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RESUMO 

 

LUIZ, M. T. Desenvolvimento e caracterização de lipossomas contendo docetaxel: 
um potencial sistema para o tratamento de glioblastoma multiforme. 2022. 87p. 
Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 
 
O glioblastoma multiforme (GBM) é o tumor primário de maior incidência e letalidade do 
Sistema Nervoso Central. Sua elevada letalidade está relacionada à natureza 
proliferativa dos astrocitomas, a heterogeneidade dessas células e a presença da 
barreira hematoencefálica (BHE). O docetaxel (DTX) é um potente quimioterápico 
utilizado na terapêutica de diversos tipos de tumores sólidos. Entretanto, a sua 
aplicação no tratamento de GBM é dificultada devido à sua massa molecular, ao seu 
efluxo pela glicoproteína-P e a elevada toxicidade gerada pela sua não especificidade 
às células tumorais. Deste modo, o desenvolvimento de novas formulações que 
possibilitem o transporte do fármaco através da BHE e que promovam o 
direcionamento para as células de GBM é necessário para promover maior eficácia e 
segurança terapêutica. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo 
desenvolver, caracterizar e avaliar a eficácia de lipossomas ultradeformáveis 
funcionalizados com ácido fólico e contendo DTX, visando a otimização da terapia de 
GBM. Os lipossomas funcionalizados (LIP-DTX-AF) e não funcionalizados com folato 
(LIP-DTX) foram preparados utilizando a técnica de hidratação do filme lipídico seguida 
de extrusão. Em seguida, foram avaliadas as suas características físico-químicas 
(diâmetro hidrodinâmico médio, índice de polidispersão, potencial zeta, eficiência de 
encapsulação e capacidade de carreamento) e atividade antitumoral in vitro. Todas as 
formulações apresentaram reduzidos tamanhos (inferiores a 200 nm), baixos índices de 
polidispersão (inferior a 0,2), potenciais zeta negativos e elevadas eficiências de 
encapsulação (78,72 ± 1,29% para LIP-DTX e 75,62 ± 0,05% para LIP-DTX-AF). Em 
modelo de cultivo bidimensional (2D), a formulação LIP-DTX-AF apresentou maior 
(p<0,05) citotoxicidade e capacidade de internalização em células de GBM (U-87 MG) 
quando comparada com o medicamento de referência (Taxotere®) e LIP-DTX. Além 
disso, a toxicidade de LIP-DTX-AF foi maior nas células tumorais quando comparado 
com as células normais (L929). Os estudos em modelo de cultivo tridimensional (3D) 
permitiram confirmar a capacidade da formulação LIP-DTX-AF em ocasionar dano 
celular e permear em tumores sólidos, indicando o potencial da funcionalização dos 
lipossomas ultradeformáveis com ácido fólico contendo DTX para o tratamento de 
GBM. 
 
Palavras-chave: ácido fólico, folato, funcionalização, glioma, nanotecnologia, 
transferssomas 
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ABSTRACT 
 
LUIZ, M. T. Development and characterization of docetaxel-loaded liposomes: a 
potential system for glioblastoma multiforme treatment. 2022. Thesis (Doctoral). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2022. 
 
Glioblastoma multiforme (GBM) is the first primary central nervous system tumor with 
high incidence and lethality. The mean survival for patients with newly diagnosed 
glioblastoma is approximately 8-15 months. Such high lethality is related to the 
proliferative nature of astrocitomas, their heterogeneity, and the presence of the blood-
brain barrier (BBB). Docetaxel (DTX) is an effective chemotherapeutic agent used in the 
treatment of several types of solid tumors. However, its application in glioblastoma 
treatment is hampered due to its molecular weight, its efflux by p-glycoprotein, and the 
high toxicity generated by its non-specificity to tumor cells. Thus, the development of 
novel formulations that allow drug transport through the BBB and that promote targeting 
to GBM cells is necessary to promote greater therapeutic efficacy and safety. In this 
context, the present work aims to develop, characterize and evaluate the effectiveness 
of folate modified-ultradeformable liposomes containing DTX to optimize the treatment 
of GBM. Folate-modified liposomes (LIP-DTX-AF) and unmodified liposomes (LIP-DTX) 
were prepared using thin-film hydration method followed by extrusion technique. Then, 
their physicochemical characteristics (particles size, polydispersity index, zeta potential, 
encapsulation efficiency, and drug loading) and antitumoral activity in vitro were 
evaluated. All formulations showed low particles sizes (below 200 nm) polydispersity 
index (below 0.2), negative zeta potentials, and high encapsulation efficiencies (78.72 ± 
1.29% for LIP-DTX and 75.62 ± 0.05% for LIP-DTX-AF). In a two-dimensional culture 
model (2D), the LIP-DTX-AF formulation showed greater (p<0.05) cytotoxicity and 
ability to internalize in GBM cells (U-87 MG) when compared to commercial DTX 
(Taxotere®) and LIP-DTX. Furthermore, the toxicity of LIP-DTX-AF was more selective 
to tumor cells when compared to normal cells (L929). The in vitro studies using a three-
dimensional (3D) culture model confirmed the ability of the LIP-DTX-AF formulation to 
cause cell damage and permeate solid tumors, indicating the potential of the 
functionalization of DTX-loaded ultradeformable liposomes with folic acid for the 
treatment of GBM.  
 
Keywords: folate, folic acid, functionalization, glioma, nanotechnology, transfersomes 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Glioblastoma multiforme 

Gliomas são os tumores primários de maior incidência e letalidade do Sistema 

Nervoso Central (SNC), representando cerca de 30% de todos os tumores cerebrais e 

80% dos tumores malignos primários que afetam o cérebro e a medula espinhal. 

Apesar dos gliomas terem a sua origem nas células da glia, existe uma variação na 

localização do tumor na região cerebral, no grau da malignidade e no prognóstico. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2016), esses tumores são 

classificados em diferentes tipos: tumores astrocísticos, tumores oligodendrogliais, 

gliomas mistos e ependimomas. Dentre os gliomas, cerca de 70% dos pacientes são 

diagnosticados com tumores astrocísticos, também denominados de astrocitomas 

(LOUIS et al., 2016; FERRIS et al., 2017). Os astrocitomas podem ser classificados de 

acordo com o seu grau de malignidade em gliomas I, II, III e IV (ANJUM et al., 2017).  

O glioblastoma multiforme (GBM), astrocitoma de grau IV, é considerado o de maior 

incidência e malignidade, representando cerca de 14,6% de todos os tumores cerebrais 

(malignos e não malignos), 48,3% dos tumores cerebrais malignos e 57,3% dos 

gliomas. A incidência do GBM varia de acordo com a idade e o sexo, sendo a maior 

taxa de incidência entre indivíduos entre 75 a 84 anos e do sexo masculino (incidência 

1,6 vezes maior do que o sexo feminino) (OSTROM et al., 2019). De acordo com a 

Sociedade Americana de Câncer (American Cancer Society) estima-se que a taxa de 

sobrevida de 5 anos para este tipo de tumor em pacientes entre 20 e 44 anos seja de 

cerca de 22%; com o aumento da idade esta taxa de sobrevida diminui para cerca de 6 

a 4% (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2022). De maneira geral, a média de sobrevida 

de pacientes recém diagnosticados é de aproximadamente 8 a 15 meses quando 

submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico. Este prognóstico 

é reduzido em pacientes que apresentam recidiva de GBM, apresentando média de 

sobrevida de aproximadamente 3 a 9 meses. Em pacientes pediátricos com GBM a 

média de sobrevida é cerca de 13 a 73 meses e a taxa de sobrevida em 5 anos é de 

aproximadamente 20% (BELLAVANCE; POIRIER; FORTIN, 2010; ANJUM et al., 

2017). 
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O prognóstico negativo descrito para GBM está relacionado principalmente à 

natureza proliferativa das células gliais tumorais, à heterogeneidade destas células, a 

dificuldade de fármacos permearem a barreira hematoencefálica (BHE) e à 

sensibilidade da região em que o tumor se encontra. Estas características dificultam o 

tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico. No tratamento cirúrgico ocorre a 

dificuldade de remoção total do tumor ou a impossibilidade da remoção em casos onde 

o tumor se encontra em partes inacessíveis do SNC. Além disso, o tratamento 

quimioterápico também é prejudicado pela presença da BHE e da heterogeneidade das 

células tumorais, o que dificulta o acúmulo do fármaco em concentrações adequadas 

no SNC e pode ocasionar resistência ao tratamento, respectivamente (KUMARI et al., 

2017). 

 Sendo assim, torna-se importante o desenvolvimento de formulações que permitam 

a transposição do fármaco para o SNC e o seu acúmulo nas células tumorais em 

concentrações adequadas para um tratamento efetivo. 

 

1.2. Tratamento 

O tratamento a ser realizado nos pacientes diagnosticados com glioblastoma 

multiforme varia conforme o tipo histológico, estádio do tumor, localização do tumor e 

condições clínicas do paciente. O tratamento inicial recomendado pelo Ministério da 

Saúde é a execução de uma ressecção cirúrgica, com a finalidade de reduzir ao 

máximo a massa tumoral e a pressão intracraniana, além de possibilitar uma melhora 

na oxigenação tecidual e na sensibilidade aos tratamentos adjuvantes. Neste 

procedimento a remoção completa do tumor é dificultada pelas características 

invasivas destas células tumorais, limitando a ressecção cirúrgica às regiões de menor 

risco para evitar a ocorrência de danos neurológicos ao paciente. Após este 

procedimento, é recomendada a realização de radioterapia associada à quimioterapia 

com o fármaco temozolomida (BRASIL, 2012; FRANCESCHI; MINICHILLO; 

BRANDES, 2017). A temozolomida, apesar de conseguir permear a BHE, é um 

fármaco susceptível a degradação por hidrólise, apresentando um tempo de meia vida 

de aproximadamente 2 h e sendo quase que completamente eliminado do organismo 

após 8h da sua administração. Estima-se que a aplicação desse fármaco em conjunto 
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com a radioterapia prolonga o tempo média de meia vida de 12 meses para 14,6 

meses (LEE; OOI, 2016; LEE, 2017).  

O docetaxel (DTX) (Figura 1) é um pró-fármaco pertencente à classe dos 

quimioterápicos taxanos, sendo aplicado no tratamento de diversos tipos de tumores 

sólidos como o câncer de mama, pulmão, cabeça e pescoço e próstata. Esse fármaco 

é obtido a partir de reação de semi-síntese do composto 10-desacetilbacatina III 

extraído das folhas da espécie Taxus baccata L. (ZHANG et al., 2019). O DTX, por ser 

um pro-fármaco não citotóxico, apresenta a sua ação antitumoral após processo de 

oxidação no interior das células. Após sua conversão em seu metabolito ativo, este 

composto se liga a subunidade beta da tubulina e estabiliza os microtúbulos, impedindo 

a sua despolarização e promovendo a interrupção do processo de mitose nas fases G2 

e M do ciclo celular, ocasionando morte celular (KULHARI et al., 2014; GAO et al., 

2015). 

