entre outras (SU et al., 2016).

1.2

Carcinoma de Bexiga Urinária: Espécies Reativas de Oxigênio e

Angiogênese

A incidência de doenças relacionadas a processos cancerígenos no
organismo envolvendo a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) vem
recebendo especial atenção nos últimos anos (SABHARWAL et al., 2014;
BAYRAKTAR et al., 2010). EROs ou radicais livres (RLs) são moléculas altamente
instáveis e reativas que possuem par(es) de elétron(s) desemparelhados, que em
condições

normais são

incorporados

às

moléculas

antioxidantes

naturais,

destacando o complexo glutadiona-redutase (SEN, 1995). Além disso, essa
configuração eletrônica dos EROS permite a sua interação com macromoléculas
biológicas podendo causar alterações nos componentes celulares como, por
exemplo, proteína, DNA e lipídio (BROWN-BORG et al., 1999). Dentre as espécies
radicalares causadoras de danos à célula tem-se: ânion superóxido (O2-), peróxido
de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxil (OH-) (STEPANIC et al., 2016)
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Uma elevada produção das espécies reativas de oxigênio ou um desequilíbrio
entre a disponibilidade dos antioxidantes para neutralizar essas espécies podem
levar ao estresse oxidativo, em que ocorre aumento das defesas antioxidantes
enzimáticas e aumento da produção de radicais livres, causando danos e morte
celular (JACKSON, 2005). EROs são consideradas carcinógenos efetivos podendo
participar da iniciação, progressão e metástase das neoplasias (SABHARWAL et al.,
2014).
Elevadas quantidades de H2O2 são produzidas e excretadas pelas células
tumorais, confirmando sua importância na propagação e invasão tumorais. As
enzimas NADPH oxidases (NOX) são as principais fontes de EROs celular
(SHIMADA et al., 2011). A redução do oxigênio molecular dependente da NOX é
responsável por gerar EROs na célula, na forma de O 2-, o qual é dismutado para
formar H2O2 (SABHARWAL et al., 2014; STEPANIC et al., 2016). Estudos
demonstraram que baixos níveis de EROs geradas por NOX podem atuar como
mediadores da inflamação, apoptose, proliferação celular e angiogênese em vários
cânceres humanos (SHIMADA et al., 2011). Shimada et al. (2009) identificaram que
a geração de H2O2 por NOX1 aumentou a resistência à apoptose de células
uroteliais cancerosas humanas, tanto in vitro quanto in vivo, e concluíram que a
geração de EROs através de NOX1 desempenhou um importante papel na
progressão do CB.
EROs aumentam nas células tumorais a produção de fatores angiogênicos,
como a interleucina 8 (IL-8) e o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), e
a secreção de metaloproteinase da matriz 2 (MMP-2), uma gelatinase que auxilia o
crescimento de vasos sanguíneos no interior do microambiente tumoral (GIBELLINI
et al., 2011). A angiogênese é definida como o desenvolvimento de novos vasos
sanguíneos a partir de vasos preexistentes e possui um papel importante no
crescimento e desenvolvimento, cicatrização de feridas e na tumorigênese
(SHIBUYA & CLAESSON-WELSH, 2006). O VEGF estimula todos os aspectos da
função endotelial como proliferação, migração, produção de óxido nítrico e
permeabilidade da camada de células endoteliais. Além disso, a ação do VEGF
protege o endotélio da apoptose (WALTENBERGER, 2009).
Desta forma, atualmente há uma busca por antioxidantes que possam ser
efetivos na terapia do câncer. Estudos em cultura de células e em modelos animais
revelam que flavonóides, como por exemplo, a quercetina, exercem efeitos
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preventivos positivos na carcinogênese e em desordens neurodegenerativas devido,
essencialmente, à sua atividade antioxidante, a sua capacidade de afetar a
expressão de várias enzimas desintoxicantes (ex. lipoxigenase, ciclo-oxigenase,
iNOS, monoxigenase, xantina oxidase e NADH oxidase) e a sua capacidade para
modular a cascata de sinalização de proteínas. Os flavonóides podem interferir em
estágios específicos do processo de carcinogênese e pode inibir a proliferação
celular e induzem a apoptose em diversos tipos de células cancerosas (GILBELLINI
et al., 2011; SRIVASTAVA et al., 2015).

Pook et al. (2002) demonstraram que

células tumorais do CB que foram tratadas com BCG combinado com o antioxidante
N-acetilcisteína causou significante redução de EROs e aumento da citotoxidade nas
células cancerosas.

1.3

Quercetina
A quercetina (3,3’,4’,5,7-pentahidroflavona) (QT), é um flavonóide da classe

dos flavonóis amplamente distribuído em frutas e vegetais sendo encontrada na
maça, alho, chá preto e vinho tinto dentre outros (YAN et al., 2016). Tal composto
revela

muitas

propriedades

tais

como:

antioxidantes,

anti-inflamatória,

antibacteriana, anticarcinogênica, anti-hipertensiva e antiviral (NISHIMURO et al.,
2015).
Adicionalmente a quercetina demonstrou, em alguns estudos, propriedades
apoptótica, inibidora da proliferação de células tumorais (SRIVASTAVA et al., 2015)
com ação dose dependente, podendo ser considerada um fármaco promissor no
tratamento do câncer. Ademais este composto mostrou atividade em vários tipos de
câncer como mama, ovário, cólon, estômago, fígado bexiga e na leucemia
(ORSOLIC et al., 2016). Estudos sugerem ainda que a quercetina pode ter atividade
pró-apoptótica específicas em células tumorais, não apresentando efeitos nocivos
em células normais tais como HEK 293T (células de linhagem embrionárias do
tecido epitelial renal humanas) e MEF-1 (células de linhagem de fiblobasto murino)
(SRIVASTAVA et al., 2015) e células do sistema imune, pois a ação deste favonóide
é maior em células que se multiplicam rapidamente (SAK, 2014).
As propriedades antioxidantes da quercetina incluem a eliminação de
espécies reativas de oxigênio (EROS), inibição da peroxidação lipídica, quelação de
íons metálicos e modulação da resposta antioxidante celular (SUGANTHY et al.,
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2016). No entanto, a eliminação de radicais livres é a principal via antioxidante e
deve-se à presença dos grupos hidroxila e dos orbitais π conjugados (Figura 2) que
são doadores de hidrogênio ou elétrons para íon superóxidos (OH-) ou para H2O2
(ALRAWAIQ et al., 2014).

Figura 2- Estrutura molecular da quercetina.

Dentre os mecanismos atribuídos a atividade antitumoral está o mecanismo de
apoptose desencadeado pela geração de espécies reativas de oxigênio (EROs),
ação sobre proteínas de estresse oxidativo, perturbações em microtúbulos celulares,
ativação de capazes e reativação da proteína p53 selvagem, além da capacidade de
regulação do ciclo celular modulando a função de proteínas importantes como a p21,
p27 que levam a inibição da progressão do tumor (SUGANTHY et al., 2011).
Evidências crescentes sugerem que os flavonóides, em particular, o resveratrol e a
quercetina, podem contribuir para a remodelação da cromatina e assim interferir com
alterações epigenética que são importantes na progressão do câncer (GIBELLINI et
al., 2011).
Estudos realizados em modelos in vivo
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. A proteína p53 (p53 selvagem) desempenha um papel

fundamental na regulação do ciclo celular normal e processo apoptótico (ERILL et al,
2004). Alterações nesta proteína levam à perda de sua função de supressão tumoral
(ERILL et al, 2004; KUO et al., 2004). Kuo et al. (2004) verificaram um aumentou na
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expressão da proteína p53 selvagem quando células de câncer de pulmão A549
foram expostas a quercetina (20-60 M). Para o estudo em células de câncer de
ovário SKOV-3 (REN et al., 2015) e em células de câncer de mama MCF-7 (DENG
et al., 2013) o resultado foi semelhante, a quercetina diminuiu a expressão da p53
mutante, induziu a apoptose e interrompeu o ciclo celular das células em G1/G0
inibindo, assim a progressão tumoral.

A quercetina apresentou-se citotóxica e

induziu interrupção do ciclo celular em S e apoptose em ensaios in vitro e ex vivo
com células de linhagem leucêmicas (CEM, K562 e Nalm6) e células de linhagem de
câncer de mama (T47D e da EAC). Os mecanismos delineados neste estudo
mostraram que a apoptose em células Nalm6 está relacionada não somente com o
aumento da expressão da p53 selvagem, mas com a ativação de caspase 3 e
caspase 9 (SRIVASTAVA et al., 2015). Srivastava et al. (2015) também mostrou que
QT diminuiu de adenocarcinoma de mama em camundongos albinos.
Ma et al. (2006) verificaram que a quercetina mostrou alta inibição do
crescimento de linhagens celulares de câncer da bexiga (T24, EJ, J82) através da
indução da apoptose, inibição da viabilidade celular e interrupção do ciclo celular em
G0/G1. O estudo demonstrou que a quercetina induziu a apoptose das células
estudadas pela redução da expressão da proteína p53 mutante. A mutação do gene
da p53 ocorre em 50% a 70% das neoplasias e tem sido relacionada com a
resistência às terapias anticâncer. Tal mutação confere vantagens de promoção da
sobrevivência do tecido tumoral ao exercer efeitos anti-apoptóticos (KIM et al.,
2009). Desta forma, restaurar a função da p53 selvagem e ou reduzir a expressão
da p53 mutante é um mecanismo promissor na busca de terapias seletivas contra o
câncer. Neste contexto, o uso de flavonóides como a quercetina tem sido
investigado como uma terapia alternativa para diferentes cânceres como, por
exemplo, o câncer de bexiga (ORSOLIC et al., 2016).
Outros estudos na literatura mostram outras possíveis vias de atuação da
quercetina na redução da progressão do câncer como, por exemplo, o estudo
realizado por Rockenbach et al. (2011) que descreve que a quercetina inibiu a
proliferação de células cancerígenas de bexiga T24. Neste estudo observou-se que
a quercetina inibiu o ecto-5’-NT/CD73 responsável pela regulação do AMP e da
adenosina extracelular as quais mediam a sinalização celular em condições
patológicas, incluindo a regulação de proliferação tumoral. O nível de AMP
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hidrolisado pelo ecto-5’-NT/CD73 em células T24 tratadas com quercetina foi
superior ao nível apresentado por células T24 não tratadas (controle).
Outro mecanismo molecular relativo à atividade anticarcinogênica da QT foi
descrito em células de carcinoma de bexiga humano (linhagem 253J) e está
relacionada ao aumento dos íons Ca2+ e ativação de canais de K+, levando à
hiperpolarização da membrana, influxo de K+, ativando os receptores de potássio
(BK+Ca) que levam a apoptose ou inibem a proliferação das células cancerosas
(ZHAO et al., 2012).
Yang et al., (2016) mostraram que a quercetina diminuiu a viabilidade de
células de linhagem de câncer de cólon-retal HT29, levando ao encolhimento celular,
condensação da cromatina e colapso do núcleo. Além disso, as células tiveram seu
ciclo interrompido em S e a expressão de P-Akt-Thr308 e CSN6 diminuiu, resultando
na alteração dos níveis de proteínas responsáveis pelo mecanismo de apoptose
como Bax, Bcl-2 e p53 e aumento da apoptose celular. Sendo que os níveis de Bax
e p53 aumentaram enquanto Bcl-2 diminuiu.
Su et al. (2016) foram pioneiros em descrever que a quercetina apresenta
potencial anticarcinogênico em células de câncer de bexiga (T24, UMUC3, MB49)
pela potente ativação de via de sinalização AMPK. O AMPK desempenha uma
função importante relacionada com a regulação do metabolismo celular, homeostase
e apoptose.
Outros estudos foram realizados em células de câncer de bexiga e
demonstraram que a quercetina causou danos ao DNA, diminuiu a viabilidade e o
número de colônias de células T24 tratadas com concentrações na faixa de 1 a 50
mM durante um curto período de 2 h (ORSOLIC et al., 2016).
Apesar da alta atividade da quercetina frente a diferentes cânceres, o uso
farmacológico desta molécula é limitado, pois a quercetina apresenta baixa
solubilidade em água 0,00215 µg/mL a 25,6°C (SRINIVAS et al., 2010), o que
dificulta a sua administração em solução salina e limita a sua permeação e
biodisponibilidade (AZUMA et al.,2002). Além disso, a quercetina é um flavonóide
instável e fotossensível que pode ser degradada pela radiação UVA e formar
produtos que podem exibir efeitos pró-apoptóticos (MAIANI, 2012). Dessa forma, a
aplicação clínica deste flavonóide se torna restrita. Entretanto, o encapsulamento da
quercetina em nanocarreadores possibilita a sua administração em meio aquoso e
mantém a sua atividade biológica (CHEN-YU et al., 2012).
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No contexto da terapia intravesical para CB a administração deste flavonóide
em nanopartículas pode aumentar sua permeação no urotélio, seu tempo de
retenção e promover maior estabilidade, obtendo, assim, resultados terapêuticos
relevantes no tratamento de CB pela via intravesical. Dentre os carreadores
estudados, destacam-se as nanopartículas lipídicas sólidas por sua alta estabilidade
e alta capacidade de incorporação de moléculas lipofílicas.

1.4

Nanopartículas Lipídicas Sólidas

Esforços

significativos

têm

sido

empregados

no

desenvolvimento

de

tecnologias para sistemas de liberação sustentada. Micelas, lipossomas, micro e
nanopartículas poliméricas e NLS têm sido estudadas para este sistema com intuito
de manter o efeito do fármaco no tecido alvo, solubilizar fármacos lipofílicos,
aumentar a penetração cutânea de moléculas, melhorar a estabilidade física e
química de agentes terapêuticos, minimizar os efeitos colaterais e reduzir a
toxicidade (SCHWARZ et al., 2012). Dentre os carreadores coloidais, as NLS são as
mais promissoras, visto que combinam as vantagens das partículas sólidas e dos
lipossomas em seu desenvolvimento. Dentre as vantagens, pode-se citar a alta
estabilidade, alta capacidade de encapsulamento, baixo custo de produção. As NLS
são biodegradáveis, biocompatíveis, formam filmes lipídicos e tem alta capacidade
de carrear fármacos lipofílicos com controle da sua liberação (NASERI et al., 2015).
As NLS são formadas por lipídios sólidos à temperatura corporal, e
estabilizadas por tensoativos. Os lipídios utilizados na preparação de NLS são
triglicerídeos, mistura de glicerídeos ou ceras. As NLS podem ser preparadas por
diferentes técnicas como, por exemplo, microemulsão à quente, emulsificação e
evaporação de solvente, difusão de solvente, nanospray-drying e homogeneização à
alta pressão (MARCATO, 2009).
Os carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) fazem parte da segunda
geração de nanopartículas lipídicas, sucedendo as nanopartículas lipídicas sólidas
(NLS). Estes carreadores (CLN) foram desenvolvidos com o intuito de melhorar a
eficiência de encapsulamento e minimizar a expulsão do ativo das partículas durante
a estocagem, o que, em geral, ocorria com as NLS (NASERI et al., 2015). Os CLN
dividem-se em três diferente e trutura ,
i

erfeit ” (Fi ura 3A) c n i te e

u a

ri eir
i tura

e , c nheci
e

icerí e

c

c

“CLN
t

r
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diferentes ácidos graxos. Essa mistura aumenta a distância entre as cadeias de
ácidos graxos dos glicerídeos ocasionando imperfeições no cristal. Essas
imperfeições geram mais espaço para acomodar o ativo, aumentando assim a
eficiência do encapsulamento. O segundo modelo, cha a

e “CLN a

rf ”

(Figura 3B), é composto pela mistura de lipídios sólidos com lipídios líquidos (óleo).
Essa estrutura evita a expulsão do ativo das partículas durante a estocagem, já que
o processo de cristalização do lipídio da forma polimórfica α para a forma polimórfica
β n

c rre ne

a c n i õe . O terceir

e

é cha a

e “ ú ti

CLN”

(Figura 3C). Este carreador é formado pela dispersão de alta quantidade de óleo em
lipídio sólido. A solubilidade das moléculas de óleo no lipídio sólido é excedida
levando a uma separação de fase e formação de nanocompartimentos de óleo
dentro da matriz lipídica sólida (ÜNER et al., 2007; NASERI et al., 2015).

