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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.

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
ati i a e e 53 e a e
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e

. 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

11
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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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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