 

Figura 1. Estrutura química do docetaxel. 

 

 

Apesar do seu potencial antitumoral, atualmente o docetaxel não é um fármaco 

recomendado para o tratamento de glioblastoma multiforme devido algumas limitações 

que reduzem a sua eficácia terapêutica e ocasionam um aumento dos efeitos adversos. 

Dentre essas limitações está o fato desta molécula apresentar baixa capacidade de 

atravessar a BHE e atingir a região tumoral em doses terapêuticas (XU et al., 2016). 

Este fato se deve principalmente à elevada massa molecular do DTX, que dificulta a 

sua difusão passiva através da BHE, e a presença de glicoproteína-P nas células 

endoteliais da BHE, que promovem o efluxo do fármaco e impedem o seu acúmulo no 
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SNC. Além disso, a não especificidade do DTX às células tumorais pode ocasionar a 

presença de diversos efeitos adversos como mielosupressão, neutropenia e alopecia 

(KADARI et al., 2018). Além dos efeitos adversos ocasionados pela não especificidade 

da terapia as células tumorais, a formulação comercial de DTX (Taxotere®) emprega o 

tensoativo polissorbato 80 com a finalidade de aumentar a solubilidade do DTX em 

água, o que pode ocasionar reações de hipersensibilidade (DOU et al., 2014). 

Neste contexto, estratégias têm sido desenvolvidas com o intuito de melhorar a 

eficácia desse tratamento por aumentar a concentração do DTX no SNC e tornar o 

tratamento mais específico às células tumorais. Dentre estas estratégias, o 

desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos nanoestruturados tem se 

tornado uma promissora estratégia para o tratamento de glioblastoma multiforme 

(KHAN et al., 2016; KUMARI et al., 2017). 

 

1.3. Sistemas de liberação de fármacos: lipossomas 

Um dos grandes desafios do tratamento de glioblastoma multiforme é a dificuldade 

de muitos quimioterápicos em ultrapassar a BHE e atingir o SNC em concentrações 

adequadas para atuar nas células tumorais. Esta dificuldade está relacionada à 

presença de complexas tight junctions, estruturas que mantém as células endoteliais 

fortemente unidas entre si, permitindo que somente água e moléculas lipofílicas de 

pequena massa molecular possam permear livremente e atingir o SNC pela via 

transcelular e paracelular (Figura 2) (FERRONI et al., 2015). Além disso, a falta de 

especificidade destes fármacos para as células tumorais faz com que células sadias do 

SNC sejam afetadas durante o tratamento quimioterápico. Estes fatores são os 

principais responsáveis pela ineficiência dos tratamentos e pelo aparecimento de 

diversos efeitos colaterais nos pacientes submetidos à quimioterapia (HERNÁNDEZ-

PEDRO et al., 2013). 

Neste contexto, o desenvolvimento de sistemas de liberação nanoestruturados tem 

se tornado uma estratégia para a veiculação de fármacos para o SNC, visto que estes 

sistemas apresentam diversas vantagens quando comparados aos tratamentos 

tradicionais (GLASER et al., 2017). Dentre as vantagens do uso destes sistemas de 

liberação, pode-se destacar a sua capacidade de encapsular fármacos e protegê-los de 
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possíveis degradações e inativações, prolongar o tempo de circulação sanguínea, 

promover o direcionamento especifico no local de ação, reduzir os efeitos colaterais 

dos quimioterápicos e reduzir o efluxo do fármaco pelas bombas de efluxo 

transmembranares presentes na barreira hematoencefálica (ZHANG; ZHAO, 2014). 

 

Figura 2. Esquema representativo do mecanismo de transporte de substâncias através 
da barreira hematoencefálica. 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021a). 

 

Diversos nanocarreadores têm sido desenvolvidos no intuito de aumentar a 

eficiência do tratamento de glioblastoma multiforme e reduzir os efeitos adversos 

associados aos quimioterápicos, como nanopartículas poliméricas, carreadores 

lipídicos sólidos, nanopartículas lipídicas sólidas e lipossomas (HOUSEHOLDER et al., 

2015; WU et al., 2016; CHEN et al., 2017). Dentre estes, os lipossomas têm sido 

largamente estudados como carreadores para o transporte de fármacos através da 

barreira hematoencefálica devido a sua versatilidade, podendo ter sua superfície 

facilmente modificada para que promova um direcionamento específico ao tecido alvo, 

sua biocompatibilidade, atoxicidade e sua capacidade de encapsular tanto fármacos 

lipofílicos na bicamada lipídica quanto fármacos hidrofílicos no núcleo aquoso (WONG; 

WU; BENDAYAN, 2012). 
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Os lipossomas são pequenas estruturas vesiculares compostas por pelo menos um 

tipo de fosfolipídio responsável pela formação de uma bicamada lipídica. Diversos 

lipídios podem ser empregados para o preparo destas estruturas, podendo acarretar 

em estruturas e funções diferentes aos lipossomas (LEE; THOMPSON, 2017). Além 

dos fosfolipídios, a adição de colesterol aos lipossomas também tem sido aplicada para 

proporcionar maior flexibilidade, pela criação de espaços entre os fosfolipídios. A 

natureza, a estrutura química, a proporção empregada dos fosfolipídios e a técnica 

utilizada em seu preparo podem influenciar as características morfológicas e físico-

químicas dos lipossomas, como tamanho de partículas, índice de polidispersão, 

estabilidade, carga superficial, número de bicamadas, entre outros (DAWOUD et al., 

2019; PALLAGI et al., 2019; GOMEZ; HOSSEINIDOUST, 2020). Dessa forma, a etapa 

de produção e caracterização dos lipossomas é essencial para assegurar a sua 

atividade terapêutica, visto que variações nas propriedades físico químicas de 

nanocarreadores podem influenciar a sua atividade biológica (TREUEL et al., 2014).   

Assim, de acordo com a composição e métodos de preparo, diferentes lipossomas 

podem ser obtidos. De maneira geral, eles podem ser classificados de acordo com a 

sua carga superficial (catiônico, aniônico ou neutro), tamanho (pequeno e grande) e 

números de bicamadas (unilamelares, multilamelares e multivesiculares) (Figura 3). 

Estes parâmetros devem ser cuidadosamente avaliados para o desenvolvimento 

destes nanocarreadores para proporcionar o efeito terapêutico de atravessar a BHE e 

ocasionar a morte celular das células tumorais (DAWOUD et al., 2019; PALLAGI et al., 

2019; GOMEZ; HOSSEINIDOUST, 2020). 

Os lipossomas convencionais, compostos somente por fosfolipídios e colesterol, 

apresentam a desvantagem de serem rapidamente eliminados da corrente sanguínea 

por meio do sistema mononuclear fagocitário, que é ativado pela ligação das proteínas 

opsoninas aos lipossomas. Umas das principais estratégias desenvolvidas para 

aumentar o tempo de circulação destes nanocarreadores é o seu recobrimento com 

polietilenoglicol (PEG), processo denominado de peguilação (LI et al., 2014; AGRAWAL 

et al., 2017). Este recobrimento pode ocorrer com adição de lipídios conjugados com o 

PEG ou com o uso de TPGS (D-α-Tocoferol polietilenoglicol 1000 succinato), uma 

molécula derivada da peguilação da vitamina E (Figura 4).  
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Figura 3. Esquema representativo da classificação dos lipossomas de acordo com o 
seu tamanho e números de bicamadas. 

 

 

Figura 4. Estrutura química do TPGS. 

Fonte: modificado de Luiz et al., (2021) (LUIZ et al., 2021b). 

 

De acordo com a literatura, a adição de TPGS à formulação de lipossomas, além 

de aumentar o tempo de circulação sanguínea, pode inibir a glicoproteína-P e tornar a 

vesícula ultradeformável. Essa glicoproteína é responsável pela resistência observada 

em diversos tratamentos antitumorais, devido a sua habilidade em promover o efluxo 

de fármacos do SNC de volta para a corrente sanguínea e do interior das células 

tumorais para meio extracelular (GUO et al., 2013). Essa inibição está relacionada à 

presença da vitamina E nessa molécula, visto que essa vitamina tem a capacidade de 
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bloquear estericamente a alostericamente a glicoproteína P e inibir o efluxo do fármaco 

pelas células (LUIZ et al., 2021b). Li e colaboradores (2021) avaliaram a influência do 

recobrimento de lipossomas com TPGS (LIP-TPGS) ou PEG (LIP-PEG) na veiculação 

de docetaxel em células de câncer de pulmão. Os autores utilizaram linhagens de 

células de câncer de pulmão não resistentes (células A549) e resistentes (células 

A549/DDP) ao docetaxel para avaliar a citotoxicidade e a capacidade de internalização 

de ambos os lipossomas. Os lipossomas contendo TPGS apresentaram maior 

internalização celular e citotoxicidade em ambas as linhagens celulares. Além disso, 

estudo in vivo utilizando modelo xenográfico com a linhagem A549/DDP demonstrou 

maior inibição tumoral quando LIP-TPGS foi comparado com as formulações de LIP-

PEG e Taxotere®, indicando que o TPGS possui o potencial de reverter a resistência 

celular ao docetaxel (LI et al., 2020).  

Uma outra vantagem que também tem sido relacionada ao recobrimento de 

nanocarreadores com TPGS é o aumento da capacidade de permeação desses 

sistemas através de barreiras biológicas, como BHE, barreira ocular e barreira dérmica 

(TAN et al., 2017; LUIZ et al., 2021b). Além disso, a adição de TPGS aos lipossomas 

pode aumenta a elasticidade dessas vesículas e aumentar a sua capacidade de 

permear membranas. Alhakamy e colaboradores (2019) produziram essas vesículas e 

observaram um aumento da permeação transdérmica do fármaco raloxifeno de 16,12% 

para 33,33%, demonstrando o potencial desses sistemas na permeação de 

membranas celulares (ALHAKAMY; FAHMY; AHMED, 2019).   

Desta forma, o desenvolvimento de lipossomas contendo TPGS (Figura 5) é 

uma promissora estratégia para aumentar a eficácia do tratamento de glioblastoma 

multiforme por permitir maior permeação dos lipossomas pela BHE, inibir o efluxo do 

fármaco para a corrente sanguínea e reduzir a resistência antitumoral. Entretanto, o 

recobrimento dos lipossomas com TPGS não confere especificidade as células 

tumorais, sendo necessário a funcionalização desses nanocarreadores com moléculas 

que apresentem receptores superexpressos nas células de glioblastoma multiforme.  
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Figura 5. Esquema representativo de lipossomas peguilados com TPGS e contendo 
docetaxel. 