Figura 3- Esquematização estrutural das nanopartículas: (A) CLN imperfeito,
(B) CLN amorfo, (C) múltiplo CLN.

Na literatura, NLS e CLN têm sido investigadas como carreadores de
quimioterápicos, visando o tratamento de diferentes cânceres incluindo o câncer de
bexiga.
O antineoplásico etoposido encapsulado em NLS, preparados com o lipídio
sólido tripalmitina, foi administrado por via subcutânea próximo ao tumor em modelo
de linfoma de Dalton em ratos. Neste estudo foi observada uma redução dos efeitos
tóxicos sistêmicos, maior internalização do fármaco encapsulado em relação ao
administrado na forma livre e o acúmulo das nanopartículas no local da
administração, levando ao efeito prolongado da terapia (HARIVARDHAN REDDY et
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al., 2005).
Subedi et al (2009) encapsularam doxorrubicina em NLS preparadas com o
lipídios caprato de glicerila e curdlana. Nanopartículas com diâmetro de 199 nm e
eficiência de encapsulamento de 67,5% foram obtidas. Nos estudos in vitro em
células de câncer de mama resistentes ou não à doxorrubicina (MCF7/ADR &MCF7)
foi observado que os NLS vazias não apresentaram toxicidade, entretanto, a
doxorrubicina encapsulada em NLS foi mais citotóxica em células resistentes do que
a doxorrubicina livre indicando uma grande vantagem no encapsulamento deste
quimioterápico (SUBEDI et al., 2009).
Carreadores lipídicos sólidos preparados com mistura de lipídeos Crodamol
SS® e Crodamol GTCC® e PEG funcionalizado com folato e polipeptídeos sensíveis
ao microambiente tumoral (TMSP) carreando docetaxel apresentaram alta
citotoxicidade e internalização em células KB (célula de carcinoma de células
escamosas bocal), HT-1080 (células de fibrosarcoma humano), MCF-7(células de
adenocarcinoma de mama) and A549 (células de adenocarcinoma de pulmão)
quando comparados com o fámaco livre. Além disso, os NLC apresentaram alta
eficiência de empasulamente (>95%) e liberação sustentada do fármaco (GAO et al.,
2013).
Quercetina (QT) foi encapsulada em carreador lipídico nanoestruturado CLN e
sua atividade foi avaliada em células de câncer de mama (MCF-7 e MDA-MB-231).
Os CLN foram preparados com os lipídios sólidos gliceril tridecanoato e gliceril
tripalmitato e com o lipídio oleoso foi utilizado o acetato de tocoferol (Vitamina E).
Neste

estudo

foi

verificado

que

CLN-QT

aumentou

significativamente

a

citotoxicidade sendo este efeito dose dependente (1-50 M) e induziu apoptose (na
concentração de 20 M de QT) nas células MCF-7 e MDA-MB-231. Os autores
indicaram que o aumento da citotoxicidade e da apoptose pode estar relacionado
com o aumento da absorção de QT pelas células cancerosas quando esta está
encapsulada nos CLN. Desta forma, estes estudos demonstram o grande potencial
das NLS no carreamente de moléculas com atividade anticancer como a quercetina
(SUN et al., 2014).
Varshosaz et al. (2014) mostrou que nanopartículas lipídicas sólidas
preparadas

com

colesterol

encapsulando

quercetina

apresentaram

maior

citotoxicidade (IC50= 50 µM) em relação ao fármaco livre (IC50= 96 µM) quando
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avaliadas em ensaio in vitro de MTT na faixa de concentração de 1-50 µM em
ensaio in vitro em células de hepatocarcinoma (Hep2). As células neste estudo
foram encubadas por 48 h com o tratamento de QT livre e encapsulada.

1.5

Funcionalização de Nanopartículas e Ácido Fólico (AF)

Pesquisadores

têm

buscado

mecanismos

adicionais

aplicados

aos

nanocarreadores que possibilitem a internalização tumor específica. Para tanto,
métodos estão sendo propostos e testados para direcionar os fármacos de forma
mais direta às células cancerígenas, resultando em uma maior eficácia, toxicidade
reduzida, minimizando os efeitos adversos e danos ao sistema imune e a perda de
células de tecidos de rápida renovação. Uma das estratégias para direcionar
fármacos à células tumorais é a funcionalização da superfície de nanopartículas.
Esta funcionalização é realizada adicionando à superfície das partículas moléculas
como proteínas, peptídeos, carboidratos entre outras moléculas que irão interagir
com receptores exclusivamente ex re

u

u erex re

(“u re u ati n”) na

superfície das células tumorais e que são pouco expressos ou expressos
insignificantemente em células normais (SAMADIAN et al., 2016; LI et al. 2015;
NAKAMURA te al., 2014).
Os receptores mais promissores são os de endocitose mediada que na
presença de seu ligante desencadeiam a endocitose, levando a internalização da
partícula nas células alvo (NOGUEIRA et al., 2016). Após a internalização destas
partículas ocorre a liberação do fármaco, através da degradação intracelular dos
nanocarreadores. Um exemplo destes receptores é o receptor de folato (RF) que
tem sido identificado como um marcador tumoral, visto que se apresenta
superexpresso nas células tumorais (SAMADIAN et al., 2016). O folato é um
componente importante para a síntese das bases nitrogenadas que compõem o
DNA (GHAZNAVI et al. 2015). Por isso, células cancerígenas apresentam
superexpressão de RF para compensar a alta demanda de folato para a rápida
produção de DNA e crescimento celular (SAMADIAN et al., 2016).
Yang et al. (2016) demonstrou que lipossomas com carga superficial positiva
funcionalizadas com folato carreando o PEDF (fator derivado do epitélio pigmentado)
apresentaram efeito tumoral superior que lipossomas com mesma carga superficial
não funcionalizadas em células de câncer de colo de útero (HeLa). O PEDF é
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glicoproteína com propriedades antitumoral relacionadas com a apoptose. Neste
estudo, o aumento do efeito anticarcinogênico foi relacionado com a entrega sítioespecífica via receptores de folato (RF).
Muralidharan et al. (2016) estudaram a entrega sitio-especifica de siRNA-HuR.
HuR é uma proteína de ligação ao RNA (HuR) que regula a expressão de RNAm
cujas proteínas estão relacionadas com a proliferação de células tumorais. Neste
estudo, foi verificado que nanopartículas poliméricas funcionalizadas com folato
foram eficientes na entrega de siRNA-HuR via receptores de folato (RF) além de
apresentar atividade antitumoral específica em células tumorais de pulmão (H1299)
quando comparadas com células normais de fibroblasto humano (CCD16). Este
efeito antitumoral em células H1299 esta relacionado ao silenciamento da HuR pelo
siRNA-HuR.
Varshosaz et al. (2012) utilizaram nanopartículas lipídicas sólidas de
monoestearato de glicerila funcionalizadas com ácido fólico para carrear sinvastatina
no tratamento de leucemia mielóide crônica. O estudo mostrou que o direcionamento
das partículas foi muito mais eficiente comparando-se com o nanocarreador lipídico
não funcionalizado. Além disso, a funcionalização do nanocarreador com folato
aumentou de forma significativa o efeito citotóxico da sinvastatina na linhagem
celular K562 em comparação com a sinvastatina na forma livre. Ademais, as
nanopartículas funcionalizadas carreando sinvastatina apresentaram efeito sinérgico
com a doxorrubicina, o que possibilita a diminuição da dose deste quimioterápico,
minimizando seu efeito cardiotóxico.
Wu et al. (2010) utilizaram carreador lipídico nanoestruturado funcionalizado
com ácido fólico e polietilenoglicol (PEG) no carreamento de paclitaxel visando o
tratamento de câncer. A formulação nanoestruturada mostrou maior atividade
antitumoral em relação à formulação usual de paclitaxel em modelo in vitro em
células S-180. Nos experimentos in vivo os animais tratados com paclitaxel
encapsulado em NLS-PEG-folato exibiram maior taxa de inibição do tumor (45%)
comparado com os animais tratados com paclitaxel livre (37%).
Estudo utilizando células de carcinoma de bexiga urinária T24 demonstrou que
conjugados de PEG com folato para a entrega de doxorrubicina apresentaram maior
internalização e maior efeito citotóxico que o fármaco livre e o conjugado sem folato
(YU et al., 2016). Este estudo mostrou ainda que a internalização foi dependente da
quantidade de ácido fólico adicionada ao conjugado e que a distribuição do mesmo
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na superfície do conjugado é importante para que ocorra maior interação com os
receptores de endocitose mediada RF.
Portanto, os receptores de folato são um alvo terapêutico com potencial para
entrega específica de fármacos em células de câncer de bexiga. Diante disso,
carreadores lipídicos nanoestruturados funcionalizadas com folato veiculando
quercetina são um sistema carreador interessante para a terapia do CB. Este
sistema pode aumentar a estabilidade da QT, sua internalização em células tumorais
e sua eficácia farmacológica. Cabe ressaltar que até o presente momento não há na
literatura estudos sobre a utilização de carreador lipídico nanoestruturado
funcionalizado com folato, carreando quercetina para a terapia do câncer de bexiga.
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2.

OBJETIVOS

2.1 Geral
Preparação, caracterização e avaliação da citotoxicidade in vitro em células de
câncer de bexiga de carreadores lipídicos nanoestruturados funcionalizados com
folato encapsulando quercetina, visando explorar o potencial biológico deste
flavonóide para futuro tratamento de câncer de bexiga pela via intravesical.

2.2 Específicos
1.

Estudar a influência de variáveis independentes no processo de

sonicação e nas propriedades físicas dos carreadores
2.

Funcionalizar o estabilizante Pluronic com folato e caracterizar o

mesmo;
3.

Preparar carreador lipídico nanoestruturado (CLN) funcionalizados com

folato e não funcionalizado com e sem quercetina pelo método de emulsão e
sonicação;
4.

Avaliar a quantidade máxima de quercetina que pode ser encapsulada

nos carreadores desenvolvidos
5.

Caracterizar os CLN com e sem quercetina quanto ao diâmetro, índice

de polidispersão e potencial zeta por espalhamento de luz dinâmico (DLS);
6.

Avaliar a estabilidade ao longo do tempo dos CLN armazenados a 4°C;

7.

Avaliar a eficiência de encapsulamento da quercetina;

8.

Caracterizar

as

partículas

por

análise

de

rastreamento

de

nanopartículas (NTA);
9.

Caracterizar as partículas por microscopia de força atômica (AFM);

10.

Caracterizar as partículas por calorimetria exploratória diferencial

(DSC);
11.

Avaliar o perfil de liberação da quercetina pelo CLN;

12.

Avaliar a citotoxicidade in vitro em células de câncer de bexiga (RT4)

da quercetina (QT) livre e encapsulada e nanocarreadores vazios,
13.

Avaliar a atividade antioxidante de QT livre e encapsulada in vitro pelo

método da auto-oxidação do pirogalol.
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3. MATERIAIS

1.

Metanol, LOT. V14C17, J.T. BAKER, EUA

2.

Acetonitrila, J.T. BAKER, EUA

3.

Ácido acético, (HPLC), lot. 0000059109, J.T. BAKER, EUA

4.

Quercetina ≥ 95% (HPLC), lot. SLBD8415V, Sigma-Aldrich, EUA

5.

Miristato de Miristila (Lipídeo MM), CRODA, Brasil

6.

Mistura de cetil ésteres (Lipídeo SS), CRODA, Brasil

7.

Poloxamer 188(Pluronic® F68), lot. MKBR8023V, Sigma-Aldrich, EUA

8.

Óleo de coco, Lot. 91031614, COPRA, Brasil

9.

Miglyol® 810, Brasquin, Brasil

10.

Polissorbato 80 (Tween®80), Sigma-Aldrich, EUA

11.

McCoy 5A Medium, Sigma-Aldrich, EUA

12.

Penicilin-Streptomicin, Sigma-Aldrich, EUA

13.

Trypsin- EDTA solution 10X, Sigma- Aldrich, EUA

14.

Trypan blue solution, Sigma- Aldrich, EUA

15.

PBS 10X, lot. SLBN4784V, Sigma-Aldrich, EUA

16.

Neutral red, MERCK, Brasil

17.

Álcool etílico, lot. 191407, Synth, Brasil

18.

Ácido acético glacial, lote. 180536, Synth, Brasil

19.

Cloreto de cálcio, LOT. 160231, Synth, Brasil

20.

Cloreto de cácio, lot. 159256, Synth, Brasil

21.

L-Ascorbic acid, lot. SZBE2190V, Sigma-Aldrich, EUA

22.

Pyrogallol, lot. BCBK8578V, Sigma-Aldrich, EUA

23.

TRIS AMINOMETANO, lot. 171971, Synth

24.

Folic Acid, lot. 081m1546V, Sigma-Aldrich, EUA
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4. MÉTODOS

4.1 Validação do método analítico de quantificação de quercetina por
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

O método analítico de quantificação de quercetina pela técnica de
cromatografia líquida de alta eficiência é uma adaptação do método utilizado por
Ang et al. (2014). A validação deste método analítico foi conduzida segundo as
recomendações da RE 899 da ANVISA (ANVISA, 2003). As figuras de mérito
analisadas foram: linearidade, precisão, exatidão, limite de quantificação, limite de
detecção e seletividade. Este método foi desenvolvido para a quantificação de
quercetina presente em amostras de ensaios de determinação da eficiência de
encapsulamento por método indireto de ultrafiltração e ensaio de liberação in vitro de
QT por carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) em células de difusão de
Franz.