 

 

1.4. Direcionamento ativo: folato 

O direcionamento ativo de nanocarreadores envolve a modificação de sua 

superfície com uma molécula capaz de se ligar especificamente a receptores de 

membrana superexpressos em células tumorais. Dentre os receptores disponíveis, 

destacam-se os receptores de folato (RF) que se encontram superexpressos tanto nas 

células tumorais quanto nas células endoteliais presentes na BHE (LI et al., 2018). Os 

receptores de folato apresentam elevada expressão na BHE devido à necessidade de 

aporte nutricional às células do SNC, uma vez que o ácido fólico (Vitamina B9) é 

essencial para a síntese de purinas e pirimidinas durante o processo de duplicação 

celular. Além disso, os receptores de folato também estão superexpressos nos 

astrocitomas devido a elevada proliferação das células tumorais (GUO et al., 2017). 

Existem quatro isoformas de receptores de folato (FRα, FRβ, FRγ, and FRδ), dentre 

essas, os RFα é a principal isoforma superexpressa nas células tumorais. Estima-se 

que a expressão desse receptor nos tumores seja de cerca de 100 a 300 vezes maior 

do que nas células normais (PÉREZ-HERRERO; FERNÁNDEZ-MEDARDE, 2015; SUN 

et al., 2015; ARGENZIANO et al., 2021). Além disso, a funcionalização de lipossomas 

com ácido fólico apresenta como vantagem o baixo custo, baixa imunogenicidade e 

estabilidade da ligação de funcionalização. Desta forma, pesquisas têm sido 
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direcionadas visando à modificação da superfície de lipossomas com ácido fólico para 

torná-los mais específicos às células tumorais e aumentar a sua capacidade de 

transpor a BHE (LI et al., 2013, 2018; ZHAO et al., 2016). 

Shaghaghi e colaboradores (2019) desenvolveram nanopartículas de Janus 

magnéticas funcionalizadas com ácido fólico para a veiculação seletiva de doxorubicina 

em células de glioma. De acordo com os ensaios in vitro de internalização celular em 

linhagem murina de glioma (células C6) as nanopartículas funcionalizadas 

apresentaram uma internalização 11 vezes superior à observada com as 

nanopartículas não funcionalizadas, demonstrando que o direcionamento ativo dos 

nanocarreadores com folato é uma promissora estratégia para aumentar a atividade 

antitumoral de quimioterápicos (SHAGHAGHI; KHOEE; BONAKDAR, 2019). 

 Singh e colaboradores utilizaram a funcionalização com ácido fólico para 

aumentar a transposição de lipossomas pela BHE e direcionar o tratamento 

especificamente para as células tumorais. Os autores encapsularam nanopartículas de 

boro para promover uma radioterapia não-invasiva e seletiva às células de glioma. A 

eficácia do transporte dos lipossomas pela BHE foi confirmada em modelo in vitro de 

BHE composto por linhagens celulares de astrócitos e (NHAs) e células endoteliais 

microvasculares cerebrais (BMVECs). Em seguida, os autores avaliaram a 

concentração de boro internalizado em linhagem murina de glioma (C6) e 

demonstraram que as células tratadas com a formulação funcionalizada com ácido 

fólico apresentaram, aproximadamente, 2,5 vezes mais boro que a formulação não 

funcionalizada. Estes dados sugerem o potencial da funcionalização de 

nanocarreadores com ácido fólico para o tratamento de tumores cerebrais (SINGH et 

al., 2019).  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e a 

avaliação das características físico-químicas e biológicas, in vitro, de lipossomas 

funcionalizados com folato para a veiculação da docetaxel, visando a otimização da 

terapia de glioblastoma multiforme (Figura 6). O trabalho apresenta como inovação o 

direcionamento de lipossomas contendo DTX por meio do seu reconhecimento 

específico pelos receptores de folato presentes tato na BHE quanto nas células 

tumorais. Destaca-se que até o presente momento não foram encontrados trabalhos 

semelhantes na literatura ou em estudos clínicos que utilizem a funcionalização de 
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lipossomas contendo DTX e TPGS com ácido fólico para potencializar o tratamento de 

glioblastoma multiforme. 

 

Figura 6. Representação esquemática de lipossomas funcionalizados com folato e 
contendo docetaxel para o tratamento de glioblastoma multiforme. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais 

O objetivo geral do trabalho foi desenvolver e avaliar as características físico-

químicas e a atividade antitumoral in vitro de lipossomas peguilhados funcionalizados 

com ácido fólico contendo docetaxel, visando a otimização da terapia de glioblastoma 

multiforme. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Realizar a síntese do ácido fólico com o TPGS (TPGS-AF); 

• Validar um método analítico para quantificação de docetaxel por cromatografia 

líquida de alta eficiência; 

• Desenvolver lipossomas peguilados com TPGS e funcionalizados com folato 

para veiculação do docetaxel; 

• Avaliar as características físico-químicas e morfológicas dos sistemas obtidos 

utilizando as técnicas de espalhamento dinâmico de luz, mobilidade 

eletroforética, eficiência de encapsulação e carreamento do DTX nos lipossomas 

por CLAE, espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e 

calorimetria diferencial exploratória;  

• Avaliar a atividade antitumoral in vitro dos lipossomas utilizando modelos de 

cultivo celular bidimensional (2D) e tridimensional (3D); 

• Avaliar a internalização celular dos lipossomas em modelo de cultivo celular 

bidimensional (2D); 

• Avaliar a permeação dos lipossomas em modelo de cultivo celular tridimensional 

(3D). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1. Materiais 

3.1.1. Substâncias químicas 

• 1,1’-Carbonildiimidazole (Sigma-Aldrich, EUA); 

• 3,3’-dioctadeciloxacarbocianina perclorato (DiO) (Sigma-Aldrich, EUA); 

• 4’6’-diamidino-2-fenilindol (DAPI) (Sigma-Aldrich, EUA);  

• Ácido fólico  (Caisson Labs, EUA); 

• Acetonitrila, grau HPLC (Panreac, USA); 

• Água MilliQ (filtro Gradient – Millipore); 

• Cloroformio P.A. (Synth, Brasil); 

• Colesterol (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Dimetilaminopiridina (DMAP) (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Dimetilsulfóxido (DMSO) (Synth, Brasil); 

• Dimetilsufóxido deuterado (DMSO-d6) (Sigma Aldrich, EUA); 

• Dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) (Lipid, Brasil); 

• Docetaxel (DTX) (APIchem, China); 

• Fluoromount® (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Fosfato de sódio monobásico monohidratado P.A. (Synth, Brasil); 

• Fosfato de sódio bibásico heptahidratado P.A. (Synth, Brasil); 

• Meio de cultura Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) (Sigma-Aldrich, 

USA); 
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• Paraformaldeido (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Resazurina (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Solução de antibíotico contendo 10,000 unidades de penicilina e 10 mg/mL de 

estreptomicina (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Soro fetal bovino (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Tripsina 2,5% (10x) (Gibco, EUA); 

 

3.1.2. Linhagens celulares 

• U-87 MG (ATCC® HTB-14TM); 

• L9-29 (ATCC® CCL-1TM). 

 

3.1.3. Equipamentos e acessórios 

• Agitador magnético (Lab disk, IKA); 

• Agitador magnético (MAG MULTI, Marte); 

• Cromatógrafo a líquido de alta eficiência (Thermo Scientific® Dionex UltiMate 

3000); 

• Balança analítica (AdventurerTM, Ohaus); 

• Banho ultrassônico (Quimis); 

• Cabina de fluxo laminar (Cell Logic); 

• Centrífuga (Eppendorf); 

• Citômetro de fluxo (FACSCanto I); 
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• Espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

(IRPrestige-21 Shimadzu); 

• Espectrômetro Drive Shield R (modelo DRX300 – BRUKER®); 

• Incubadora de cultivo celular COM-170AICUVL-PA (Panasonic); 

• Filtro Amicon® 50 kDa (Merck Millipore); 

• Leitor de placas (modelo Synergy - Biotek); 

• Leitor de tamanho de partícula e potencial zeta Zetasizer 3000 HSa (Malvern 

Instruments); 

• Leitor de tamanho de partícula NanoSight LM20 (NanoSight); 

• Medidor de pH (DM 20, Digimed); 

• Micropipetas automáticas ajustáveis de 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL e 1 a 5 mL 

(Eppendorf); 

• Microscópio confocal SP8 (Leica); 

• Microscópio de luz invertida TS100 (Nikon); 

• Mini-extrusora (Avanti); 

• Rotaevaporador RE 500 (Yamato) 

 

3.2. Validação de método analítico por CLAE para a quantificação do docetaxel 

3.2.1. Condições cromatográficas 

Foi utilizado um cromatógrafo a líquido de alta eficiência (Thermo Scientific® 

Dionex UltiMate 3000), coluna LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) 

acoplada a um detector de arranjo de diodos e injetor automático. Utilizou-se uma 

coluna de fase reversa C18 (LiChroCART® 250-4 LiCrospher® Merck RP-18 – 

Alemanha) associada a uma pré-coluna de mesma composição, com volume de 
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amostra de injeção de 20 µL, fase móvel composta por água: acetonitrila (35:65 v/v), a 

uma vazão de 0,8 mL/min. A temperatura da coluna foi mantida a 25ºC durante todo o 

período de análise e o comprimento de onda do sistema detector ajustado para 227 

nm. O método foi validado de acordo com as diretrizes da ANVISA (Resolução - RDC 

n° 166 de julho de 2017) e com o documento Q2 (R1) da International Conference 

Harmonization (ICH) (ICH, 2005).  

 

3.2.2. Linearidade 

A linearidade do método analítico para a quantificação do DTX foi avaliada 

utilizando-se três curvas analíticas obtidas sob as condições cromatográficas 

previamente descritas. As curvas compreenderam às concentrações de DTX de 0,25; 

1,0; 5,0; 10 e 15 µg/mL. A curva analítica foi obtida relacionando os valores de 

concentrações de fármaco avaliadas (eixo das abscissas) com os valores das áreas 

dos picos do DTX obtidas nos cromatogramas (eixo das ordenadas). Após este 

procedimento, foi determinada a equação da reta (y=ax + b, em que y = área do pico, a 

= coeficiente angular, x = concentração de DTX e b = coeficiente linear). Por meio dos 

dados obtidos, a linearidade do método foi determinada a partir da proporcionalidade 

entre as concentrações utilizadas e as respostas obtidas, representada pelo coeficiente 

de correlação da reta (r) superior a 0,99. Na análise dos resíduos da curva analítica foi 

utilizado o teste estatístico de Durbin-Watson com 95% de confiança.  

 

3.2.3. Seletividade e sensibilidade 

A seletividade do método analítico foi avaliada para detectar possíveis 

interferentes de componentes da formulação na detecção do DTX. Desta forma, foi 

realizada a comparação entre os resultados obtidos a partir de uma amostra de DTX (5 

µg/mL) e da formulação branca (lipossomas sem adição do DTX). A amostra de 

formulação branca injetada no HPLC para a análise de seletividade foi previamente 

rompida mediante diluição em acetonitrila e banho de ultrassom por 30 min. Os limites 

de quantificação (LQ) e de detecção (LD) do DTX foram determinados com base na 

curva analítica, em que foram utilizadas as equações 1 e 2 (ICH, 2005): 
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LD = DPα x 3,3 (eq.1) 
      IC 

 

LQ = DPα x 10 (eq. 2) 
     IC  

 

 Em que: IC é a inclinação da curva de calibração e DPα é o desvio padrão 

obtido a partir do intercepto com o eixo Y de 3 curvas de calibração.  

 

3.2.4. Precisão e exatidão 

A precisão e a exatidão do método analítico foram determinadas a partir de três 

concentrações de DTX que contemplam o intervalo linear nos níveis: baixo (0,25 

µg/mL), médio (5,0 µg/mL) e alto (15,0 µg/mL). As analises foram realizadas em 

triplicata. Os resultados foram obtidos em um mesmo dia e em 3 dias diferentes de 

avaliação. Além disso, as amostras foram preparadas de maneira independente em 

cada um dos três dias. Os resultados de precisão foram avaliados por meio do 

coeficiente de variação (CV) calculado de acordo com a equação 3: 

 

  (eq. 3) 

 

 Os resultados de exatidão foram obtidos por meio da equação 4: 

 

 (eq.4) 
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3.2.5. Robustez 

A robustez do método analítico foi medida visando avaliar a capacidade do 

método em resistir a pequenas variações nas condições analíticas. Assim, foram 

avaliados os parâmetros de precisão, exatidão e linearidade do método quando 

pequenas variações de temperatura da coluna (24 e 26°C), proporção da fase móvel 

(ACN:H2O 63:37 e 67:33, v/v) ou vazão da fase móvel (0,7 e 0,9 mL/min) foram 

utilizadas. 

 

3.3. Síntese de TPGS-AF 

A síntese do folato com TPGS (TPGS-AF) foi realizada por reação de esterificação 

conforme descrito por Luiz e colaboradores (2019), com modificações (Figura 7) (LUIZ 

et al., 2019). Inicialmente, 0,433 mmol de ácido fólico, 0,175 mmol de CDI e 0,0,066 

mmol de DMAP foram adicionados em balão e solubilizados em 5 mL de DMSO. A 

reação foi mantida sob agitação por 24 horas em atmosfera inerte (N2). Após 24 horas, 

0,565 mmol de TPGS dissolvidos em 5 mL de DMSO foram adicionados ao sistema e 

mantido sob agitação e atmosfera inerte por 24 horas. Ao termino da reação o produto 

final foi dialisado por 5 dias em membrana de dialise de 1.000 Da (MWCO) com troca 

diária de água Milli-Q®. O produto final da reação, bem como o ácido fólico e o TPGS, 

foram submetidos a análise de FTIR, equipamento Shimadzu IR Prestige-21, e 1H 

RMN, espectrômetro Bruker modelo DRX300. 

 

Figura 7. Esquema da reação de síntese do TPGS-AF. 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 
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3.4. Desenvolvimento dos lipossomas 

Os lipossomas compostos por DPPC:colesterol:TPGS/TPGS-AF (10:3:1, %mol) 

foram produzidos pela técnica de hidratação do filme lipídico descrita por BANGHAM e 

colaboradores (1965) seguido do processo de extrusão (Figura 8) (BANGHAM; 

STANDISH; WATKINS, 1965). Com o intuito de investigar a capacidade dos 

lipossomas em encapsular o DTX, foram produzidos lipossomas com diferentes 

proporções molares de DTX:lipídeos (1:20, 1:30 e 1:40). A formulação com maior 

eficiência de encapsulação e capacidade de carreamento do DTX foi posteriormente 

selecionada para prosseguir com os estudos de caracterização físico-química e 

biológica. Assim, para o preparo dos lipossomas, o DTX e os lipídeos foram 

solubilizados em 10 mL de clorofórmio: metanol (2:1, v/v) e submetidos à 

rotaevaporação por 30 minutos, a 200 rpm e 50ºC até a formação de uma fina película 

no fundo do balão de fundo redondo. Em seguida, o filme lipídico foi hidratado com 3 

mL de solução aquosa tamponada contendo TPGS/TPGS-AF (tampão fosfato, 30 mM, 

pH 7,4) por 30 min, a 100 rpm e 50ºC. As formulações foram submetidas a 8 ciclos de 

extrusão em membranas de 200 nm e 7 ciclos em membrana de 100 nm (Avanti®). 

Formulações funcionalizadas e não funcionalizadas sem a presença de DTX (LIP-AF e 

LIP, respectivamente) foram produzidas e utilizadas como grupo controle.  

 

Figura 8. Esquema representativo da produção de lipossomas por meio da técnica de 
hidratação do filme lipídico seguido do processo de extrusão. 

 

Fonte: modificado (ABRIATA et al., 2020). 
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3.5. Caracterização físico-química dos lipossomas 

3.5.1. Análise do tamanho e índice de polidispersão dos lipossomas 

A determinação dos tamanhos dos lipossomas foi realizada por meio da técnica 

de espalhamento dinâmico da luz em aparelho Zetasizer Malvern (EUA), modelo Nano 

ZS. Neste procedimento as condições de análise utilizadas foram temperatura de 25ºC 

e ângulo de detecção de 173º. A preparação das amostras ocorreu por meio da 

diluição das suspensões de lipossomas em água MilliQ® em proporções 1:100 (v/v), as 

amostras foram colocadas em cubetas de quartzo de 1 cm de caminho óptico e 

inseridas na câmara de análise. Por meio desta técnica foram obtidas medidas de 

diâmetro hidrodinâmico médio das partículas, bem como a distribuições por 

intensidade, representada pelo índice de polidispersão (PDI). 

 

3.5.2. Análise do potencial zeta dos lipossomas 

O potencial zeta dos lipossomas foi determinado para todas as formulações em 

aparelho Zetasizer, Malvern (EUA), modelo Nano ZS, através da técnica de mobilidade 

eletroforética, em temperatura de 25ºC. Para a realização deste procedimento, os 

lipossomas foram diluídos em água MilliQ® na proporção de 1:100 (v/v). Em seguida, 

as amostras foram colocadas em células capilares e inseridas na câmara de análise. 

 

3.5.3. Análise da eficiência de encapsulação e da capacidade de carreamento 

do docetaxel nos lipossomas 

A determinação da eficiência de encapsulação foi realizada empregando método 

indireto, em que os lipossomas contendo docetaxel e funcionalizados ou não com ácido 

fólico (LIP-DTX e LIP-DTX-AF, respectivamente) foram centrifugados (2500 x g por 5 

minutos) utilizando um tubo AMICON® (50 kDa). O DTX não encapsulado nas 

formulações, presente no filtrado, foi quantificado por CLAE. Em seguida, visando 

avaliar a presença de cristais de DTX na formulação, as formulações inicialmente 

preparadas e após filtragem em filtro de seringa (PTFE 0,45 µm) foram 

desestabilizadas com a adição de acetonitrila e analisadas por CLAE. Desta forma, foi 
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possível avaliar possíveis retenções de cristais de DTX nos filtros AMICON®. Todas as 

formulações, filtradas e não filtradas, foram analisadas em microscópio de luz 

polarizada para a pesquisa de cristais. Assim, a eficiência de encapsulação (EE), em 

porcentagem, foi obtida por meio da Equação 5. A capacidade de carreamento (CC) foi 

determinada com base na quantidade de fármaco encapsulado para a quantidade de 

formulação total, conforme a Equação 6. 

 

 (eq. 5) 

 (eq. 6) 

 

3.5.4. Análise de rastreamento de nanopartículas (NTA) 

A análise de rastreamento de nanopartículas (NTA) foi realizada no aparelho 

Nanosight LM20 (Nanosight, UK) e o software 2,0 Analytical (Nanosight, UK) foi 

utilizado para identificar e analisar, em tempo real, o movimento browniano de cada 

lipossoma presente na dispersão e, com isso, determinar o tamanho de cada partícula 

por meio da equação de Stokes-Einstein. Para realização desta análise as formulações 

LIP, LIP-DTX, LIP-AF e LIP-DTX-AF foram diluídas 5.000 vezes em água Mili-Q e as 

amostras foram adicionadas no interior no porta-amostra com auxílio de seringa estéril. 

As medidas foram realizadas em quintuplicata utilizando-se um feixe de laser de diodo 

(λ =635 nm) a temperatura de 25ºC, sendo o tempo de captura de cada de 10-200 

segundos. 

 

3.5.5. Análise de calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

Por meio desta técnica foi realizada a determinação da temperatura de transição 

de fases dos componentes dos lipossomas. Com essa finalidade, as amostras de 

lipossomas liofilizados (LIP, LIP-DTX, LIP-AF e LIP-DTX-AF) e DTX foram pesadas em 

recipiente de alumínio e, sob atmosfera de nitrogênio, aquecidas na faixa de 30 a 
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200ºC a uma velocidade de aquecimento correspondente a 10ºC/minuto. Após a 

realização desta análise, os dados foram submetidos ao programa TAS-Thermal 

Analysis Workstation (Perkin Elmer, EUA). 

 

3.5.6. Análise de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

As análises de espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier 

(FTIR) dos componentes dos lipossomas foram realizadas em equipamento Shimadzu 

IR Prestige-21, sendo as análises realizadas sob resolução de 2 cm-1, de 4000 a 400 

cm-1. As amostras de lipossomas liofilizados (LIP, LIP-DTX, LIP-AF, LIP-DTX-AF), AF, 

DTX, TPGS e TPGS-AF foram adicionadas em uma janela cristalina de KBr de maneira 

a formar um filme fino recobrindo a área em que o feixe de luz no infravermelho 

atravessa. 

 

3.6. Avaliação in vitro do potencial antitumoral dos lipossomas  

As linhagens celulares U-87 MG (células humanas de glioblastoma multiforme com 

elevada expressão de receptores de folato) e L9-29 (fibroblasto murino) foram 

cultivadas em meio de cultivo DMEM suplementado com soro fetal bovino (10%, v/v) e 

1% (v/v) de solução de antibiótico contendo 10,000 unidades de penicilina e 10 mg/mL 

de estreptomicina. Após atingir 70% de confluência as células foram lavadas com 

tampão fosfato salino pH 7,4 (PBS), tripsinizadas (tripsina 0,25%, m/v) e plaqueadas 

para posteriores análises de citotoxicidade e de internalização celular em modelo de 

cultivo celular 2D e 3D.  

 

3.6.1. Desenvolvimento de modelo de cultivo tridimensional (3D) 

O desenvolvimento do modelo de cultivo tridimensional (3D) foi realizado 

utilizando a técnica de flutuação forçada, que consiste no cultivo de células em 

superfícies que impedem a interação entre as células e o substrato de cultivo (Figura 
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9). Assim, 2 x 103 células da linhagem U-87 MG foram semeadas em placas de 96 

poços de ultra-baixa aderência (placas Ultra-low attachment - ULA, Corning) e 

incubadas por 6 dias a 37°C e 5% CO2. A formação e o crescimento dos esferoides 

foram acompanhados diariamente e a troca de meio de cultivo foi realizada a cada 2 

dias. As imagens dos esferoides foram adquiridas a cada dia e posteriormente 

analisadas utilizando-se o Software ImageJ®. 