4.1.1 Condições cromatográficas

O equipamento utilizado para as análises foi Shimadzu LC-10AT com detector
SPD-M20AUV-VIS (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) e coluna cromatográfica
C18 ACE Generix (4.6 mm Å, 250 mm). A temperatura do forno foi de 30 °C e a
fase móvel foi composta por acetonitrila e solução aquosa de ácido acético 1% (v/v)
na proporção de 35: 65 em modo de eluição isocrática com fluxo de 1 mL/min. O
volume de injeção foi de 20 µL e as análises foram realizada no comprimento de
onda de 370 nm. O tempo de análise foi de 12 minutos e o composto foi eluído no
tempo de retenção de 6,6 minutos.

4.1.2 Construção das curvas de calibração e linearidade

Duas curvas de calibração foram construídas a partir de uma solução mãe de
QT em metanol na concentração de 50 µg/mL. Para a primeira curva, na faixa de
concentração de 0,25- 1,25 µg/mL prepararam-se soluções de QT com 0,25; 0,50;
0,75; 1,00 e 1,25 µg/mL em triplicata. Para a segunda curva, na faixa de
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concentração de 5- 25 µg/mL foram preparadas em triplicata as seguintes soluções:
5, 10, 15, 20 e 25 µg/mL. As soluções para a construção das curvas de calibração
foram preparadas em água deionizada (MilliQ, Milipore®) que é o solvente fraco da
fase móvel para que o mesmo não interferisse no tempo de retenção da quercetina.
As curvas foram ditas lineares quando apresentaram coeficiente de correlação (R 2)
com valor superior a 0,99.

4.1.3 Precisão e Exatidão

A precisão de um método está relacionada, com a proximidade dos resultados
obtidos em uma série de medidas de amostragens múltiplas. Enquanto a exatidão
está relacionada com a proximidade de um valor obtido pelo método e o valor real
ou verdadeiro (ANVISA, 2003). Para a determinação da precisão intra-corrida e
exatidão foram analisadas três concentrações em triplicata para cada curva, sendo
elas: 0,25; 0,75; 1,25 µg/mL para a primeira curva e 10, 20 e 25 µg/mL para a
segunda curva.
A precisão foi determinada pela equação 1 e a exatidão foi determinada pela
equação 2:

(1), onde DP é o desvio padrão e CMD, concentração média
determinada.

Exatidão =

(2)

4.1.3 Limite de quantificação (LQ) e limite de detecção (LD)

Limite de quantificação é a menor quantidade de um analito que pode ser
quantificada com precisão e exatidão nas condições experimentais estabelecidas.
Limite de detecção é a menor quantidade de um analito que pode ser detectada e
não necessariamente quantificada nas condições experimentais estabelecidas. Os
limites de quantificação (LQ) e de detecção (LD) foram determinados pelas
equações 3 e 4.
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(3), em que DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y e
IC é a inclinação a partir das curvas construídas com as concentrações citadas

(4), em que DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y e
IC é a inclinação a partir das curvas construídas com as concentrações citadas.

4.1.4 Seletividade

A seletividade é uma figura de mérito que esta relacionada com a
especificidade e é definida pela capacidade de um método de medir exatamente um
dado composto em presença de outros componentes (ANVISA, 2003).

4.1.4.1 Seletividade para determinação da eficiência de encapsulamento (EE%)

A seletividade do método analítico de quantificação para avaliação da EE% foi
realizada pela análise da presença de interferentes em amostras de carreadores
vazios. Para tanto, as amostras de carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN)
vazios e de carreadores lipídicos nanoestruturados funcionalizado (CLN-F) vazios
foram ultra-filtradas por 10 minutos a 5000g em filtro Microcon com corte de massa
molar 10 kDa (Millipore). O sobrenadante foi injetado e analisado por CLAE. O
método foi considerado seletivo ao não apresentar interferentes em concentrações
quantificáveis no tempo de retenção de 6,6 minutos.

4.1.4.2

Seletividade para ensaio de liberação in vitro em células de

difusão de Franz

O tampão fosfato (0,1 M, pH 7,4) acrescido de 0,5% de Tween® 80 foi
avaliado quanto a sua influência no método analítico de quantificação de quercetina
em ensaio de liberação in vitro. Para isto, o tampão foi filtrado em filtro 0,22 µm e
depois foi analisado por CLAE. O método foi considerado seletivo quando não há
interferentes em concentrações quantificáveis no tempo de retenção de 6,6 minutos.
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4.2

Preparação de carreadores lipídicos nanoestruturados

4.2.1 Planejamento fatorial

O planejamento fatorial determina a influência de fatores avaliados e suas
interações em um dado processo utilizando um número mínimo de experimentos
(GAMBHIRE et al., 2011). A avaliação das variáveis contribui, ainda, para a escolha
da melhor combinação de fatores para a produção de carreadores com
características desejadas ou interessantes ao estudo. A influência de alguns fatores
no processo de produção e nas propriedades físicas dos carreadores preparados no
presente trabalho foi estudada por dois planejamentos fatoriais sequenciais. Os
experimentos foram conduzidos de acordo com a abordagem proposta por Neto et
al. (2010).
Nos dois planejamentos realizados os fatores foram avaliados aleatoriamente
em dois níveis (nível inferior (-) e nível superior (+)), sendo realizadas 2 réplicas de
cada experimento ou de cada observação. Além disso, fatores não estudados que
poderiam interferir no processo foram fixados como descrito na Tabela 1.

Tabela 1- Variáveis fixadas na preparação dos CLN
Variáveis fixadas
Altura da ponta do sonicador
Concentração de Lipídeo SS
Concentração de óleo
Volume de fase aquosa

6 cm de profundidade com relação ao
béquer
1% (m/v)
0,2% (m/v)
25 mL

4.2.2 Planejamento fatorial 23
Para a primeira avaliação foi realizado um planejamento 2 3 com os seguintes
fatores: tipo de lipídeo (Miristato de Miristila, MM, ou Mistura de ésteres cetílicos,
SS), porcentagem de estabilizante (1,0 ou 1,5%) e diâmetro do béquer (relação
diâmetro do béquer/altura do líquido) como descrito na tabela 2. As variáveis
resposta ou variáveis dependentes escolhidas foram: diâmetro e índice de

22
polidispersão (PdI) das partículas. Todas as possíveis combinações dos fatores
escolhidos resultaram em 8 diferentes experimentos (23=8) realizados em duplicata.
Tabela 2- Níveis e fatores do planejamento experimental 23.
Níveis do planejamento
Nível inferior
Nível
superior
Fatores
Codificação
+
Tipo de lipídeo

A

MMa

SSb

[Pluronic F68]

B

1,0

1,5

Diâmetro do béquer

C

3,5 cm

4,0 cm

a

b

Miristato de miristila, ésteres cetílicos

4.2.3 Planejamento fatorial 22
Para o planejamento fatorial 22, os fatores escolhidos foram: tipo de óleo
(Miglyol® 810 ou Óleo de coco) e tempo de sonicação (10 ou 15 minutos) e as
variáveis resposta foram: diâmetro e índice de polidispersão (PdI) (Tabela 3). Este
planejamento experimental originou 4 experimentos (2 2=4) com combinações
diferentes dos fatores avaliados, realizados em duplicata.
Tabela 3-Níveis e fatores do planejamento 22
Níveis do Planejamento

Nível inferior

Nível superior

Fatores

Codificação

-

+

Tipo de óleo

A

Mygliol

Óleo de Coco

Tempo de sonicação
(min)

B

10

15

A análise de variância realizada no software Minitab 17 foi utilizada para
avaliação dos dados do planejamento, determinação da influência das variáveis e
suas interações no processo de produção das nanopartículas. Os testes foram
avaliados para um p com ní e

e

i nificância

e 95% (α=0,05). Equa õe

e

regressão foram geradas para demonstrar a contribuição de cada um dos fatores
estudado para predizer as variáveis resposta dos dois planejamentos fatoriais.
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4.3

Preparação de Carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN)

As nanopartículas foram preparadas pelo método de emulsão e sonicação.
Para tanto, a fase aquosa foi composta pelo estabilizante Pluronic® F68 ou Pluronic
funcionalizado com folato (PL68F) na concentração de 1 % (m/v). A fase oleosa
apresentou em sua composição uma mistura de 1% (m/v) de lipídeo SS (lipídeo
sólido a temperatura corpórea) e óleo de coco na concentração de 0,2% (m/v)
acrescida ou não de 5 mg de quercetina. Ambas as fases foram aquecidas a 60°C
(10°C acima da temperatura de fusão do lipídeo sólido) e, em seguida, a fase
aquosa foi vertida sobre a oleosa. Este sistema foi sonicado por 10 minutos em
sonicador de ponta (Sonics VCX 750, ponta de 13 mm, amplitude de 40%) sem
controle de temperatura. Após o processo de sonicação a dispersão de
nanopartículas foi resfriada em banho de água fria até atingir 25°C, obtendo assim,
os CLN. A figura 4 mostra o esquema de preparação de nanocarreadores.
Figura 4- Esquema do método de preparação de carreadores lipídicos
nanoestruturados por emulsão e sonicação.

4.4

Distribuição de tamanho das partículas e Potencial Zeta
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O diâmetro médio (z-average) e o índice de polidispersão (PdI) dos CLN foram
determinados pela técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS) utilizando o
aparelho NanoSize ZS (Malvern). Enquanto a carga superficial das nanopartículas
(potencial zeta) foi avaliada por espalhamento de luz eletroforético utilizando o
mesmo equipamento. Todas as análises foram feitas com amostras diluída em
solução de KCl (Synth) 1mM a 25°C. A estabilidade das dispersões também foi
avaliada por estes métodos pelo período de 330 dias mantendo as amostras a 4 oC.
Utilizou-se como sistema conservante, para essas amostras, a mistura de
metilparabenos (0,15% (m/v)) e propilparabenos (0,05% (m/v)). A mistura dos
parabenos é amplamente usada para a preservação de cosméticos e produtos
farmacêuticos. Além de ser muito usada em formulações farmacêuticas parenterais
(KOKOLETSI et al., 2005).

4.5

Avaliação da quantidade de quercetina (QT) encapsulada

O estudo da quantidade de quercetina a ser encapsulada foi realizado visando
encapsular a quantidade máxima de fármaco no carreador preparado. As
quantidades de quercetina avaliadas foram: 5, 8, 10 e 12 mg. As dispersões foram
analisadas quanto ao diâmetro, índice de polidispersão (PdI), potencial zeta (PZ),
eficiência de encapsulamento (EE) e quanto à homogeneidade. O diâmetro e índice
de polidispersão foram determinados pela técnica de espalhamento de luz dinâmico
(DLS), enquanto a carga superficial das nanopartículas (potencial zeta) foi
mensurada por espalhamento de luz eletroforético; ambos utilizando o aparelho
NanoSize ZS (Malvern). A eficiência de encapsulamento foi determinada pelo
método descrito na seção 4.1. A homogeneidade da dispersão foi avaliada a olho nu
pelo período de 15 dias. As dispersões de nanopartículas foram consideradas não
homogêneas pela presença de aglomerados e precipitados e/ou pela ocorrência de
separação de fase.

4.6

Determinação da Eficiência de Encapsulamento (EE%) por método

indireto

A eficiência de encapsulamento foi determinada por método indireto. Para isso,
500 µL de dispersão de nanopartículas contendo QT foram adicionados ao sistema
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de filtração Microcon com corte molar de 10kDa e, em seguida, centrifugados por 10
minutos a 5000g. A quercetina livre ou não encapsulada foi quantificada no filtrado e
depois subtraída da quantidade total de QT adicionada na dispersão durante o
processo de preparação das nanopartículas ([QT]inicial), obtendo-se, assim, a
concentração de quercetina encapsulada ([QT] encap.). O método utilizado para
quantificação foi a cromatografia líquida de alta eficiência como descrito no seção
4.1. A EE% foi calculada segundo a equação 9:

(9)

4.7

Funcionalização do Pluronic F68 com ácido fólico

4.7.1 Reação de funcionalização

A metodologia utilizada para a funcionalização do Pluronic F68 (PF68F) com
ácido fólico (AF) foi descrita por Lin et. al. (2009). Para tanto, 87,58 mg de ácido
fó ic e 35,32

1,1’- carbonildiimidazol foram pesados em balão de fundo redondo

de 25 mL e dissolvidos em 3 mL de DMSO seco. A reação permaneceu ao abrigo da
luz sob agitação magnética e atmosfera inerte de N2 por um dia (etapa de ativação
de ácido fólico). Após este período, 0,62 g de Pluronic F68, previamente seco em
dessecador de auto vácuo, foram diluídos em 1 mL de DMSO e adicionados à
reação. A reação foi mantida ao abrigo da luz, sob atmosfera de N 2 e agitação por
24 h (etapa de esterificação). Posteriormente, o produto foi submetido à diálise com
água deionizada por 3 dias, usando membrana de acetato de celulose (Fisher,
MWCO 3500). A água foi trocada em intervalos de 6 h. Após a etapa de diálise, o
Pluronic funcionalizado foi recuperado por liofilização. A figura 5 mostra o esquema
da reação de funcionalização. Todos os experimentos foram conduzidos no
Laboratório de Química dos Heterociclos da FCFRP em colaboração com o Prof. Dr.
Flávio da Silva Emery.

Figura 5- Representação esquemática da reação de funcionalização do
Pluronic F68 com folato.
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4.7.2 Identificação do Pluronic F68 funcionalizado com ácido fólico
4.7.2.1 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) unidimensional de 1H

A reação de funcionalização do Pluronic com ácido fólico foi confirmada por
espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) unidimensional de 1H. O
espectro de ressonância magnética nuclear de 1H foi determinado em espectrômetro
Brucker–Advance DRX500, operando em 500 MHz. A amostra foi preparada em
solvente deuterado: DMSO-d6. A análise foi realizada no Departamento de Química
da FFCLRP/USP.

4.7.2.1

Espectrofoometria UV-VIS para pesquisa de PL68AF

Amostras de Pluronic F68 e Pluronic funcionalizado com folato foram
preparadas em água destilada na concentração de 1,5% (m/v) e analisadas em
espectrofotômetro (Shimadzu UV 25/50) em modo varredura. Tais amostras foram
analisadas em triplicata.
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4.8 Análise de rastreamento de nanopartículas (NTA)

A análise de rastreamento de nanopartículas foi realizada no equipamento
NanoSight NS300 (Malvern, Reino Unido) equipado com laser vermelho (642 nm) e
software NTA 3.1. As amostras de CLN e CLN-F-QT foram diluídas em água
deionizada (1:1000) antes da análise. Os CLN-F e CLN-F-QT também foram diluídos
em água deionizada nas proporções de 1: 250 e 1: 500 respectivamente. Para cada
amostra foram coletados 5 vídeos.