 

Figura 9. Representação esquemática do modelo de cultivo celular tridimensional por 
flutuação forçada. 

 

 

3.6.2. Avaliação da citotoxicidade dos lipossomas em modelo de cultivo celular 

bidimensional (2D) 

A avaliação da citotoxicidade das formulações de lipossomas (LIP, LIP-AF, LIP-

DTX e LIP-DTX-AF) e Taxotere® (formulação comercial de DTX) foi realizada nas 

linhagens celulares U-87 MG e L929 utilizando a resazurina como marcador de 

viabilidade celular. Para a realização deste experimento, 2 x 103 células de cada 

linhagem foram semeadas isoladamente em placas de cultivo celular de 96 poços e 

incubadas por 24 horas a 37°C e 5% CO2. Após a formação da monocamada celular, o 

meio de cultivo foi removido dos poços e substituído por meio de cultivo contendo as 

formulações diluídas na concentração de DTX de 0,1; 0,5; 1; ;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 e 

50 nM. As formulações isentas de DTX foram preparadas nas mesmas diluições dos 

lipossomas contendo o DTX. Poços acrescidos somente com meio de cultivo foram 
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utilizados como controles negativos, e poços contendo meio de cultivo com DMSO 

(30%, v/v) foram considerados os controles positivos. Após 72 horas de incubação, os 

meios de cultivo foram removidos e os poços lavados duas vezes com solução de 

tampão fosfato de sódio (PBS, pH 7,4). Em seguida, 200 µL de meio de cultivo 

contendo resazurina (0,025 mg/mL) foi adicionado em cada poço. As placas foram 

levadas à estufa por 4 horas a 37ºC. Após este período, a fluorescência, no 

comprimento de onda de excitação de 570 nm e emissão de 600 nm, foi determinada 

em uma leitora de placas Biotek (modelo Synergy). Os resultados foram expressos 

através da viabilidade celular (%) e IC50. As análises foram realizadas em três dias 

distintos com triplicata em cada dia. 

 

3.6.3. Avaliação da citotoxicidade dos lipossomas em modelo de cultivo celular 

tridimensional (3D) 

A avaliação da citotoxicidade das formulações em modelo de cultivo 3D foi 

realizada por meio do plaqueamento de 2 x 103 células/poço em placas de ultrabaixa 

aderência (ULA). As células foram incubadas por tempo suficiente para a formação dos 

esferoides, previamente determinado no item 3.6.2. Após formação dos esferoides, 100 

uL do meio de cultivo foi removido e substituído por meio de cultivo contendo as 

formulações diluídas com o intuito de obter as concentrações finais de DTX nos poços 

de 0,01; 0,1; 1; 2; 4; 6; 8 e 10 µM. As formulações isentas de DTX foram preparadas 

nas mesmas diluições dos lipossomas contendo o DTX. Poços acrescidos somente 

com meio de cultivo foram utilizados como controles negativos, e poços contendo meio 

de cultivo com DMSO (30%, v/v) foram considerados os controles positivos. Após 72 

horas de incubação, os meios de cultivo foram removidos e os poços lavados duas 

vezes com meio de cultivo (pH 7,4). Em seguida, 100 µL de meio de cultivo contendo 

resazurina (0,025 mg/mL) foi adicionado em cada poço. As placas foram levadas à 

estufa por 4 horas a 37ºC. Após este período, a fluorescência, no comprimento de onda 

de excitação de 570 nm e emissão de 600 nm, foi determinada em uma leitora de 

placas Biotek (modelo Synergy). Os resultados foram expressos através da viabilidade 

celular (%) e IC50. As analises foram realizadas em três dias distintos com triplicata em 

cada um.  
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3.6.4. Avaliação da internalização celular dos lipossomas e modelo de cultivo 

celular bidimensional (2D) 

Para a avaliação da internalização celular em modelo de cultivo 2D (linhagem 

celular U-87 MG) por citometria de fluxo utilizou-se as formulações de lipossomas 

funcionalizados e não funcionalizados, sem a adição de docetaxel. As formulações 

foram preparadas por meio da técnica hidratação do filme lipídico com a incorporação 

do 3,3’-Dioctadeciloxacarbocianina (DIO) na fase orgânica da formulação (20 µg/mL). 

As formulações foram diluídas de maneira a obter a concentração de 2,77 x 108 

partículas/mL, semelhante às diluições realizadas para a concentração de 10 nM de 

docetaxel nas formulações de lipossomas contendo o fármaco. O experimento foi 

realizado por meio do plaqueamento de 1 mL de meio de cultivo contendo 2,5x105 

células/poço (n=3) em placas de 12 poços que foram incubadas por 24 horas a 37ºC 

em atmosfera de 5% de CO2 e umidade controlada, para que ocorresse a adesão das 

células ao fundo dos poços e formação da monocamada celular. Após 24 horas, os 

meios de cultivo foram removidos e as formulações de lipossomas brancos 

funcionalizados e não funcionalizados, diluídas em meio de cultivo, foram adicionadas 

aos poços de tratamento, 1 mL de meio de cultivo foi adicionado ao controle. As placas 

foram novamente incubadas e, após os tempos de tratamento de 2, 4 e 24 horas, as 

células foram lavadas com PBS 1X e tripsinizadas com o uso de 0,5 mL de tripsina 

(0,25%, m/v) por 5 minutos. Em seguida, a tripsina foi neutralizada com 0,5 mL de meio 

de cultivo, as suspensões de células foram centrifugadas e ressuspendidas em 200 µL 

de PBS 1X. Posteriormente, foram adicionados 2 µL de iodeto de propídio (50 µL/mL) 

às amostras, que foram analisadas em citômetro de fluxo utilizando os comprimentos 

de onda de excitação de 488 nm e emissão 530 nm para o DIO e, 488 e 670 nm para o 

iodeto de propídio. 

 

3.6.5. Avaliação da permeabilidade dos lipossomas em modelo de cultivo celular 

tridimensional (3D) 

A avaliação da permeabilidade dos lipossomas foi avaliada em modelo de cultivo 3D 

(linhagem celular U-87 MG) utilizando microscópio confocal Leica TCS SP8. Para a 

realização deste ensaio, utilizou-se as formulações de lipossomas funcionalizados e 
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não funcionalizados, sem a adição de docetaxel. As formulações foram preparadas por 

meio da técnica hidratação do filme lipídico com a incorporação do 3,3’-

Dioctadeciloxacarbocianina (DIO) na fase orgânica da formulação (20 µg/mL). As 

formulações foram diluídas de maneira a obter a concentração final de 2,77 x 107 

partículas/mL. Os esferoides foram produzidos conforme item 3.6.2 e, após a sua 

completa formação, 100 µL de meio de cultivo foi removido e 100 µL de meio de cultivo 

contendo as formulações diluídas foram adicionados. As placas foram novamente 

incubadas a 37°C e 5% CO2 por 24h. Após o período de incubação, os tratamentos 

foram completamente removidos dos poços, que foram posteriormente lavados duas 

vezes com PBS 1X. Em seguida, os esferoides foram fixados com 100 µL de solução 

de paraformaldeído (4%, p/v). Após 30 minutos, a solução foi removida dos poços, os 

poços foram lavados uma vez com PBS 1X e incubados com 50 µL de solução de 

DAPI (0,3 µg/mL) por 1 hora. Após incubação, os poços foram lavados duas vezes com 

PBS 1X. Os esferoides foram colocados em lamínulas e analisados em microscópio 

confocal. As imagens foram adquiridas com objetiva de imersão de 20x no 

comprimento de onda de excitação de 488 nm e emissão 530 nm para o DIO e, 358 e 

461 nm para o DAPI. 

 

3.7. Análises estatísticas 

Os resultados obtidos nos ensaios de caracterização físico-química e biológica dos 

sistemas desenvolvidos foram submetidos à análise de variância, ANOVA uma via ou 

duas vias, dependendo do ensaio realizado, seguido da determinação do nível de 

significância das diferenças pelo teste de múltipla comparação Tukey. Valores de p < 

0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Para esta análise foi utilizado o 

Software GraphPad Prism® 8,0. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Validação de método analítico por CLAE para a quantificação do docetaxel 

O processo de validação de um método analítico é importante para assegurar 

uma quantificação confiável do fármaco estudado e possibilitar a determinação da 

sua concentração no interior dos nanocarreadores. Desta forma, os parâmetros de 

seletividade, linearidade, exatidão, precisão intermediária, repetibilidade, robustez, 

limite de quantificação e limite de detecção foram determinados de acordo com o 

preconizado pela ANVISA (Resolução - RDC n° 166 de julho de 2017) e pelo ICH 

(2005). 

O parâmetro seletividade foi medida com o intuito de garantir que no método 

proposto os demais componentes utilizados no preparo dos lipossomas não 

apresentam interferentes que possam ser eluidos no mesmo tempo de retenção do 

DTX (BRASIL, 2017). Para analisar este parâmetro foi realizada a ultrafiltração em 

filtros AMICON® da formulação de lipossomas funcionalizados e não funcionalizados 

com folato, sem a adição de DTX (LIP-AF e LIP). De acordo com a Figura 10, não foi 

observada a presença de picos interferentes no mesmo tempo de retenção do DTX 

(4,907 min), demonstrando que o método foi seletivo para este composto. 

O parâmetro de linearidade, determinada na faixa de concentração de 0,25 a 15 

µg/mL (Figura 11), permitiu inferir que os resultados das concentrações de DTX 

obtidos são proporcionais às concentrações do analito nas amostras. A curva 

analítica obtida apresentou valor de r igual a 0,9994 e uma equação da reta igual a 

y = 0,5017x + 0,0288 para o intervalo proposto. Além disso, os valores residuais 

das curvas analíticas não demonstraram dependência entre os resíduos (p<0,05), 

sendo os resíduos distribuídos de maneira aleatória. As curvas analíticas foram 

utilizadas para determinar os limites de detecção e quantificação do método, sendo 

considerados 0,07 µg/mL e 0,22 µg/mL, respectivamente. 
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Figura 10. Representação esquemática do cromatograma do A: DTX (5 µg/mL), B: LIP 
e C: LIP-AF. 
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Figura 11. Curva analítica do DTX obtida no processo de validação do método analítico 
por CLAE. 

 

 

 O parâmetro de precisão, por meio da precisão intermediária e da 

repetibilidade, foi avaliado para identificar a variabilidade dos resultados obtidos 

nas concentrações de DTX de 0,25; 0,5 e 15 µg/mL. Os resultados (Tabela 1) 

demonstram que o método desenvolvido para quantificação do DTX foi preciso, 

com valores de coeficientes de variação inferiores a 5%. Além disso, nesta mesma 

faixa de analise, os resultados mostraram que houve concordância entre os valores 

obtidos e os considerados verdadeiros (BRASIL, 2017).  

Além disso, variações de fase móvel (ACN:H2O 63:37 e 67:33, v/v), 

temperatura da coluna (24 e 26°C) e vazão (0,7 e 0,9 mL/min) foram analisadas 

para avaliar a robustez do método desenvolvido (Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4). Os 

valores de coeficiente de variação permaneceram inferiores a 5%, valores de 

exatidão com variações inferiores a 10% do valor teórico e valores de r maiores que 

0,99; demonstrando que o método apresenta robustez. Diante do exposto, o 

método analítico desenvolvido foi considerado validado e passível de ser aplicado 

para a quantificação do fármaco nos lipossomas. 
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Tabela 1. Precisão intermediária, repetibilidade e exatidão do método analítico para a 
quantificação do DTX por CLAE (n=3). 

Concentração 

(µg/mL) 

Precisão 

intermediária (CV%) 

Repetibilidade 

(CV%) 
Exatidão (%) 

0,25 3,80 2,86 102,8 

5 0,97 2,48 98,7 

15 0,67 1,61 100,7 

 

Tabela 2. Resultados da robustez do método analítico desenvolvido para a 
quantificação do DTX por CLAE quando submetido a variações de temperatura (n=3). 

Concentração 
(µg/mL) 

Temperatura (°C) 

24 26 

Precisão (%) Exatidão (%) Precisão (%) Exatidão (%) 

0,25 2,48 94,8 2,49 98,53 

5 2,8 101,75 1,68 100,71 

15 1,33 99,25 2,24 99,87 

  

 

Tabela 3. Resultados da robustez do método analítico desenvolvido para a 
quantificação do DTX por CLAE quando submetido a variações de fluxo (n=3). 

Concentração 
(µg/mL) 

Fluxo (mL/min) 

0,7 0,9 

Precisão (%) Exatidão (%) Precisão (%) Exatidão (%) 

0,25 3,6 90,93 2,76 92,4 

5 1,14 102,74 1,18 103,79 

15 1,2 99,53 0,68 99,4 
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Tabela 4. Resultados da robustez do método analítico desenvolvido para a 
quantificação do DTX por CLAE quando submetido a variações de proporção de fase 
móvel (n=3). 

Concentração 
(µg/mL) 

Proporção de fase móvel (ACN:H2O) 

63:37 67:33 

Precisão (%) Exatidão (%) Precisão (%) Exatidão (%) 

0,25 3,49 95,47 0,55 90,13 

5 1,18 100,33 1,62 100,64 

15 0,92 99,99 1,56 100,12 

 

 

4.2. Síntese de TPGS-AF 

A reação de síntese do TPGS com o ácido fólico foi realizada no intuito de 

desenvolver lipossomas com a habilidade de transpor a BHE, através do transporte 

mediado pelo receptor de folato, e direcionar o fármaco às células de glioblastoma 

multiforme, que apresentam elevada expressão de receptores de folato devido à 

necessidade de aporte nutricional para a síntese de DNA e RNA (GUO et al., 

2017). De acordo com Kanth e colaboradores (2020), a orientação da molécula que 

irá promover o direcionamento ativo dos nanocarreadores é de fundamental 

importância para garantir a sua correta ligação ao receptor alvo para que ocorra o 

processo de internalização celular (CHANDRA KANTH; VERMA; GOUR, 2020). 

Sendo assim, a terminação carboxílica do ácido fólico foi covalentemente ligada ao 

grupamento álcool da porção PEG do TPGS, permitindo que o ligante de 

direcionamento fique acoplado na porção hidrofílica do TPGS e, 

consequentemente, orientado para a parte externa dos lipossomas. A escolha da 

reação de esterificação teve como base a elevada estabilidade de ligações 

covalentes no processo de funcionalização, impedindo que o ligante seja liberado 

no organismo antes de atingir o local alvo (NIETO; VEGA; DEL VALLE, 2020). Após 

o processo de síntese, o produto da reação, bem como o ácido fólico e o TPGS 

foram analisados por ressonância magnética de prótons (1H RMN) (Figura 12Figura 

13 eFigura 14) e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) (Figura 15).  
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Figura 12. Espectro de 1H RMN adquirido em 300 MHz para a solução de ácido fólico 
em DMSO-d6. 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

De acordo com o espectro de 1H RMN do ácido fólico e do produto da 

reação, foi possível observar sinais na região de 6,5 a 9,0 ppm correspondentes 

aos sinais dos prótons dos anéis aromáticos do ácido fólico. Foi observado nesta 

região um simpleto (8,64 ppm), três dupletos (8,14, 7,65 e 6,64 ppm) e um tripleto 

(6,97) que também foram identificados por Li e colaboradores (2011) como 

pertencentes a hidrogênios aromáticos (LI et al., 2011). Nos espectros de 1H RMN 

do TPGS e do produto da reação foram observadas a presença de sinal em 3,5 

ppm, correspondente ao próton de etileno da cadeia do PEG, e sinais na região 

entre 1 a 3 ppm atribuídos aos prótons alifáticos da porção correspondente a 

vitamina E. Khare e colaboradores (2016) também identificaram estes mesmos 

sinais ao analisarem o espectro de 1H RMN do TPGS (KHARE et al., 2016). Além 

disso, foi observado somente no produto da reação um sinal em 4,2, indicando a 

presença do grupamento éster oriundo do processo de esterificação entre o 
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grupamento carboxílico do ácido fólico com o grupamento álcool do TPGS. Assim, 

as análises de 1H RMN sugerem que ambas as moléculas precursoras estão 

presentes no produto da reação após o processo de diálise, indicando que houve 

êxito no processo de síntese da molécula TPGS-AF que foi posteriormente utilizado 

no desenvolvimento dos lipossomas.  

 

Figura 13. Espectro de 1H RMN adquirido em 300 MHz para a solução de TPGS em 
DMSO-d6. 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 
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Figura 14. Espectro de 1H RMN adquirido em 300 MHz para a solução de TPGS-AF 
em DMSO-d6. 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

 A análise de FTIR também foi realizada com o intuito de avaliar a formação 

do composto TPGS-AF. De acordo com a Figura 15, foi identifica no espectro de 

FTIR do TPGS e do produto da reação a presença de uma banda em 1736 cm -1, 

correspondente ao grupo carbonila do TPGS. Esta banda também foi descrita por 

Khare e colaboradores (2016) ao avaliar o espectro do mesmo composto (KHARE 

et al., 2016). Com relação ao FTIR do folato, foi possível observar o sinal em 1693 

cm-1 correspondente ao grupo carboxílico do ácido fólico (HUONG et al., 2016). 

Este sinal também foi observado no espectro do produto da reação. Sendo assim, 

com base nos resultados obtidos nos espectros de FTIR e RMN de prótons, foi 

possível inferir que houve a formação da molécula TPGS-AF a ser utilizada para a 

produção dos lipossomas funcionalizados. 
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Figura 15. Espectro de FTIR do ácido fólico (rosa), TPGS (azul) e TPGS-AF 
(vermelho). 
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Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

4.3. Desenvolvimento dos lipossomas 

O desenvolvimento de sistemas nanoestruturados que permitam o transporte de 

fármacos através da BHE e o seu acúmulo no alvo terapêutico tem sido 

extensivamente estudado (ZHOU et al., 2017; KADARI et al., 2018). Assim, neste 

estudo foi realizado o preparo de lipossomas compostos por DPPC:Col:TPGS ou 

TPGS-AF (10:3:1 %mol) contendo docetaxel para a otimização da terapia de GBM.  

De acordo com Pereira e colaboradores (2016), a capacidade dos lipossomas de 

encapsular fármacos é influenciada pela composição e fluidez da bicamada lipídica 

(PEREIRA et al., 2016). Com o intuito investigar a capacidade de carreamento do 

fármaco no sistema desenvolvido, diferentes proporções molares de DTX:lipídeo 

(1:20, 1:30 e 1:40) foram avaliadas no desenvolvimento das formulações não 

funcionalizados. 
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De acordo com os resultados obtidos (Tabela 5) todas as formulações 

desenvolvidas apresentaram diâmetro hidrodinâmico médio dentro da faixa de 

148,4 a 173,3 nm, com distribuição monomonal (Figura 16) e baixo índice de 

polidispersão, inferior a 0,2, o que caracteriza os sistemas como monodispersos. 

Estes resultados estão relacionados à técnica utilizada para o preparo dos 

lipossomas, hidratação do filme lipídico seguido de extrusão para redução dos 

tamanhos das partículas. Ong e colaboradores (2016) avaliaram diferentes 

tamanhos de poros de membranas (2; 0,5; 0,2 e 0,1 µm) e obtiveram resultados de 

tamanhos e PDI próximos aos encontrados no presente estudo, mostrando que a 

técnica empregada é capaz de produzir lipossomas com distribuição de tamanhos 

homogêneos e reprodutíveis (ONG et al., 2016). Reduzidas distribuições de 

tamanhos também foram observados por Zhou e colaboradores (2017) ao utilizar a 

mesma técnica empregada no preparo dos lipossomas (ZHOU et al., 2017). 

 

Tabela 5. Resultados do diâmetro hidrodinâmico médio, índice de polidispersão (PDI), 
potencial zeta (PZ), eficiência de encapsulação (EE) e capacidade de carreamento 
(CC) das diferentes formulações desenvolvidas. 

Form. 
Proporção 

DTX:lipídeo 
Tamanho (nm) PDI PZ (mV) EE (%) CC (%) 

1 1:20 173,3 ± 7,35 0,075 ±0,054 -12,45 ± 2,05 31,24 ± 8,23 1,25 ± 0,33 

2 1:30 148,45 ± 24,11 0,081 ± 0,038 -16,45 ± 1,91 38,96 ± 0,43 2,29 ± 0,03 

3 1:40 150,85 ± 16,19 0,145 ± 0,005 -16,75 ± 2,05 78,72 ± 1,29 2,38 ± 0,04 

LIP -- 160,20 ± 9,47 0,160 ± 0,002 -12,60 ± 0,14 -- -- 

LIP-AF -- 149,50 ± 0,99 0,179 ± 0,006 -14,90 ± 0,85 -- -- 

LIP-DTX-AF 1:40 147,80 ± 7,92 0,177 ± 0,003 -14,45 ± 1,48 75,62 ± 0,04 2,29 ± 0,001 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 
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Figura 16. Representação gráfica dos perfis de distribuição de tamanhos das 
formulações A: LIP, B: LIP-DTX, C: LIP-AF e D: LIP-DTX-AF. 
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 O tamanho dos lipossomas é uma característica importante a ser avaliada 

durante o desenvolvimento da formulação, pois este parâmetro influencia a sua 

capacidade de permear membranas biológicas e a velocidade da sua depuração 

sanguínea (BETZER et al., 2017). Brown e colaboradores (2020) investigaram a 

capacidade de nanopartículas com diferentes tamanhos (50, 100, 200 e 500 nm) 

em permear um modelo de BHE in vitro utilizando insertes Transwell de polyester 

com monocamada de fibronectina e células endoteliais microvasculares cerebrais 

humanas (hCMEC/D3). Os autores observaram que todas as nanopartículas 

conseguiram permear o modelo de BHE em uma maneira dependente do tamanho. 