4.9 Microscopia de força atômica (AFM)

A morfologia das nanopartículas foi determinada por microscopia de força
atômica usando microscópio de varredura Shimadzu (modelo SPM-9600) que
operou em modo tapping à temperatura ambiente. Para esta análise foram utilizadas
pontas de silício (PPP-NCHR) de comprimento de 125±10 µm, frequência de
ressonância de 204±497 kHz e constante de força de 10-130 N/m. A dispersão de
CLN foi gotejada sobre a mica recém-clivada e seca com jato de argônio antes da
análise.

4.10

Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

A cristalinidade das nanopartículas foi avaliada por DSC. Os termogramas
foram obtidos em um Calorímetro (Shimadzu DSC-50) usando porta-amostra padrão
de alumínio selado. As análises foram realizadas em atmosfera de nitrogênio (fluxo
de 50 mL. min-1), na faixa de temperatura de 15 a +360oC (taxa de aquecimento de
10°C/min). O índice de recristalização (IR%) foi calculado pela equação 10 (SHAH et
al., 2010):
IR% = {ΔHCLN/ (ΔHLIPIDEO PURO X fração de fase lipídica)} X 100 (10)

4.11

Ensaio de liberação in vitro
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4.11.1 Determinação do coeficiente de solubilidade de Quercetina

O coeficiente de solubilidade foi determinado com o intuito de estabelecer as
condições sink e a escolha do meio receptor do ensaio de liberação de quercetina in
vitro. O meio do compartimento receptor foi determinado por ensaios prévios de
solubilidade da quercetina. Os meios estudados foram: tampão fosfato pH 7,4
contendo 0%; 0,5%, 2% e 5% (m/v) de Tween 80.
Neste ensaio, QT em excesso (25 mg) foi adicionada a 15 mL de meios
receptores testados. Este sistema foi submetido à agitação magnética por 24 horas,
ao abrigo da luz e à temperatura ambiente. Ao término de 24 horas, a amostra foi
filtrada em filtro com corte de 0,22 µm e analisada por CLAE, nas condições
cromatográficas descritas no seção 4.1. Os cálculos das quantidades de quercetina
foram realizados segundo as equações das curvas de calibrações construídas.
A partir da análise da amostra contendo QT determinou-se a quantidade
máxima de QT que pode ser solubilizada no meio receptor de escolha sem que
ocorra saturação.

4.11.2 Ensaio do perfil de liberação in vitro em células de difusão de Franz

Os estudos de liberação in vitro de CLN-QT foram realizados em células de
difusão do tipo Franz em sistema de coleta automatizado no aparelho Hanson.
O sistema foi composto de compartimento doador (0,3 mL) com área de
liberação de 1,77 cm2 separado por membrana de acetato de celulose (Millipore®,
MWCO 4000-6000) do compartimento receptor contendo 7,0 mL de meio receptor e
mantido a 37°C sob agitação magnética (600rpm). O meio receptor foi composto de
tampão fosfato pH 7,4 (0,1M) acrescido de 0,5% de Tween 80.
O compartimento doador foi preenchido com 0,3 mL de CLN-QT e ocluído para
evitar evaporação. O sistema foi mantido a 37°C sob agitação magnética (600 rpm).
Em intervalos pré-determinados (4-6h), durante o período de 72h, amostras de 1mL
de meio receptor foram coletadas e para manter o volume do compartimento
receptor constante o volume foi reposto imediatamente por meio receptor fresco. 102
coletas foram realizadas ao longo de 72h e, em seguida, analisadas por CLAE.
O

perfil

de

liberação

de

quercetina

pelos

carreadores

lipídicos

nanoestruturados foi testado quanto ao modelo cinético de liberação envolvido. Para
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tanto, cálculos matemáticos foram realizados como descrito na Tabela 4 (COSTA et
al., 2000). O modelo cinético escolhido foi o que apresentou maior valor de
coeficiente de correlação linear (R2).

Tabela 4- Modelos cinéticos aplicados ao perfil de liberação de quercetina em
carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN).
Modelos cinéticos

Equações Matemáticas

Ordem zeroa

Qt = Q0+K0t*

Primeira ordemb

ln Qt = ln Q0 + K1t*

Korsmeyer- Peppasc

Qt/Q∞ = Kktn*

Higuchid

Qt = KH√t*

Hixson-Crowelle

Q0 1/3 – Qt1/3 = Kst*

*Em que: Qt : quantidade de fármaco liberado no tempo t
Q0 : quantidade de fármaco inicial
a
K0: constante da cinética de ordem zero;
b
K1: constante de primeira ordem;
c
Qt/Q∞ : fracção de fármaco que foi liberada no tempo t / quantidade liberada do fármaco quando t é
infinito, n: expoente de liberação difusional que sugere o mecanismo de transporte.
d
KH : constante de dissolução de Higuchi;
e
Ks : constante da relação superfície-volume

4.12

Estudos de Citotoxicidade em células de linhagem de câncer de bexiga

(RT4)

4.12.1 Cultivo das Células

Neste estudo foram utilizadas células de linhagem de câncer de bexiga RT4 do
Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ). As células foram mantidas em cultura
contínua, através de repiques periódicos até atingirem a confluência de 80%. O
cultivo foi realizado em meio McCoy5A contendo 1% de antibiótico (PenicilinaStreptomicina), suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF). As células foram
desprendidas usando solução de tripsina 1X em PBS 1X (Trypsin- EDTA solution
10X) e contadas para cultivo e plaqueamento em câmera de Neubauer usando uma
alíquota homogeneizada da suspensão celular com quantidade equivalente de
solução de Azul de Tripan (0,4% v/v). A incubação foi realizada em estufa (COM-

30
19AIC (UV), Panasonic) a 37 oC sob atmosfera úmida e com 5% de CO2. Todos os
experimentos foram realizados no Laboratório de Cultivo de Células e Bioprocesso
da FCFRP em colaboração com a Profa. Dra. Kamilla Swiech Antonietto.

4.12.2 Ensaio de captura do corante vermelho neutro (análise da integridade
lisossomal)

O ensaio de captura do corante vermelho neutro utilizado é uma adaptação da
metodologia descrita por Borenfreund et al. (1984). O método proporciona estimativa
quantitativa do número de células viáveis, é um dos testes de viabilidade mais
utilizados e possui muitas aplicações biomédicas e ambientais. O mecanismo de
determinação da viabilidade baseia-se na incorporação do corante pelos lisossomos
das células viáveis que, sendo fracamente catiônicos, penetram membranas e se
ligam a tensoativos aniônicos ou grupos fosfatos presentes na matriz lisossomal
(REPETTO et al., 2008).
Para o ensaio de citotoxidade, o plaqueamento foi realizado inoculando 5 x
104células/mL em cada poço da placa (96 poços). As células foram incubadas à
37ºC por 24 h e, posteriormente, tratadas com diferentes concentrações de QT livre,
CLN-QT, CLN-F-QT, CLN e CLN-F. As concentrações avaliadas foram: 113, 100, 90,
80, 70, 60, 40 e 20 µg de QT/mL para QT livre, CLN-QT e CLN-F-QT. O carreador
vazio CLN foi adicionado na faixa de concentrações de 6,65x10 12 a 1,89x1011 CLN
/mL. O carreador CLN-F foi utilizado na concentrações de 9,45x10 11 a 1,67x1010
CLN-F/ mL.
Após 24 h ou 48h o meio de cultura contendo QT livre ou carreadores foi
removido e as placas foram lavadas com PBS 1X. Posteriormente, foi adicionado
meio McCoy 5A completo acrescido de vermelho neutro na concentração de 50
µg/mL. Em seguida, as células foram incubadas por 3h, tempo necessário para a
incorporação do corante pelos lisossomos das células RT4 viáveis. Após este
erí
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de fixação (formaldeído 1% / carbonato de cálcio 1% / 49% água deionizada).
Posteriormente, a solução de fixação foi descartada e todos os poços lavados com
200 μL e

u

a ina (0,9% NaC ). E

e ui a, 200μL e

u

re e a

ra

(Etanol 50%/ ácido acético glacial 1% / água deionizada) foram adicionados aos
poços. As placas foram, por fim, agitadas em um agitador de placas por 10 min e as
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absorvâncias das soluções presentes nos poços foram medidas em Microplate
reader (Molecular Devices- SPECTRAmax/Plus384) a 540 nm (BORENFREUND et
al., 1984). Para a determinação dos valores de IC50 foi utilizado o software Graph
Pad Prism versão 5.01.

4.13 Avaliação da atividade antioxidante in vitro da quercetina livre e
encapsulada pelo método de auto-oxidação do pirogalol e sequestro de
radicais superóxidos

O método de sequestro de radicais superóxidos para determinação da
atividade antioxidante in vitro é uma adaptação da metodologia descrita por Chen-yu
et al. (2012).
O pirogalol sofre auto-oxidação em meio levemente alcalino e os produtos
desta oxidação, radicais superóxidos, apresentam absorção na região do
comprimento de onda de 325 nm.

Na presença de compostos antioxidantes a

reação de auto-oxidação diminui ou cessa. Como controle positivo foi utilizada a
vitamina C, que é um poderoso agente antioxidante, inibindo 100% da reação de
auto-oxidação.

4.13.1 Preparação de controles e amostras

Controle Negativo: 4,5 mL de tampão THIS 50 mM, 1 mL de álcool etílico, ,
0,15 mL de pirogalol (25 mM) e 3,2 mL de água destilada
Controle positivo: 4,5 mL de tampão THIS 50 mM, 1 mL de álcool etílico, 0,15
mL de pirogalol (25 mM) e 3,2 mL de Vitamina C na concentração de 1,135 mM.
As amostras foram preparadas para que a quantidade de quercetina
adicionada fosse equivalente à massa adicionada de vitamina C.
Quercetina livre: 1 mL solução de quercetina livre na concentração de 2,11
mM preparada em álcool etílico foi misturado a 4,5 mL de tampão THIS 50 mM, 1
mL de álcool etílico, 3,2 mL de água destilada e 0,15 mL de pirogalol (25 mM).
Amostras de partículas: 2,8 mL de CLN-Q ou CLN-F-Q foram misturados a
17,1 mL de tampão THIS 50mM, 1 mL de álcool etílico, 12,2 mL de água destilada e
0,57 mL de pirogalol (25 mM).
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Os controles e as amostras foram rapidamente homogeneizados, incubadas
por 30 segundos a 25°C, e analisadas em espectrofotômetro (T70/T70 UV-VIS
Spectrophotomers, PG Instruments) no comprimento de onda de 325 nm em modo
cinética por 20 minutos.
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1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Validação do método analítico de quantificação de quercetina por
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

O método de eluição isocrática com fase móvel composta por acetonitrila e
solução de ácido acético 1% (v/v) na proporção de 35:65 foi eficiente em eluir a
quercetina com pico definido no tempo de retenção de 6,6 minutos (Figura 6). Tal
método já havia sido descrito por Ang et al. (2014) de eluição isocrática para
separação de QT usando como fase móvel a mistura de acetonitrila: água ácida
(ANG et al., 2014).

Figura 6- Cromatograma de padrão de quercetina (QT) na concentração de
1,25 µg/mL

As curvas de calibração médias foram construídas em triplicata para a
quantificação de QT por CLAE para duas faixas de trabalho. Para a primeira curva
analítica média construída na faixa linear entre 0,25-1,25µg/ml, a equação da reta
foi: y = -1934,3 + 27429,4x e o coeficiente de correlação (R2) foi de 0,9913 (Figura
7). Para a segunda curva média estabelecida com faixa linear de 5-25µg/ml, a
equação da reta foi: y = -239469,29+80342,96x e o coeficiente de correlação (R2) foi
de 0,9965 (Figura 8). Ambas as curvas apresentaram linearidade segundo a
ANVISA (2003) (R2> 0,99). As duas curvas com diferentes faixas de concentração
foram construídas para quantificar amostras distintas de QT oriundas dos diversos
tempos de coleta do ensaio do perfil de liberação em células de difusão do tipo
Franz e também em amostras de eficiência de encapsulamento.
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Figura 7- Linearidade do método analítico de quantificação de quercetina (QT)
por CLAE (Faixa 0,25-1,25 µg/mL).
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Figura 8- Linearidade do método analítico de quantificação de quercetina (QT)
por CLAE (Faixa 5-25 µg/mL)
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A tabela 5 apresenta os resultados de precisão e exatidão. Os valores de
precisão,

calculados

pela

determinação

do

desvio

padrão

relativo,

não

ultrapassaram 5%, ficando, assim dentro do valor preconizado pela RE899 da
ANVISA (2013).
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Os valores de recuperação média variaram entre 99-105% que está dentro do
preconizado pela UNITED States Pharmacopeia 2007. Portanto, o método é preciso
e exato.
Os valores de limite de detecção e quantificação para a primeira curva foram
0,04 µg/mL e 0,15 µg/mL, respectivamente. Para a segunda curva os limites de
detecção e de quantificação foram 1,10 µg/mL e 3,67 µg/mL, respectivamente.

Tabela 5. Exatidão (%) e Precisão (DPR) do método analítico de quantificação
[QT]
[QT]
Desvio
Precisão
Exatidão
Teórica
Média
Padrão
DPR
(%)
(µg/mL)
(µg/mL)
(DP)
(%)
0,25
0,252
0,003
1,22
100,85
0,75
0,718
0,030
4,12
95,74
1,25
1,304
0,028
2,12
104,31
10
9,910
0,030
0,34
99,08
15
14,99
0,050
0,31
99,93
20
20,27
0,100
0,51
101,35

A seletividade do método foi determinada através da análise por CLAE da
presença de interferentes na formulação vazia não funcionalizada (CLN) e
funcionalizada (CLN vazia) e no tampão fosfato, usado no ensaio de perfil de
liberação. O método analítico foi seletivo para a quantificação de quercetina, pois
para todas as amostras analisadas não houve pico cromatográfico no tempo de
retenção de 6,6 minutos e, portanto, não há interferentes tanto nas formulações de
CLN (Figura 9) e CLN-F (Figura 10) como no tampão (Figura 11).

Figura 9- Cromatograma do filtrado de CLN vazia.
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Figura 10- Cromatograma do filtrado de CLN-F vazia.

Figura 11- Cromatograma de tampão fosfato (pH 7,4) acrescido de 0,5% de
Tween 80 usado em ensaio de perfil de liberação in vitro.