Entretanto, os autores constataram que além do tamanho de partícula, a 

composição do nanocarreador tem elevada influência nesse processo. Os 

nanocarreadores de 500 nm compostos por transferrina obtiveram maior 

transposição pela BHE in vitro do que as formulações não funcionalizadas nos 

tamanhos de 50 e 100 nm, efeito esse relacionado ao reconhecimento específico 

pelos receptores de transferrina expressos na BHE (BROWN et al., 2020). 

Lakkadwala e colaboradores (2019) produziram lipossomas funcionalizados e não 

funcionalizados com transferrina e avaliaram suas capacidades de permearem em 

modelo in vitro de BHE utilizando as linhagens bEnd.3 e de células da glia. Os 

resultados demonstraram que lipossomas com tamanhos de aproximadamente 165 

nm conseguem permear a BHE in vitro, mas a funcionalização é essencial para 

garantir um maior efeito de permeação (LAKKADWALA; SINGH, 2019). Estes 

resultados indicam que um conjunto de estratégias devem ser lançadas para a 

obtenção de sistemas nanoestruturados capazes de transpor a BHE e internalizar 

nas células tumorais. 

Os valores de potencial zeta das formulações obtidas foram negativos (Tabela 

5), entre -16,75 a -12,45 mV, com valores médios de -14,89 mV. Esta carga 

superficial está relacionada à presença do TPGS na formulação e é um importante 

parâmetro para garantir a estabilidade eletro-estérica dos lipossomas, formada 

tanto pela carga superficial quanto pelo impedimento estérico promovido pela 

presença da porção PEGlada do TPGS (LI et al., 2016). Além da estabilidade, a 

carga superficial dos nanocarreadores pode influenciar os efeitos de 

biodistribuição, internalização celular e toxicidade. Assim, torna-se importante 

avaliar a via de administração pretendida para otimizar a carga superficial dos 



39 

 

nanocarreadores. De maneira geral, partículas positivamente carregadas 

apresentam maior capacidade de internalização celular; entretanto, essas 

partículas podem apresentar maior depuração plasmática e acúmulo em células 

hepáticas. Por outro lado, nanopartículas com cargas superfícies negativas 

geralmente apresentam maior difusão nos tecidos (JO et al., 2015; LOMBARDO et 

al., 2020). Portanto, o desenvolvimento de lipossomas com carga superficial 

negativa é importante quando se almeja uma administração endovenosa e a 

manutenção da integridade da BHE (LOCKMAN et al., 2004; ORTIZ et al., 2019). 

Sendo assim, os valores de potencial zeta das formulações desenvolvidas estão 

em acordo com a sua aplicação pela via endovenosa. 

 Ao avaliar o parâmetro de eficiência de encapsulação do DTX nas 

formulações, foi observado que as formulações com proporções molares de 

DTX:lipídeo de 1:20 e 1:30 encapsularam o fármaco em baixas concentrações, de 

31,24 a 38,96%, enquanto que a formulação com proporção molar de 1:40 

apresentou valor superior, 78,72 ± 1,29%. Os resultados de capacidade de 

carreamento das formulações com proporções de DTX: lipídeo de 1:30 e 1:40 

foram próximos a 2,3%. Isso demonstra que 2,3% é a capacidade máxima de 

carreamento do DTX nos sistemas desenvolvidos. Pereira e colaboradores (2016) 

avaliaram a eficiência de encapsulação do DTX em lipossomas compostos por 

DPPC:colesterol:DSPE-PEG2000 (95:50:5, %mol) e também observaram baixos 

valores de eficiência de encapsulação nas proporções de DTX:lipídeo de 1:5, 1:10 

e 1:20, enquanto que a formulação contendo a proporção de 1:40 obteve valores de 

eficiência de encapsulação próximos a 50% e capacidade de carreamento próximo 

a 1%. A menor capacidade de carreamento observada por Pereira e colaboradores 

pode ser explicada pela perda de DTX durante o processo de extrusão devido a 

rigidez da bicamada lipídica composta por DPPC (PEREIRA et al., 2016). Assim, a 

maior capacidade de carreamento do DTX obtida no presente trabalho pode estar 

relacionada a maior flexibilidade dos lipossomas promovidos pela adição do TPGS 

na formulação, permitindo maior acomodação do fármaco no interior da bicamada 

lipídica. Desta forma, a formulação 3 (LIP-DTX), por apresentar a maior eficiência 

de encapsulação e capacidade de carreamento (p < 0,05), foi a selecionada para 

prosseguir com os subsequentes estudos de funcionalização e caracterização dos 

nanocarreadores. 
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De acordo com a Tabela 5, a formulação de lipossomas funcionalizados 

contendo docetaxel (LIP-DTX-AF) apresentou valores de diâmetro hidrodinâmico 

médio, PDI, potencial zeta, eficiência de encapsulação e capacidade de 

carreamento semelhantes (p < 0,05) aos resultados obtidos para a formulação não 

funcionalizada (LIP-DTX), com concentração final de 210 µg/mL. Assim, esta 

formulação também foi selecionada para prosseguir com os ensaios de 

caracterização físico-química e avaliação da atividade antitumoral in vitro. Além 

destas formulações, foram produzidas formulações funcionalizadas e não 

funcionalizadas sem a adição de DTX (LIP-AF e LIP, respectivamente) que foram 

utilizadas como controles nos ensaios de avaliação das características físico-

químicas e atividade antitumoral in vitro. Ambas as formulações isentas de DTX 

apresentaram valores semelhantes (p > 0,05) de tamanhos de partículas, PDI e 

potenciais zeta (Tabela 5). 

 

4.4. Análise se rastreamento de nanopartículas (NTA) 

Em seguida, as análises de NTA (Figura 17) foram realizadas para 

complementar os resultados fornecidos por meio da análise de DLS. Os valores de 

tamanhos de partículas das formulações LIP, LIP-DTX, LIP-AF e LIP-DTX-AF 

obtidos por esta técnica foram similares aos descritos na técnica de DLS, com 

valores médios de 148,9 ± 28,4; 157,6 ± 24,5; 154,6 ± 44,3 e 159,7 ± 36,8 nm, 

respectivamente. Além disso, nesta técnica foi possível visualizar a luz espalhada 

pelas partículas individualmente, confirmando a ausência de agregados nas 

amostras, e determinar a concentração de partículas por mililitro, que foi utilizado 

nos ensaios subsequentes de avaliação da atividade antitumoral in vitro (GROSS et 

al., 2016). Os resultados das concentrações de partículas das formulações LIP, 

LIP-DTX, LIP-AF e LIP-DTX-AF foram 6,64x1012 ± 1,33x1011; 5,81x1012 ± 

4,36x1011; 7,15x1012 ± 3,55x1011 e 1,09x1012 ± 5,52x1011 partículas/mL1, 

respectivamente. 
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Figura 17. Perfis de distribuição de tamanhos de partículas das formulações A: LIP, B: 
LIP-DTX, C: LIP-AF e D: LIP-DTX-AF. 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

4.5. Análise de calorimetria diferencial de varredura 

As análises de DSC (Figura 18) das formulações (LIP, LIP-AF, LIP-DTX e LIP-

DTX-AF) e do fármaco foram realizadas para verificar a presença de possíveis 

interações físico-químicas entre os componentes utilizados no preparo dos 

lipossomas e o DTX. De acordo com o termograma do DTX é possível constatar a 

presença de um pico endotérmico em 166ºC, correspondente ao ponto de fusão do 

fármaco (NAGUIB et al., 2014). Entretanto, os termogramas das formulações LIP-

DTX e LIP-DTX-AF não apresentaram pico endotérmico nesta temperatura, com um 

perfil semelhante às formulações brancas (LIP e LIP-AF). Estes resultados sugerem 

que o DTX perdeu a sua cristalinidade devido à forte interação com os lipídeos que 

compõem a bicamada lipídica dos lipossomas, com a conversão do seu estado 

cristalino inicial para o estado amorfo ou cristalino desordenado nos lipídeos das 
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formulações LIP-DTX e LIP-DTX-AF.  Assim, estes resultados estão de acordo com 

os obtidos durante a determinação da eficiência de encapsulação do DTX, em que 

elevada quantidade do fármaco foi encapsulado. Eloy e colaboradores (2020) 

também não observaram a presença do pico endotérmico do DTX quando 

avaliaram o termograma dos lipossomas contendo docetaxel, correlacionando os 

resultados obtidos com a elevada eficiência de encapsulação (99,95%) (ELOY et 

al., 2020). Resultados similares também foram obtidos por Da Rocha e 

colaboradores (2020) ao avaliar os termogramas do DTX livre e encapsulado em 

nanopartículas lipídicas sólidas, evidenciando a ausência de cristalinidade do 

fármaco nas amostras de nanopartículas (DA ROCHA et al., 2020).  

 

Figura 18. Termogramas da análise de DSC do DTX (preto), LIP (verde), LIP-AF (azul), 
LIP-DTX (vermelho) e LIP-DTX-AF (cinza). 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

4.6. Análise de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

As análises de FTIR das formulações (LIP, LIP-DTX, LIP-AF e LIP-DTX-AF) e 

do DTX foram realizadas com o intuito de identificar possíveis interações entre o 
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fármaco e os componentes das formulações. O espectro de infravermelho do DTX 

(Figura 19) apresentou bandas características em 2979 e 702 cm-1, devido à ligação 

C-H, e a banda em 1705 cm-1, referente à ligação C=O. Essas bandas não 

apareceram nos espectros das formulações LIP-DTX e LIP-DTX-AF, que 

apresentaram espectros semelhantes as formulações isentas de DTX (LIP e LIP-

AF). Eloy e colaboradores (2020) observaram o desaparecimento das bandas 

características do DTX ao encapsular o fármacos em lipossomas, sugerindo que o 

DTX está molecularmente disperso nos mesmos (ELOY et al., 2020). Raspantini e 

colaboradores (2020) também observaram o desaparecimento das bandas do DTX 

nos espectros de FTIR de nanopartículas poliméricas com 96,2% do fármaco 

encapsulado (RASPANTINI et al., 2021).  

Os resultados de FTIR reforçam os dados obtidos nos ensaios de DSC, que 

sugerem que o DTX está nos lipossomas pela sua elevada interação com os 

lipídeos. Sendo assim, ambas as análises corroboram os resultados de eficiência 

de encapsulação descritos no presente trabalho, em que cerca de 75% do DTX foi 

encapsulado em ambas as formulações, funcionalizadas e não funcionalizadas. 