5.2

Avaliação da influência de fatores no processo de produção e

propriedades físicas dos carreadores por planejamento fatorial

A influência de alguns fatores no processo de sonicação e nas propriedades
físicas dos carreadores preparados foi estudada por dois planejamentos fatoriais
sequenciais. O planejamento fatorial determina a influência de fatores avaliados e
suas interações em um dado processo utilizando um número mínimo de
experimentos (GAMBHIRE et al., 2011). Ademais, no contexto de desenvolvimento
de nanopartículas, o planejamento contribui para a escolha da melhor combinação
de fatores que resulta em carreadores com características desejadas ou
interessantes ao estudo.

37
Para o trabalho em questão as características desejadas aos carreadores
foram: menor diâmetro, baixo índice de polidispersão (PdI) e distribuição monomodal
de tamanho. A escolha do melhor carreador foi baseada na análise estatística de
variância da influência das variáveis independentes estudadas.

5.2.1 Planejamento fatorial 23

Para o planejamento fatorial 23, 8 experimentos aleatórios foram realizados em
duplicata. Os experimentos distinguem entre si pela composição das dispersões de
nanopartículas e pelo tipo de béquer utilizado no preparado das partículas como
descrito na seção 4.2 da metodologia e nas tabelas 6 e 7.
A Tabela 6 mostra as oito diferentes combinações aleatórias dos fatores
estudados e as médias de duas observações para as variáveis resposta diâmetro e
PdI.
Tabela 6- Matriz do Planejamento Fatorial 23.
Ensaios
Tipo
% de
Diâmetro Diâmetro*
de
Pluronic
do
(nm)
lipídeo
béquer
1
155,85

PdI*

0,23

2

+

-

-

163,05

0,15

3

-

+

-

144,05

0,25

4

+

+

-

136,60

0,19

5

-

-

+

155,05

0,19

6

+

-

+

159,40

0,15

7

-

+

+

142,15

0,27

8

+

+

+

163,70

0,18

*Média de dois experimentos

As figuras 12 e 13 mostram os resultados da análise estatística de variância
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Pareto, os fatores que apresentam efeito significativo nas variáveis respostas
ultrapassam a linha tracejada que representa o valor de 2,306 (p=0,05). Portanto,
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nenhum dos fatores estudados apresentou influência significativa (p>0,05) na
variável resposta diâmetro das nanopartículas preparadas. No entanto, os fatores
tipo de lipídeo e concentração de estabilizante influenciaram de forma significativa a
variável resposta PdI (p<0,05). Ademais, os fatores estudados não apresentaram
interações entre si. Estes dados foram confirmados pelas tabelas 7 e 8.

Figura 12- Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados para os fatores tipo
de lipídeo (A), porcentagem de estabilizante (B) e relação diâmetro do béquer e
altura do líquido submetido ao processo de sonicação (C) e interações entre A e B
(AB), entre B e C (BC) e entre A, B e C (ABC) para a resposta diâmetro de
partículas.

Figura 13- Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados para os fatores tipo de
lipídeo (A), porcentagem de estabilizante (B) e relação diâmetro do béquer e altura
do líquido submetido ao processo de sonicação (C) e interações entre A e B (AB),
entre B e C (BC) e entre A, B e C (ABC) para a resposta índice polidispersão (PdI)
de partículas.
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Tabela 7- Análise estatística de variância para variável resposta diâmetro do
planejamento fatorial 23.
Fatores
Soma dos
Graus
Média dos
Valor
Valor
avaliados e
quadrados
de
quadrados
de f
de p
suas
liberdade
interações
A
164,4806
1
164,4806
0,6756
0,4349
B
548,7306
1
548,7306
2,2538
0,1717
C
107,6406
1
107,6406
0,4421
0,5248
A*B
1,6256
1
1,6256
0,0067
0,9369
A*C
170,9556
1
170,9556
0,7022
0,4264
B*C
219,7806
1
219,7806
0,9027
0,3699
A*B*C
253,6056
1
253,6056
1,0416
0,3373
Error
1947,7850
8
243,4731
Tabela 8- Análise estatística de variância para variável resposta índice de
polidispersão (PdI) do planejamento fatorial 23.
Fatores
Soma dos
Graus de
Média dos
Valor
Valor
e suas
quadrados liberdade quadrados
de f
de p
interação
A
0,0195
1
0,0195
44,0424
0,0002
B
0,0084
1
0,0084
18,9837
0,0024
C
0,0003
1
0,0003
0,6327
0,4493
A*B
0,0002
1
0,0002
0,3666
0,5616
A*C
0,0000
1
0,0000
0,0317
0,8631
B*C
0,0003
1
0,0003
0,5955
0,4625
A*B*C
0,0010
1
0,0010
2,2020
0,1761
Error
0,0035
8
5.2.1.1

Avaliação do fator: tipo de lipídeo

Os tipos de lipídeos utilizados neste planejamento fatorial foram Miristato de
Miristila (MM) e Mistura de ésteres cetílicos (SS).
O lipídeo sólido a temperatura corpórea Miristato de Miristila é amplamente
utilizado no preparo de nanoestruturas sendo principalmente empregado na
produção de nanopartículas lipídicas sólidas (RUI BECK et al., 2011; ISLAN et al.,
2016; RIDOLFI et al., 2012). Assim como o lipídeo MM o lipídeo SS é descrito na
literatura como comumente utilizado no preparo de nanopartículas lipídicas sólidas
(SUTARIYA et al., 2015; DURÁN et al., 2014). Devido a isso, tais lipídeos sólidos
foram selecionados para preparo dos carreadores deste estudo.
Avaliando os resultados apresentados na Tabela 6 em relação ao tamanho dos
carreadores preparados com os lipídeos SS e MM, observa-se que o diâmetro médio
destes carreadores variam entre 142 e 163 nm e que estes são muito semelhantes.
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Além disso, como discutido anteriormente o fator tipo de lipídeo não influenciou de
forma significativa (p=0,4349, Tabela 7) a variável resposta diâmetro dos
carreadores. Devido a isso, não foi possível escolher ou excluir experimentos
avaliando somente a resposta diâmetro.
Segundo a Tabela 6, o PdI das formulações variou de 0,15 a 0,27. O índice de
polidispersão (PdI) é indicativo da homogeneidade ou não das dispersões de
nanopartículas sendo que valores de PdI inferiores a 0,3 indicam baixa polidispersão
com faixa estreita de distribuição de tamanho de partícula, sendo, portanto,
considerada ideal (UNER et al., 2004; TOMASINA et al., 2013; MARCATO et. al.,
2008). Desta forma, analisando-se a Tabela 6 verifica-se que todas as formulações
preparadas com o lipídeo SS apresentaram PdI inferior a 0,2 (experimentos 2, 4, 6 e
8), enquanto apenas uma formulação preparada com o lipídeo MM (experimento 5)
apresentou PdI nesta faixa. No entanto, o perfil de distribuição de tamanho foi
bimodal para todos os carreadores preparados com o lipídeo MM (experimentos
1,3,5,7) (Figura 14). Este perfil bimodal é característico de distribuições mais
polidispersas. Devido a isso, as formulações preparadas com o lipídeo MM não
foram consideradas adequadas. Portanto, o lipídeo SS foi escolhido para compor o
CLN deste trabalho.

Figura 14- Perfil de distribuição de tamanho das partículas preparadas com o
lipídio SS e com 1% de Pluronic F68 (experimento 2) (curva em verde) e das
partículas preparadas com o lipídeo MM e com 1,0% de Pluronic F68 (experimento
1) (curva em vermelho).

5.2.1.2

Avaliação do fator: concentração de estabilizante

As concentrações do estabilizante eletroestérico Pluronic avaliadas foram de 1
e 1,5%.
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O Pluronic F68 (poloxamer 188) é um tensoativo amplamente utilizado na
preparação de nanopartículas aprovado pelo FDA. Estudos revelam que este
estabilizante pode estar relacionado com o aumento da internalização de
nanoestruturas por células de câncer de mama (YAN et al., 2010) e ainda com a
sensibilização de tecido tumorais multidrogas resistentes (MOGHIMI, HUNTER,
2000). Além disso, este estabilizante contribui para a preparação de nanopartículas
lipídicas com faixa estreita de tamanho e alta estabilidade ao longo do tempo.
Devido a isso, o Pluronic F68 foi escolhido para compor os CLN.
Sabe-se que a escolha e a concentração de tensoativo ou estabilizante tem um
papel significativo na qualidade e propriedades de superfície de carreadores
lipídicos. A melhor escolha do sistema estabilizante contribui para uma maior
estabilidade prevenindo, de forma eficiente, a agregação das partículas (ÜNER et
al., 2004). Além disso, quantidades muito baixas de tensoativo podem não conferir
estabilidade à partícula, ao passo que, uma quantidade muito alta pode gerar uma
instabilidade termodinâmica intrínseca no sistema levando a uma alta adsorção do
tensoativo na superfície das partículas e consequente agregação (FREITAS E
MÜLLER, 1999; GOPPERT and MÜLLER, 2005). Todos estes fatores tornam
relevante à avaliação da melhor concentração de tensoativo para a formulação de
interesse.
A análise estatística deste fator mostrou que o mesmo afetou significativamente
(p=0,0024, p<0,05 - Tabela 8) o PdI das nanopartículas. Além disso, de acordo com
o perfil de distribuição de tamanho de partícula (Figura 15), o aumento da
concentração do estabilizante ocasionou o alargamento da banda de distribuição, o
que é característico de uma formulação mais polidispersa. Este resultado foi
confirmado pelos valores de PdI, visto que as partículas preparadas com o lipídeo
SS e com 1% de Pluronic F68 apresentaram menores valores de índice de
polidispersão em relação às partículas preparadas com 1,5% (Tabela 6). Desta
forma, a concentração de 1% de estabilizante foi escolhida para os demais
experimentos deste trabalho. Devido a isso, a estabilidade desta preparação foi
avaliada com o tempo, visto que além de obter um carreador com tamanho pequeno
e baixa polidispersão, o intuito deste estudo é, ainda, obter um carreador estável. A
estabilidade desta formulação é apresentada na seção 5.2.1.4.
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Figura 15. Perfil de distribuição de tamanho para as partículas preparadas com
o lipídeo SS e com: 1% de Pluronic F68 (experimento 2, Tabela 6) (curva em
vermelho) e com 1,5% de Pluronic F68 (experimento 4, Tabela 6) (curva em verde).

5.2.1.3

Avaliação do fator: diâmetro do béquer (relação diâmetro do

béquer/ altura do líquido)

Os diâmetros de béquer avaliados foram 3,5 cm (menor) e 4,0 cm (maior).
Trata-se de um fator interessante para ser avaliado, visto que, alterando o diâmetro
do béquer, altera-se a área disponível para a propagação das ondas emitidas pelo
sonicador e para o processo de cavitação que ocorre durante a sonicação da
amostra (TAUROZZI et al., 2011).
A análise estatística de variância mostrou que o fator diâmetro do béquer não
apresenta efeito significativo (p= 0,5248, p>0,05 - Tabela 7) nas variáveis resposta
diâmetro e PdI. Ademais a Figura 16 indica que não houve alteração no perfil de
distribuição de tamanho das partículas preparadas com béquer de menor
(experimento 2) e maior diâmetro (experimento 6). Como ao fazer uso de um béquer
com menor diâmetro, no processo de sonicação, tem-se um aumento da altura do
líquido e, consequentemente, ampliação da área exposta às ondas emitidas pelo
sonicador (TAUROZZI et al., 2011), o béquer de 3,5 cm de diâmetro foi o escolhido.

Figura 16- Perfil de distribuição de tamanho das partículas preparadas com o
lipídeo SS, com 1% de Pluronic F68 preparadas com: béquer de forma alta
(experimento 2, Tabela 6) (curva em vermelho) e béquer de forma baixa
(experimento 6, Tabela 6) (curva em verde).
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Em função de todos os experimentos discutidos acima, a formulação escolhida
foi a composta por 1% do lipídeo SS, 1% de estabilizante Pluronic F68 e preparada
no béquer de menor diâmetro. Esta formulação foi escolhida por ter apresentado
diâmetro abaixo de 200 nm, baixa polidispersão (abaixo de 0,3) e distribuição de
diâmetro monomodal.

5.2.1.4

Estabilidade do CLN escolhido no planejamento fatorial 23

A estabilidade física do carreador escolhido foi avaliada quanto ao diâmetro,
PdI e potencial zeta. Estas partículas foram armazenadas em refrigerador a 4 °C
durante o período de 50 dias. As figuras 17 e 18 abaixo mostram que as partículas
contendo 1% de estabilizante Pluronic apresentaram alta estabilidade com baixa
variação de diâmetro, PdI e potencial zeta ao longo de 50 dias. Portanto, a
formulação com 1% satisfaz os critérios do carreador de interesse, pois apresenta
alta estabilidade além de apresentar baixo PdI e perfil de distribuição de tamanho
monomodal e com banda estreita como discutido na seção 5.2.1.2.

Figura 17- Valores de diâmetro e índice de polispersão (PdI) de CLN vazias
preparadas com o lipídeo SS e com 1% de Pluronic F68 em função do tempo.
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Figura 18- Valores de potencial zeta (PZ) de CLN vazias preparadas com o
lipídeo SS e com 1% de Pluronic F68 em função do tempo.
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5.2.2 Planejamento Fatorial 22

O carreador escolhido no estudo acima foi usado como base para o
planejamento fatorial 22.
quando

a

sua

Neste planejamento avaliaram-se outros dois fatores

influência

no

diâmetro

e

PdI

de

carreadores

lipídicos

nanoestruturados, sendo eles: tipo de óleo (Miglyol® 810 ou óleo de Coco) e tempo
de sonicação (10 e 15 minutos), como descrito na Tabela 9.
A Tabela 9 mostra a distribuição dos fatores nos dois níveis estudados, suas
possíveis combinações aleatórias e as médias de duas observações para cada uma
das variáveis resposta.
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Tabela 9- Matriz do Planejamento Fatorial 22.
Experimento Tipo de óleo
Tempo de
sonicação
1
2
+
3
+
4
+
+

Diâmetro
(nm)*
171,85
171,10
174,95
171,60

PdI*
0,14
0,15
0,11
0,17

*Média de dois experimentos

Para os dois fatores abordados neste planejamento fatorial foram realizadas
análises estatística de variância. Nos gráficos de Pareto as barras referentes aos
fatores que influenciam as variáveis resposta significativamente ultrapassam a linha
tracejada no valor de 2,776 (p=0,05). As figuras 19 e 20 indicam, portanto, que
nenhum dos fatores estudados apresentou influência significativa (p>0,05 - Tabela
10) sobre a variável resposta diâmetro de partículas e não houve interações destes
fatores entre si. Contudo, o fator tipo de óleo influenciou a variável resposta PdI
(p<0,05 - Tabela 11) como será discutido abaixo.
Figura 19- Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados para os fatores tipo de
óleo (A), tempo de sonicação (B) e interações entre tipo de lipídeo e tempo de
sonicação (AB) para a resposta diâmetro de partículas.

Figura 20- Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados para os fatores tipo de
óleo (A), tempo de sonicação (B) e interações entre tipo de lipídeo e tempo de
sonicação (AB) para a resposta índice de polidispersão (PdI).
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Tabela 10- Análise estatística de variância para variável resposta diâmetro do
planejamento fatorial 22.
Fatores
e suas
interações
A
B
A*B
Error

Soma
Graus
Média
dos
de
dos
quadrados liberdade Quadrados
8,2013
1
8,2013
6,3013
1
6,3013
3,5113
1
3,5113
5,7750
4
1,4438

Valor
de f

Valor
de p

5,6805
4,3645
2,4320

0,0757
0,1049
0,1939

Tabela 11- Análise estatística de variância para variável resposta índice de
polidispersão (PdI) do planejamento fatorial 22
Fatores
e suas
interações
A
B
A*B
Error

5.2.2.1

Soma
dos
quadrados
0,0023
0,0000
0,0012
0,0009

Graus
de
liberdade
1
1
1
4

Média
dos
Quadrados
0,0023
0,0000
0,0012
0,0002

Valor
de f

Valor
de p

10,4330
0,0939
5,2301

0,0320
0,7745
0,0841

Avaliação do fator: tipo de óleo

Os óleos, líquidos a temperatura corpórea, utilizados foram: Miglyol e Óleo de
Coco. Estes dois lipídeos líquidos foram escolhidos, pois muitos trabalhos têm
empregado o Mygliol na produção de CLN (ZAMIRI et al., 2016; DOUNG et al.,2009;
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BAHARI et al., 2016) e o Óleo de coco foi descrito como um dos mais comumente
utilizados para o preparação destes sistemas (SUTARIYA et al., 2015; ÜNER et al.,
2014).
As nanopartículas preparadas com Miglyol ou óleo de coco apresentaram
diâmetro reduzido (menor que 173 nm), PdI abaixo de 0,2 (Tabela 9) e perfil de
distribuição de diâmetro monomodal (Figura 21).
Apesar do fator tipo de óleo ter influenciado de forma significativa (p= 0,0319,
p<0,05, Tabela 11) a variável resposta de índice de polidispersão, os valores de PdI
para as dispersões preparadas com Miglyol e com Óleo de coco foram próximos
(Tabela 6). Desta forma, ambos os óleos podem ser utilizados para o preparo dos
CLN. Entretanto, o óleo de coco possui em sua composição compostos fenólicos
que apresentam propriedade antioxidante o que resulta na redução de radicais livres
(DEBMANDAL et al., 2011; MARINA et al., 2009). Esta propriedade é interessante
para o presente estudo, visto que células tumorais produzem muitos radicais livres
como EROs que agem como carcinógenos efetivos podendo participar da iniciação,
progressão e metástase das neoplasias (SABHARWAL et al., 2014). Diante disso,
optou-se pelo óleo de coco para compor os carreadores deste trabalho.
É relevante mencionar que o óleo é adicionado ao carreador com intuito de
deixá-lo com uma estrutura cristalina mais desorganizada. Estudos demostraram
que a introdução e o aumento da quantidade óleo diminuem a cristalinidade ou
desorganizam a estrutura cristalina de CLN (KAWADKAR et al., 2013; ÜNER et al.,
2014). Ademais, a desorganização na estrutura pode permitir ao carreador abrigar
mais ativo e impedir a expulsão do mesmo durante o período de estocagem
(MARCATO, 2009; TAMJIDI et al., 2013), visto que o fármaco se acomoda nas
imperfeições da estrutura cristalina, entre as cadeias de lipídeo (WISSING and
MÜLLER, 2003 and MÜLLER et al., 2007). Portanto, a adição de óleo permite obter
um carreador mais eficiente no encapsulamento da quercetina e mais estável ao
longo do tempo quando comparado ao escolhido no planejamento fatorial anterior.
Por isso a importância deste segundo planejamento fatorial.

Figura 21- Perfil de distribuição de tamanho das partículas preparadas com o
lipídeo SS, com 1% de Pluronic F68 com: Miglyol 810 (experimento 1, Tabela 9)
(curva em vermelho) e com óleo de coco (experimento 2, Tabela 9) (curva em
verde).
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5.2.2.2

Avaliação do fator: tempo de sonicação

Os tempos de sonicação utilizados na preparação das partículas neste
planejamento foram: 10 e 15 minutos. O tempo de sonicação é um fator que pode
influenciar o diâmetro (SIDDIQUI et al., 2014) e o índice de polidispersão (PdI) de
nanopartículas. O aumento do tempo de sonicação tende a diminuir o diâmetro das
partículas, todavia tempos mais altos de sonicação fornecem maior energia cinética
ao sistema, o que pode levar a aglomerações e consequente, aumento do tamanho
(KHATTAR et al., 2012). Desta forma, há um tempo ideal que deve ser avaliado no
desenvolvimento de CLN. Os resultados da análise estatística de variância indicam
que não houve alteração significativa de diâmetro e PdI (p>0,05 - Tabela 11) nos
dois tempos avaliados, portanto, ambos seriam adequados para a preparação dos
CLN. Além disso, não houve alteração no perfil de tamanho das partículas
preparadas com 10 e 15 minutos (Figura 22). Porém, tempos maiores de sonicação
levam a uma maior liberação de metal pela ponta do sonicador, o que contamina as
dispersões de nanopartículas (WISSING et al., 2004). Desta forma, o tempo de
sonicação de 10 minutos foi escolhido para a preparação dos demais CLN deste
projeto.
Figura 22- Perfil de distribuição de tamanho das partículas preparadas com o
lipídeo SS, com 1% de Pluronic F68 e com óleo de coco e pelo período de 10
minutos de sonicação (experimento 2, Tabela 9) (curva em verde) e 15 minutos de
sonicação (experimento 4, Tabela 9) (curva em vermelho).

49

5.3

Avaliação da quantidade de quercetina encapsulada

Foi realizado um estudo da quantidade de quercetina a ser utilizada na
preparação dos CLN com o intuito de encapsular a quantidade máxima do fármaco
nos carreadores. A quantidade de QT adicionada nas preparações foi de 5, 8, 10 e
12 mg. As dispersões foram avaliadas quanto ao diâmetro, PdI, potencial zeta e
eficiência de encapsulamento e quanto sua homogeneidade no período de 15 dias.
As tabelas 12 e 13 mostram os resultados da variação da quantidade de QT.
Na tabela 12 observa-se que para todas as concentrações de QT os valores de
diâmetro, PdI e potencial zeta não foram afetados significativamente pelo
encapsulamento das diferentes quantidades de quercetina. Além disso, as
eficiências de encapsulamento foram altas, independente da quantidade de QT
adicionada, mostrando, desta forma, que o método é eficiente para encapsular QT
nos CLN desenvolvidos.
Com relação à estabilidade macroscópica das dispersões (Tabela 13), apenas
as CLN preparadas com 5 mg de QT apresentaram homogeneidade no período
avaliado. As demais formulações apresentaram um precipitado amarelo que pode
ser atribuído a quercetina não encapsulada ou liberada e ou a uma separação de
fase. Desta forma estas formulações foram consideradas não homogêneas.
Portanto, a quantidade máxima de QT que pode ser encapsulada nos CLN é de 5
mg.

Tabela 12- Valores de diâmetro, índice de polidispersão (PdI), potencial zeta
(PZ) e eficiência de encapsulamento (EE) de CLN preparados com diferentes
quantidades de quercetina (QT).
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Quantidade Diâmetro Desvio
de QT
(nm)
padrão
(mg)
do
no
diâmetro
CLN
(nm)
5
181,0
0,28
8
231,6
0,83
10
192,3
4,53
12
190,3
6,72

PdI

Desvio
padrão
de
PdI

Potencial
zeta
(mv)

Devio
padão
de pz
(mv)

EE%

0,17
0,17
0,16
0,18

0,01
0,03
0,04
0,01

-7,7
-9,9
-15
-9,2

4,2
1,6
1,41
0,02

98,4
97,8
99,6
---------

Tabela 13- Aspecto macroscópico das dispersões de CLN preparadas com
diferentes quantidades de quercetina (QT).
ASPECTO MACROSCÓPIO
Quantidade de
QT (mg) no CLN

0 DIAS

7 DIAS

15 DIAS

5

Homogêneo

8

Homogêneo

10

Homogêneo

12

Não
homogêneo

Homogêneo
Não
Homogêneo
Não
Homogêneo
Não
homogêneo

Homogêneo
Não
Homogêneo
Não
homogêneo
Não
homogêneo

5.4

Funcionalização do Pluronic F68 com folato (PF68F)

Como descrito anteriormente, o folato é uma moléculas utilizadas para a
funcionalização da superfície de nanoestruturas com o intuito de direcioná-las para o
interior de tecidos tumorais via receptores de folato. A entrega sítio específica via
receptores de folato é possível devido à expressão ou superexpressão destes
receptores em células tumorais e à não expressão ou rara expressão em células
normais. Aliado a isso, a interação folato-receptor resulta em uma resposta de
endocitose mediada, promovendo, assim, a internalização das nanopartículas
funcionalizadas, o que aumenta a entrega do fármaco no interior do tecido alvo
(SAMADIAN et al., 2016; LI et al. 2015; NAKAMURA te al., 2014; PIKTEL et al,
2016).
O Pluronic F68 é o tensoativo escolhido para estabilização das dispersões dos
carreadores lipídicos nanoestruturados preparados neste trabalho. Como o
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estabilizante de dispersões de CLN se dispõe na superfície das partículas, a
funcionalização do mesmo seria uma escolha ideal, visto que poderia promover uma
exposição do folato favorável à interação do mesmo com receptores presentes nas
superfícies de células tumorais.
A metodologia utilizada para a funcionalização do Pluronic se baseia na
conjugação de grupamentos de ácidos carboxílicos presentes na molécula de ácido
fólico

com

grupos

hidroxila

pertencentes

no

estabilizante.

A

reação

de

funcionalização está descrita na figura 23.

Figura 23- Reação de funcionalização do Pluronic F68 com folato. (A) Etapa
e ati a
ci fó ic c
1,1’ car ni ii i az . (B) Eta a e e terifica
.

A reação de conjugação de Pluronic com folato foi confirmada pelos dados
gerados

pela

espectroscopia

de

Ressonância

Magnética

Nuclear

(RMN)

unidimensional de 1H, em comparação com estudos relatados por Lin et al. (2009).
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A estrutura de PF68F (Figura 24) foi identificada devido à presença do sinal em
δ 1,1

(A) caracterí tic

P ur nic;

inai e

δ 6,6

ru

eti a atri uí

(B) e δ 7,6

a PPO (

i xi r

i en )

(C) inai caracterí tic

anel aromático di-substituído na posição para e

ina e

δ 8,5

eu
(D)

característico do próton pteridínico atribuídos ao ácido fólico (Tabela 14).

Figura 24- Estrutura química de Pluronic F68 funcionalizado com ácido fólico
(PL68F)

Tabela 14- Dados dos espectros de RMN de 1H obtidos para o Pluronic
funcionalizado com folato (PF68F) em DMSO-d6 e dados da literatura
*1
**1
Sinais
Hδ(ppm);
Hδ(ppm);
multiplicidade

multiplicidade

1

1,1 (dupleto)

1,1

2

6,58 (dupleto)

6,6

3

7,57 (dupleto)

7,6

4

8,58 (simpleto)

8,5

*Dados da estrutura do PF68F em DMSO-d6, 500 MHz da análise realizada pelo autor.
**Dados da estrutura do PF68F em DMSO-d6, 500 MHz da análise realizada por Lin et al.
(2009)

Aliado aos resultados da técnica de RMN a técnica de espectrofotometria
também foi utilizada para a caracterização do produto da reação de funcionalização.
Na figura 25 a linha em preto é relativa à análise do Pluronic F68 não funcionalizado
e a linha em vermelho relativa à análise do produto da reação de conjugação. A
banda intensa de absorção observada em 280 nm com ombro em 370 nm que
aparece na amostra do produto pode ser atribuída aos anéis aromáticos presentes
no ácido fólico. Este mesmo espectro foi observado em análises realizadas pela

53
técnica de espectrofotometria de Pluronic F127 funcionalizados com folato por Lin et
al. (2009).
Figura 25- Espectro de absorção UV-vis de Pluronic não funcionalizado (linha
preta) e funcionalizado (linha vermelha).
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5.5

Caracterização físico-química dos CLN e CLN-F otimizados

5.5.1 Avaliação das propriedades física e estabilidade de CLN e CLN-F com e
sem QT

5.5.1.1

Determinação de diâmetro e potencial zeta

A análise dos dois planejamentos experimentais resultou na escolha do
carreador preparado com 1% de lipídeo SS, 1% de Pluronic F68, 0,20% de óleo de
coco preparado com béquer de menor diâmetro e sonicado por 10 minutos. Este
CLN foi utilizado para o encapsulamento de quercetina e foi submetido à
caracterização físico-química.
A técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS), utilizada na caracterização
das nanopartículas, determina o diâmetro hidrodinâmico das partículas por meio da
relação entre as flutuações de intensidades de luz espalhadas pelas partículas com
o seu diâmetro através da relação de Stoken-Einsten, quando submetidas à
incidência de um lazer. As flutuações de luz são decorrentes do movimento
browniano das partículas presentes nas dispersões coloidais e ao diâmetro das
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nanopartículas, em que partículas menores se movimentam mais rapidamente que
partículas maiores (MALVERN, 2016).
O potencial zeta foi determinado por espalhamento de luz eletroforético. Para
tanto, as dispersões de nanopartículas são colocadas em uma célula com dois
eletrodos e quando inserida no equipamento um campo elétrico é aplicado sobre ela
o que resulta na mobilidade das partículas (mobilidade eletroforética) em direção ao
o eletrodo de carga oposta a elas. A velocidade do movimento é proporcional à força
do campo aplicada e de seu potencial zeta (MALVERN, 2016).
A tabela 15 mostra que o encapsulamento da quercetina, assim como a
funcionalização das partículas não afetou as propriedades físico-químicas dos
carreadores. Além disso, as partículas contendo quercetina apresentaram alta
eficiência de encapsulamento (98%), o que mostra que o método de sonicação
aliado à composição dos carreadores foi eficiente em encapsular quercetina nos
CLN.

Tabela 15- Valores de diâmetro, índice de polidipersão (PdI), potencial zeta
(PZ), e eficiência de encapsulamento (EE%) de CLN, CLN-QT e CLN-F-QT e seus
desvios padrão (DP)
Partícula Diâmetro
DP
PdI DP de Potencial
DP
EE
DP
(nm)

Diâmetro

PdI

(nm)

Zeta

de

(Mv)

PZ

%

EE
%

NLC

176,5

2,3

0,124

0,02

-11,4

1,3

------

NLC-QT

183,6

2,5

0,145

0,02

-6,2

1,3

99,8

NLC-F

197,9

0,5

0,160

0,04

-17,5

3,2

------

NLC-F-

184,8

4,54

0,160

0,03

-11,8

3,2

98,1

0,3

-----

QT

A estabilidade dos CLN vazios, CLN-QT e CLN-F-QT preparados foi avaliada
pelo período de 330 dias. Durante este período os valores de diâmetro e PdI destes
carreadores apresentaram-se praticamente inalterados. A Figura 26 mostra que o
diâmetro e o PdI dos CLN vazios variaram entre 197 e 195,05 nm e entre 0,151 e
0,165, respectivamente, no período de 330 dias. Os resultados indicam, portanto,
que as preparações de CLN são estáveis quando armazenada a 4° C. O mesmo
comportamento foi notado para as CLN contendo QT que exibiram variação de
tamanho entre 185 e 182,7 nm e PdI entre 0,138 a 0,182 no mesmo período. A
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Figura 26 mostra, ainda, que a funcionalização das partículas não afetou a
estabilidade das partículas, visto que para o CLN-F-QT os valores de diâmetro
oscilaram entre 182 e 190,4 nm e de PdI entre 0,142 e 0,189 durante o período
analisado. Além disso, as partículas apresentaram baixo índice de polidispersão
durante o período avaliado, pois o PdI manteve-se abaixo de 0,3. A alta estabilidade
de um outro carreador lipídico contendo quercetina quando armazenados a 4°C
também foi descrita por Sun et al. (2014).
Diferente do diâmetro e do PdI, a carga superficial dos CLN, CLN-QT e CLN-FQT oscilaram muito ao longo do tempo (Figura 27). Ademais, os valores encontrados
para potencial zeta foram inferiores a -30 mV.
A carga superficial ou potencial zeta de uma partícula indica a magnitude de
interações de repulsão e atração eletrostática entre as partículas de dispersões
aquosas de CLN. Portanto, o potencial zeta pode ser considerado um parâmetro
chave para predizer a estabilidade de dispersões coloidais (THATIPAMULA et al.,
2010). Dentro deste contexto, acredita-se que valores de carga superficial igual ou
maior que 30 mV em módulo são necessários para promover estabilidade
eletrostática de dispersões coloidais (FREITAS AND MÜLLER, 1999). No entanto,
segundo Thatipamula et al. (THATIPAMULA et al., 2010) muitos estudos
demonstram que a estabilidade de nanopartículas não depende somente de
repulsões eletrostáticas quando se faz uso de estabilizantes estéricos. Estes
estabilizantes também podem promover a formação de dispersões estáveis mesmo
com potencial zeta menor que 30 mV em módulo. Por isso, a ocilação do potencial
zeta observadas na figura 27, não é indicativo de instabilidade das partículas e não
prejudicou a estabilidade das das mesma. A estabilidade das dispersões preparadas
neste estudo é resultado das estabilizações eletroestatíca e estérica promovidas
pelo Pluronic.

Figura 26- Valores de diâmetro e índice de polidispersão (PdI) de carreadores
lipídicos nanoestruturados (CLN) vazios (barra preta, linha azul), carreadores
lipídicos nanoestruturados contendo quercetina (CLN-QT) (barra branca, linha
vermelha) e CLN funcionalizados com folato contendo quercetina (CLN-F-QT) (barra
preta e linha roxa) em função do tempo.
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Figura 27- Valores de potencial zeta de carreadores lipídicos
nanoestruturados (CLN) vazios, carreadores lipídicos nanoestruturados contendo
quercetina (CLN-QT) e CLN funcionalizados com folato contendo quercetina (CLN-FQT) em função do tempo.
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5.5.2 Análise de rastreamento de nanopartículas (NTA)

Diferentemente
nanopartículas

da

permite

técnica
identificar

de
e

DLS,

a

rastrear

análise

de

partículas

rastreamento

de

individualmente

e

correlacionar o movimento browniano de cada partícula com seu diâmetro
hidrodinâmico por meio da equação bidimensional de Stoken-Einsten (FILIPE et al.,
2010). Entretanto, ambas as técnicas, DLS e NTA, apresentam alta precisão para o
dimensionamento do tamanho de partículas de dispersões com distribuições de
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tamanho relativamente estreitas (FILIPE et al., 2010), como as dispersões
preparadas neste estudo. A Figura 28 mostra as distribuições de tamanho 3D para
as partículas preparadas.
Os

diâmetros

médios

mensurados

por

análise

de

rastreamento

de

nanopartículas foram semelhantes aos valores determinados por espalhamento de
luz dinâmico (Tabela 16). Ademais os resultados sugerem que o encapsulamento da
quercetina e a funcionalização das partículas não alterou o tamanho das mesmas.
Essa técnica permitiu, ainda, a visualização das nanopartículas e seu movimento
browniano por meio de vídeos, assim como a determinação da concentração de
nanopartículas por mL de dispersão. As concentrações obtidas para CLN, CLN-QT,
CLN-F e CLN-F-QT foram indicadas na tabela 16. Estas concentrações são
importantes para determinar as concentrações de nanoparticulas vazias que são
usadas no tratamento das células nos ensaios de citotoxicidade in vitro.
Tabela 16- Valores de diâmetro (nm) e concentração de partículas por mL
(CLN/mL)
Partícula

Diâmetro médio
(nm)

Desvio Padrão
do Diâmetro
(nm)

Concentração
(CLN/mL)

CLN
CLN-QT
CLN-F
CLN-F-QT

194,1
174,0
191,3
183,9

3,5
1,2
2,5
2,5

1,33x1012
1,77x1012
1,89x1011
3,04x1011

Figura 28- Distribuição de tamanho de partículas em 3D por análise de
rastreamento de nanopartículas. (A) Carreadores lipídicos nanoestruturados vazio
(CLN), (B) carreadores lipídicos nanoestruturados contendo quercetina (CLN-QT),
(C) carreadores lipídicos nanoestruturados funcionalizados com folato (CLN-F), (D)
carreadores lipídicos nanoestruturados funcionalizados com folato contendo
quercetina (CLN-F-QT).
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5.5.3 Microscopia de Força Atômica (AFM)

A microscopia de força atômica mostra que a maioria dos carreadores lipídicos
nanoestruturados preparados neste estudo apresentam morfologia esférica (Figura
29 e 30) e diâmetro médio de 152 nm (DP: 7,4 nm). A morfologia esférica para os
carreadores lipídicos caracterizados por AFM foi descrita em outros trabalhos
(TARATULA et al., 2013; XIA et al., 2016; TEERANACHAIDEEKUL et al., 2008). O
diâmetro médio encontrado para as partículas analisadas por AFM é inferior aos
valores de diâmetro determinados por DLS e NTA. Isso ocorre, pois as técnicas de
DLS e NTA, baseadas na lei de Stokes-Einstein, determinam o diâmetro
hidrodinâmico das partículas que compreende o diâmetro da partícula com sua capa
de estabilização formada pela presença do tensoativo utilizado (MALVERN, 2016).

Figura 29- Morfologia 2D de carreadores lipídicos nanoestruturados por
Microscopia de Força Atômica.
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Figura 30- Morfologia 3D de carreadores lipídicos nanoestruturados por
Microscopia de Força Atômica.

5.5.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

O comportamento térmico de CLN (CLN preparado 1% de SS, 1% de Pluronic
F68 e 0,2% de óleo de coco) com e sem QT e CLN-F (CLN funcionalizado com
folato) com e sem QT, assim como QT livre, Pluronic F68 e lipídeo SS, foram
avaliados por DSC. A técnica de DSC caracteriza as partículas quanto a sua
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cristalinidade, característica relacionada com a eficiência de encapsulamento, com a
velocidade de liberação do ativo pelo carreador durante o tempo de estocagem e
com a sua estabilidade (SVILENOV et al., 2014; SOUTO et al., 2016). Muitos
trabalhos têm empregado esta técnica para determinação da cristalinidade de
nanoestruturas (NAIR et al., 2015; KAWADKAR et al., 2013; YAN et al., 2010).
A figura 31 mostra que o lipídeo SS apresenta um único pico endotérmico em
48,23° C e que todos os carreadores preparados apresentam comportamento
térmico diferente do lipídeo SS. Nas curvas de aquecimento dos CLN e CLN-F com
e sem QT (Figura 31) é possível observar que a fusão do lipídeo puro (primeiro pico)
ocorre em aproximadamente 45° C. Esta redução na temperatura de fusão do lipídio
ocorre devido ao reduzido tamanho destas nanopartículas, sua alta área superficial e
pela presença de estabilizantes na dispersão. Kelvin verificou que pequenas
partículas isoladas apresentam uma redução da temperatura de fusão em relação ao
material puro. Este evento é conhecido como pré-fusão ou efeito Kelvin (MARCATO,
2009; SURESH et al., 2007; JESSER et al., 2004). O segundo pico dos
termogramas (Figura 32) está relacionado à fusão do estabilizante Pluronic F68, em
aproximadamente 50°C. O pico referente ao estabilizante aparece devido a sua alta
concentração na dispersão (1%). Não foi observado o pico endotérmico da QT
(Figura 32), o que sugere que a mesma está molecularmente dispersa na matriz do
CLN (Sun et al., 2014).

Figura 31- Termogramas de Pluronic F68, Lipídeo de ésteres cetílicos (SS) e
quercetina (QT).
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Figura 32- Termogramas de carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN)
vazio (linha preta), carreadores lipídicos nanoestruturados com quercetina (CLN-QT)
(linha azul), carreadores lipídicos nanoestruturados funcionalizados com folato (CLNF) (linha vermelha) e carreadores lipídicos nanoestruturados funcionalizados com
folato com quercetina (CLN-FQT) (linha verde).
CLN
CLN-QT
CLN-F
CLN-F-QT

Endo

0

50

100

150

200

250

300

Temperatura (°C)

Quanto maior a organização do retículo cristalino de um material, maior será a
energia necessária para superar as forças de coesão da estrutura e, portanto, maior
será a entalpia de fusão (MARCATO, 2009). Além disso, o comportamento de
cristalização das partículas pode ser determinante na expulsão ou não do ativo
durante o tempo de estocagem (TAMJIDI et al., 2013). No período de estocagem o
lipídeo que compõe as nanopartículas pode sofrer uma transformação em sua
e trutura cri ta ina, caracteriza a

e a tran i

r aniza a) ara a f r a cri ta ina β ( ai
u an a c rre,
au ent

a tran i

a f r a cri ta ina α ( en

r aniza a) (ÜNER et al., 2014). Esta

i a f r a β é ener etica ente

ai e t

ara a f r a β, re u ta na f r a

el. Com o tempo, o
e u a e trutura

ai

cristalina e, consequentemente, ocorre à expulsão do ativo (ATTAMA, 2008; YUAN,
2007; MULLER et al., 2000).

O

a re

aix

e enta ia (ΔH) e ín ice

e

recristalização (IR) dos CLN preparados (Tabela 17) demonstram o caráter pouco
cristalino das partículas preparadas pela mistura de ésteres cetílicos acrescidas de
óleo. Partículas com baixo IR tendem a encapsular uma maior quantidade de ativo,
que se acomodam nos defeitos de sua estrutura cristalina ou nos espaços entre as
cadeias lipídicas do lipídeo que a compõe. Desta forma, o baixo IR dos CLN
justificam a alta eficiência de encapsulamento que, neste estudo, variou de 98,1 a
98,4% para todas as partículas preparadas.
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A figura 32 mostra que a funcionalização das partículas com folato não alterou
o perfil das curvas de aquecimento dos carreadores lipídicos. Além disso, a tabela
17 mostra que a cristalinidade destas partículas funcionalizadas (CLN-F) não foi
afetada de forma significativa pela funcionalização, pois o IR dos CLN não
funcionalizados (CLN) foram próximo ao valor do IR dos CLN funcionalizados (CLNF) (IR~ 27).

Tabela 17- Valores de entalpia, ponto de fusão e índice de recristalização (IR)
do lipídeo ésteres cetílicos (SS), CLN preparadas com 1% de SS, 1% de Pluronic
F68 e 0,25% de óleo de coco) com e sem QT e CLN-F (CLN funcionalizado com
folato) com e sem quercetina (QT).
Material
Entalpia (j/g)
Ponto de fusão
IR (%)
(°c)
SS
156,329
48,23
100
CLN
43,287
44,64
28
CLN-QT
39,040
44,29
25
CLN-F
42,082
44,34
27
CLN-F-QT
46,851
44,44
30
5.6

Ensaio do perfil de liberação in vitro

5.6.1 Determinação do coeficiente de solubilidade de quercetina em meio
receptor de ensaio de liberação in vitro.

A solubilidade máxima de quercetina em meio receptor foi determinada com o
intuito de estabelecer as condições sink do ensaio de liberação in vitro de quercetina
em células de difusão do tipo Franz. Para manter as condições sink durante o ensaio
a concentração do fármaco liberado no compartimento receptor não deve exceder
10% da concentração de saturação determinada (AULTON, 2005), pois a saturação
do meio receptor poderia cessar a difusão do fármaco pela membrana, prejudicando,
assim, o delineamento do perfil de liberação da forma farmacêutica utilizada.
A princípio o meio receptor foi composto de tampão fofato pH 7,4 puro, no
entanto, como a concentração de quercetina não foi quantificada e nem detectada
por CLAE ([QT]<0,01), foi necessária a adição de um tensoativo para aumentar a
solubilidade da QT. Este resultado era esperado, pois a quercetina apresenta baixa
solubilidade em água, sendo ela de 0,00215 µg/mL a 25,6°C (SRINIVAS et al.,
2010). A tabela 18 mostra as concentrações de saturação encontradas para as
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soluções de quercetina nos meios receptores: tampão fofasto pH 7,4 puro, tampão
fosfato pH 7,4 acrescido de 0,5% de Tween 80, tampão fosfato pH 7,4 acrescido de
2% de Tween 80 e tampão fosfato pH 7,4 acrescido de 5% de Tween 80. Visando
utilizar o meio com menor quantidade de tensoativo, porém que aumentasse a
solubilidade de quercetina em relação ao tampão puro, o meio escolhido foi o
composto por tampão fosfato pH 7,4, acrescido de 0,5% de Tween 80. A
concentração de quercetina nesta amostra foi de 110,7 µg/mL, portanto, 6,6% da
quantidade de fármaco adicionado foi solubilizado no meio de dissolução no período
de 24 h.
Tabela 18- Solubilidade da quercetina (QT) em tampão fosfato (pH 7,4)
acrescido ou não do tensoativo Tween 80.
Tampão

Concentração de
Tween 80 (% m/v )

Solubilidade em 24h
(µg/mL)

% QT
solubilizada
*
0

Tampão fosfato pH
7,4 puro
Tampão fosfato pH
7,4
Tampão fosfato pH
7,4
Tampão fosfato pH
7,4

0%
0,5%

<0,01 (Não
quantificável)
110,7

2%

511,2

30,7

5%

889,4

53,4

6,6

*Porcentagem de QT solubilizada em relação a quantidade total adicionada.

5.6.2 Ensaio de perfil de liberação in vitro em células de difusão do tipo Franz
de quercetina por carreadores lipídicos nanoestruturados

O

perfil

de

liberação

da

quercetina

pelos

carreadores

lipídicos

nanoestruturados foi determinado através do estudo realizados em células de
difusão de Franz, utilizando modo automatizado de coleta e meio receptor composto
de tampão fosfato pH 7,4 acrescido de 0,5% de Tween 80. A quantidade de
quercetina foi mensurada pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência
descrito na seção 4.11.1.
A Figura 33 mostra que os carreadores lipídicos nanoestruturados contendo
quercetina liberaram aproximadamente 30% do fármaco de forma sustentada em
condições sink durante o período de 72h. As primeiras 10 horas de ensaio foram
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caracterizadas pelo efeito burst de liberação do fármaco adsorvido na superficie dos
CLN e não encapsulado (Figura 33).
Para avaliar o mecanismo de liberação da QT pelos CLNs, diferentes modelos
matemáticos foram utilizados. O modelo que apresentou maior coeficiente de
correlação foi o modelo de Weibull (R2=0,7002) (Tabela 19). Neste modelo, valores
de b<1 caracterizam mecanismo de difusão fickiana. Valores de b no intervalo de
0,75 e 1 estão relacionados com a difusão fickiana aliada ao mecanismo de erosão
e/ou intumesciemento. Enquanto que para valores de b acima de 1, tem-se
mecanimos mais complexos caracterizados por muitos mecanimos associados.
O valor de b para o perfil de liberação de QT pelos carreadores em estudo foi
de 0,4 (b<1). Portanto, trata-se de um mecanismo de liberação por difusão fickiana
que segue o modelo de weibul, com distribuição parabólica. Para a distribuição
parabólica o coeficiente de correlação foi de 0,95719.
Tabela 19- Coeficientes de correlação (R2) calculados pelos modelos
matemáticos cinéticos de Ordem zero, Primeira Ordem, Korsmeyer- Peppas, Higuchi
e Hixson-Crowell.
Partícula Ordem Primeira Korsmeyer- Weibull

CLN-QT

Zero

Ordem

Pepas

0,5066

0,4205

0,557

Higuchi

HixsonCrowell

0,702

0,6452

0,5395

Figura 33- Perfil de liberação de quecetina (QT) a partir de carreadores
lipídicos nanoestruturados (CLN).
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5.7

Ensaio de captura do corante vermelho neutro (análise da integridade

lisossomal)

A avaliação da citotoxicidade in vitro da QT livre e encapsulada em carreadores
funcionalizados ou não foi realizada por ensaio de captura de vermelho neutro.
Apesar de não existirem trabalhos com avaliação da viabilidade com este método
em células de câncer de bexiga da linhagem RT4, este ensaio foi escolhido, pois é
mais sensível e mais barato em relação aos que utilizam sais de tetrazólio, enzimas
e proteína. Além disso, o ensaio de captura de vermelho neutro proporciona
estimativa quantitativa do número de células viáveis.
A absorção do vermelho neutro depende da habilidade da célula em manter os
gradientes de pH através da produção de ATP. Em pH fisiológico o corante fica com
carga igual a zero o que lhe permite permear membranas, dentro dos lisossomos o
existe um gradiente de pH que mantem o pH inferior ao do citoplasma o que faz com
que o corante fique fracamente catiônico e se ligue a tensoativos aniônicos ou
grupos fosfatos presentes na matriz lisossomal (REPETTO et al., 2008).
O ensaio de vermelho neutro foi conduzido segundo o protocolo descrito na
seção 4.12.2 da metodologia.
A Figura 34 mostra a viabilidade das células RT4 quando tratadas com
diferentes concentrações de carreadores vazios funcionalizados ou não. Os CLN
vazios apresentaram baixa citoxicidade, sendo que a citotoxicidade para a maior
concentração analisada (6,65 x1012CLN/mL) foi de 8,5%. Enquanto para os CLN-F a
viabilidade para a maior concentração de partículas analisada (9,45x10 11CLN-F/mL)
foi de 60% (Figura 34B).
A Figura 35 mostra o perfil de citotoxicidade de quercetina (QT) livre e
encapsulada em carreadores não funcionalizados (CLN-QT) e funcionalizados (CLNF-QT) para a faixa de concentração de 20-113 µg/mL. A quercetina livre diminui a
viabilidade das células RT4 em até 91% ([QT]= 113 µg/ mL) mostrando seu potencial
citotóxico para concentração de célula analisada. Quando encapsulada em
carreadores não funcionalizados foi citotóxica em até 66% ([QT]= 113 µg/ mL).
Enquanto encapsulada em CLN-F apresentou citotoxicidade de até 70% ([QT]= 113
µg/ mL). A QT livre apresentou IC50 de 55,4 µg/mL, enquanto o IC50 para CLN-QT foi
94,9 µg/mL e para CLN-F-QT foi de 83,4 µg/mL. A quercetina livre apresenta,
portanto, maior citotoxicidade que a quercetina encapsulada. Este resultado se deve,
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provavelmente, à liberação lenta da quercetina pelos carreadores. Dessa forma a
quercetina encapsulada não se torna totalmente disponível para a ação nas células
no período de tratamento analisado (24 h). Resultados similares foram obtidos por
Huerta et al. (2015) no estudo da utilização de nimesulida encapsulado em
nanopartículas poliméricas revestidas com quitosana como adjuvante no tratamento
de câncer de próstata. Neste estudo foi verificado que o fármaco livre foi mais efetivo
em ensaios in vitro de citotoxicidade em relação ao fármaco encapsulado.
O IC50 para CLN-F-QT (83,7 µg/mL) foi inferior ao IC50 para o CLN-QT (90,3
µg/mL), provavelmente devido ao aumento da internalização causado pela
funcionalização das partículas. O aumento da internalização é caracterizado pela
resposta de endocitose mediada causada pela interação entre os receptores de
ácido fólico presente na superfície das células com o folato presente na superfície
dos carreadores. Ademais, esta entrega do fármaco é dita sítio-específica, pois os
receptores de folato estão superexpressos em células tumorais e são pouco
expressos ou não expressos em células normais (SAMADIAN et al., 2016, PIKTEL et
al, 2016). Ademais, o CLN-F aumentou em até 25% da citotoxicidade da quercetina
na concentração de 113 µg/ mL quando comparada com a quercetina encapsulada
no CLN não funcionalizado.
Apesar da quercetina encapsulada em CLN-F apresentar citotoxicidade inferior
a quercetina encapsulada, o sistema de entrega de fármacos desenvolvido, além de
apresentar-se mais eficiente que o sistema não funcionalizado poderia apresentar
vantagens em relação a administração do fármaco livre. Dentre estas vantagens
está a possibilidade de entrega seletiva do fármaco, proteger a quercetina da
degradação, aumentar a sua fotoestabilidade, aumentar a sua permeação pelo
urotélio e aumentar a internalização do fármaco pelo tecido tumoral. Esta última
vantagem foi descrita acima para as células RT4.

Figura 34- Viabilidade de células de câncer de bexiga superficial (RT4)
tratadas carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) (A) não funcionalizados e
funcionalizados (CLN-F) (B) por 24h. Os experimentos foram conduzidos em
triplicata
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Figura 35- Viabilidade de células de câncer de bexiga superficial (RT4)
tratadas com quercetina (QT) livre e quercetina encapsulada em carreadores
lipídicos nanoestruturados (CLN) não funcionalizados e funcionalizados (CLN-F) por
24h. Os experimentos foram conduzidos em triplicata. ***p <0,001 para CLN-F-QT
em relação a CLN-QT e QT em todas as concentrações estudadas, ***p <0,001
para CLN- QT em relação a QT e QT e **p <0,05 para CLN-QT em relação a QT.
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Avaliação da atividade antioxidante da quercetina livre e encapsulada in

vitro pelo método de auto-oxidação do pirogallol e sequestro de radicais
superóxidos

O pirogalol sofre auto-oxidação em meio levemente alcalino e os produtos
desta oxidação, radicais superóxidos, apresentam absorção na região do
comprimento de onda de 325 nm (CHEN-YU et al., 2012) (Figura 35). Na presença
de compostos antioxidantes a reação de auto-oxidação diminui ou cessa. A vitamina
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C é um poderoso agente antioxidante, devido a isso, foi usada como controle
positivo neste método. Chen-Yu et al. (2012) usou como controle positivo uma
massa de 200 µg de vitamina C, no entanto, esta quantidade não foi suficiente para
inibir 100% da reação de auto-oxidação do pirogalol em nossos testes. Devido a
isso, estudou-se a quantidade mínima de Vitamina C necessária para inibir 100% da
reação do pirogalol (25 mM) e a quantidade obtida foi de 640 µg. A figura 36 mostra
a reação de auto-oxidação do pirogalol. Conforme os radicais Purpurogalloquinose
vão sendo formados a absorvância da amostra analisada por espectrofotometria vai
crescendo. O aumento da absorvância com o tempo é descrito na figura 37
(Controle negativo ou cinética de auto-oxidação do pirogalol). Quando a Vitamina C
é adicionada no meio reacional, sequestra os radicais que vão sendo formados ao
longo do tempo, inibindo em 100% a reação.
Figura 36- Reação de auto-oxidação do pirogalol

Figura 37- Cinética da reação de auto-oxidação do Pirogalol (curva em preto) e
da misturada com Vitamina C (curva em azul).
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A quercetina livre e encapsulada foi avaliada quanto a sua atividade
antioxidante baseada no sequestro dos produtos da auto-oxidação do pirogalol
quando colocada no meio reacional com mesma massa que a Vitamina C. A Figura
37 indica que 640 µg de quercetina livre e encapsulada em nanocarreadores,
funcionalizados ou não, apresentaram alto potencial antioxidante, chegando a inibir
100% da reação de oxidação do pirogalol. Portanto, não houve diferença
significativa no potencial antioxidante entre a Vitamina C e as amostras de
quercetina encapsulada ou não. Entretanto, a figura 38 sugere que mesmo
apresentando absorvância muito próxima a zero, a vitamina C apresentou atividade
antioxidante levemente inferior a quercetina livre e encapsulada nos últimos minutos
da cinética. Isso se deve, provavelmente, a maior quantidade de grupos hidroxila e
ou doadores de elétrons na molécula de quercetina em relação à molécula de
vitamina C. Caterine et al. (1997) mostraram que os polifenóis podem apresentar
atividade antioxidante superior a Vitamina C e a Vitamina E e que a quercetina
apresenta atividade antioxidante quatro vezes maior que a vitamina C quando
avaliadas em ensaio de TEAC (atividade antioxidante equivalente ao Trolox). No
entanto uma diferença significativa não pode ser observada, pois a Vitamina C foi
usada como controle positivo.
Heo e Lee (2004) descreveram que a quercetina é um flavonóide que
apresenta atividades antioxidante e anticarcinogênica muito superior a vitamina C.
Além disso, demonstraram que a quercetina apresentou efeito protetor superior
quando usada no tratamento de células neurais submetidas ao estresse oxidativo
com maior redução de danos e diminuição de radicais livres quando comparada com
a vitamina C. Além disso, a Figura 38 mostra que mesmo quando se adiciona
metade da quantidade de QT usada no protocolo do ensaio, 320 µg de quercetina,
tem-se uma alta inibição da reação de auto-oxidação do pirogalol, chegando a
67,6% (DP: 0,57) após 20 minutos.
Figura 38- Cinética da reação de auto-oxidação do Pirogalol do controle
positivo com Vitamina C (curva em vermelho), da quercetina livre à 640 µg (curva em
roxo), da quercetina livre à 320 µg (curva em cinza), quercetina encapsulada em
carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN-Q) (curva azul) e quecetina
encapsulada em carreadores lipídicos funcionalizados com folato (CLN-F-Q) (curva
em magenta).
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É relevante mencionar que a propriedade antioxidante de compostos
utilizados na terapia do câncer é interessante para a captura de EROs e inibição da
progressão do tumor, visto que as mesmas podem ativar vias de transdução de
sinais que regulam eventos como: iniciação, inflamação, invasão, migração e
apoptose (SABHARWAL et al., 2014; WU, 2006) em tecidos tumorais. Desta forma,
os resultados de atividade antioxidante da quercetina livre e encapsulada reafirmam,
portanto, o potencial biológico da quercetina para a futura terapia do câncer de
bexiga e indicam que o encapsulamento da QT não afetou sua atividade.
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Conclusão

O planejamento fatorial foi uma ferramenta interessante para a avaliação da
influência de fatores no processo de produção das nanopartículas e nas
propriedades físicas das mesmas e permitiu a escolha de carreadores estáveis e
com composição interessante para o encapsulamento da quercetina e para futura
terapia do câncer de bexiga.
Os carreadores preparados neste estudo, pelo método de emulsão e
sonicação, apresentaram tamanho inferior a 200 nm, baixo índice de polidispersão
(<0,3) e potencial zeta negativo e foram estáveis pelo período de 330 dias quando
armazenados a 4°C. Ademais apresentaram morfologia esférica e perfil de liberação
sustentada da QT.
Os baixos valores de índice de recristalização (IR) das formulações
favoreceram alta eficiência de encapsulamento da quercetina que variou entre 98,1
e 98,4% para os carreadores preparados.
A quercetina livre e encapsulada apresentou potencial citotóxico reduzindo a
viabilidade das células de câncer de bexiga RT4. Os CLN-FQT apresentaram IC50
menor que o IC50 dos CLN-QT, o que pode ser explicado pelo aumento da
internalização causada pela funcionalização das partículas com folato. Estes dados
aliados aos dados dos espectros de RMN de PF68F sugerem o sucesso da
funcionalização das partículas. Além disso, os carreadores contendo quercetina
apresentaram alta atividade antioxidante que é uma propriedade interessante para a
terapia do câncer.
Portanto, o sistema de entrega de quercetina (CLN-F-QT) desenvolvido tem
potencial para futuro tratamento do câncer de bexiga.
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APÊNDICES
Apêndice 1- Espectro de RMN de 1H do Pluronic F68 funcionalizado com ácido fólico em DMSO-d6 (500 MHz)