Desta forma, as formulações LIP-DTX e LIP-DTX-AF, com proporção molar de 

DTX: lipídeo de 1:40, foram selecionadas para prosseguir com os ensaios de 

avaliação antitumoral in vitro. 

Figura 19. Espectros de FTIR do DTX (preto), LIP (verde), LIP-AF (azul), LIP-DTX 
(vermelho) e LIP-DTX-AF (cinza). 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 
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4.7. Avaliação in vitro do potencial antitumoral dos lipossomas  

4.7.1. Desenvolvimento de modelo de cultivo tridimensional 

O modelo de cultivo celular 2D tem sido tradicionalmente utilizado durante as 

últimas décadas para a condução de ensaios in vitro de avaliação da atividade 

antitumoral de diversas formulações, sendo seus protocolos bem estabelecidos, de fácil 

execução e de baixo custo (Figura 20). Assim, esse modelo tem favorecido a triagem 

de formulações para posteriores testes em modelos animais e ensaios clínicos. 

Entretanto, o cultivo de células formando monocamadas não mimetiza a complexa 

arquitetura 3D do microambiente tumoral observado em pacientes, por limitar a 

interação entre células e entre células-matriz extracelular (Figura 21). A falta dessas 

interações mais complexas faz com que ocorra menor expressão de fatores de 

crescimento, de citocinas e de componentes da matriz extracelular no modelo 2D. 

Dessa forma, as células cultivadas nesse modelo podem apresentar diferentes 

características de crescimento, proliferação e resistência a fármacos. Nesse contexto, 

diversos estudos têm sido realizados no desenvolvimento de modelos de cultivo 

tridimensionais (3D) para possibilitar ensaios pré-clínicos que mimetizem o 

microambiente tumoral e gerem resultados mais realistas com o que seria observado in 

vivo (COSTA et al., 2016; SOUZA et al., 2018; ALZEEB et al., 2020; GUNTI et al., 

2021).  

   

Figura 20. Representação esquemática do modelo de cultivo celular bidimensional 
(2D). 
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Dentre as técnicas utilizadas para a produção de modelo 3D, a de flutuação 

forçada tem sido utilizada devido a sua fácil execução e baixo custo (Figura 9). Essa 

técnica permite a formação de esferoides tumorais multicelulares, em que as células 

estão organizadas em diferentes camadas celulares com distintas taxas de proliferação 

celular e difusão de nutrientes, metabolitos, CO2 e O2. Além disso, esse modelo permite 

maior interação célula-célula e célula-matriz extracelular, sendo uma promissora 

plataforma para recapitular o microambiente tumoral in vivo (COSTA et al., 2016; 

LAZZARI et al., 2018; AMARAL et al., 2020; GUNTI et al., 2021). Sendo assim, no 

presente trabalho os esferoides foram produzidos com a linhagem celular U-87 MG 

utilizando a técnica de flutuação forçada para posterior avaliação da citotoxicidade 

celular e permeação das formulações LIP-DTX e LIP-DTX-AF. 

Figura 21. Esquema representativo do microambiente tumoral in vivo. 

 

   

 A caracterização dos esferoides com base no tamanho e forma são parâmetros 

relevantes a serem investigados durante o seu desenvolvimento. O tamanho dos 

esferoides pode impactar no gradiente de nutrientes e oxigênio entre as diferentes 

camadas celulares, sendo fundamental para garantira a sua organização interna. Como 

consequência, o tamanho do esferoide pode influenciar a taxa de proliferação celular e 

a indução de resistência a fármacos. Sendo assim, esferoides com tamanhos em torno 

de 300 e 500 µm tendem a recapitular melhor essas características do microambiente 
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tumoral. Além do tamanho, a esfericidade também é um importante parâmetro a ser 

avaliado, visto que esferoides com elevada esfericidade são mais estáveis e 

apresentam menor variabilidade durante a condução dos ensaios in vitro (AMARAL et 

al., 2020; PINTO et al., 2020). Os esferoides obtidos (Figura 22) apresentaram 

tamanhos de 515,0 ± 12,9 µm e esfericidade de 0,82 ± 0,05, sendo adequados para 

prosseguir com os estudos de avaliação da atividade antitumoral in vitro.  

  

Figura 22. Imagens obtidas das células da linhagem U-87 MG em modelo de cultivo 
bidimensional (2D) e tridimensional (3D). 

 
Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

4.7.2. Avaliação da citotoxicidade dos lipossomas em modelo de cultivo celular 

bidimensional (2D) 

As atividades antitumorais das formulações LIP, LIP-DTX, LIP-AF, LIP-DTX-AF e 

Taxotere® (formulação comercial de docetaxel) foram avaliadas por meio de modelo de 

cultivo bidimensional (2D) com o uso da resazurina como marcador da viabilidade 

celular. A linhagem celular humana de glioblastoma multiforme (U-87 MG), com 

elevada expressão de receptores de folato, foi utilizada para avaliar o potencial 

antitumoral das formulações, enquanto que a linhagem normal L929 (fibroblastos) foi 

utilizada para avaliar a seletividade do tratamento às células tumorais (LIU et al., 2014). 
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Os ensaios de citotoxicidade celular foram realizados após 72 horas de tratamento nas 

concentrações de DTX de 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 e 50 nM. As formulações 

LIP e LIP-AF, por não apresentarem o fármaco, foram analisadas nas mesmas 

concentrações de partículas que a formulação LIP-DTX e LIP-DTX-AF, 

respectivamente.  

Ao avaliar a atividade citotóxica do Taxotere® (Figura 23 e Tabela 6) nas 

concentrações propostas no presente trabalho, pode-se observar uma redução 

significativa (p < 0,5) da viabilidade celular nas concentrações de DTX de 4 a 50 nM em 

comparação ao controle negativo (células não tratadas), sendo a maior redução em 50 

nM (37,04 ± 3,42% de viabilidade) e um valor de IC50 de 23,84 nM. Resultados 

semelhantes também foram obtidos por Hua e colaboradores ao avaliarem o efeito 

antitumoral in vitro do DTX em linhagem de glioma murino (células C6), com valor de 

IC50 de 23,8 µg/mL (HUA et al., 2018). Gupta e colaboradores (2016) também 

encontraram valores reduzidos de IC50 do Taxotere® (5,094 nM e 6,784 nM) ao avaliar 

a sua atividade citotóxica nas linhagens celulares de adenocarcinoma de próstata PC3 

e DU145 (GUPTA et al., 2016). Estes resultados demonstram a elevada eficácia 

antitumoral do DTX em ocasionar dano celular, interrompendo o processo de divisão 

celular por se ligar a tubulina-β e promover a estabilização dos microtúbulos (GAO et 

al., 2015). 

 

Tabela 6. Valores de IC50 (nM) do DTX, LIP-DTX e LIP-DTX-AF nas linhagens 
celulares U-87 MG e L929. 

Formulação 
IC50 (nM) 

U-87 MG L929 

DTX 23,84 38,77 

LIP-DTX 5,064 51,68 

LIP-DTX-AF 3,807 79,45 
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Figura 23. Citotoxicidade de diferentes concentrações de Taxotere®, LIP, LIP-DTX, 
LIP-AF e LIP-DTX-AF em linhagem celular U-87 MG após 72 horas de tratamento. 
ANOVA two-way seguido de teste de comparação de médias Tukey (p<0,05). 

 
Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

De acordo com os dados de citotoxicidade apresentados na Figura 23 e na 

Tabela 6, foi possível constatar uma maior redução da viabilidade celular (p < 0,05) 

com a adição da formulação LIP-DTX nas concentrações de 1 a 50 nM quando 

comparado com a formulação comercial de DTX. Além disso, o resultado de IC50 obtido 

para a formulação LIP-DTX foi 4,71 vezes menor do que o obtido para o Taxotere®, 

5,064 e 23,84 nM, respectivamente. Estes dados sugerem que os lipossomas contendo 

DTX tem elevada capacidade de atingir as células tumorais e ocasionar dano celular. 

Esse resultado pode ter sido potencializado pela presença do TPGS na formulação, 

visto que esse composto tem o potencial de auxiliar na inibição da bomba de efluxo 

(glicoproteína-P), responsável pela resistência de fármacos (ALHAKAMY; FAHMY; 

AHMED, 2019; LUIZ et al., 2021b). Li e colaboradores (2019) desenvolveram 

lipossomas contendo TPGS ou PEG2000 para o transporte de DTX às células tumorais 

de mama (linhagem MCF-7). Os resultados indicaram que ambos os lipossomas 

apresentaram citotoxicidade superior ao Taxotere® (IC50= 44,15 ± 3,52 µg/mL); 
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entretanto, a formulação contendo TPGS (IC50 = 22,16 ± 1,32 µg/mL) apresentou maior 

citotoxicidade (p < 0,01) quando comparada a formulação contendo PEG2000 (IC50 = 

32,64 ± 1,62 µg/mL) após 72 horas de tratamento (LI et al., 2019). Raspantini e 

colaboradores (2021) também observaram maior redução da viabilidade de células 

tumorais (linhagens de adenocarcinoma de próstata PC3) quando utilizaram 

nanopartículas poliméricas compostas por TPGS conjugado a policaprolactona, 

demonstrando o potencial de nanopartículas contendo TPGS no aumento da atividade 

antitumoral do DTX (RASPANTINI et al., 2021). Assim, esses resultados corroboram os 

obtidos no presente estudo, indicando a capacidade dos lipossomas em apresentar 

maior eficácia antitumoral quando comparado à formulação disponível comercialmente.  

Ao avaliar os efeitos citotóxicos da formulação LIP-DTX-AF (Figura 23 e Tabela 

6) na linhagem U-87 MG foi observado uma redução da viabilidade celular a partir da 

concentração de 0,5 nM, com um valor de IC50 de 3,807 nM. A formulação 

funcionalizada com ácido fólico apresentou IC50 cerca de 6,26 e 1,33 vezes menor do 

que o obtido pelo Taxotere® e a formulação não funcionalizada (LIP-DTX), 

respectivamente. Esses resultados sugerem que a atividade antitumoral do DTX foi 

aumentada pela sua encapsulação em uma vesícula lipossomal com a habilidade de 

ser reconhecida e internalizada pelos receptores de folato superexpressos nas células 

de glioblastoma multiforme (GUO et al., 2017; LI et al., 2018). Afzalipour e 

colaboradores (2019) desenvolveram nanocarreadores lipídicos contendo 

temozolomida e nanopartículas magnéticas. Nos ensaios in vitro em linhagem C6, os 

autores observaram maior citotoxicidade das formulações funcionalizadas com ácido 

fólico (IC50 = 51,07 ± 7,11 µg/mL) quando comparada com a temozolomida livre (IC50 = 

168,31 ± 14,3 µg/mL) e a formulação não funcionalizada (IC50 = 104,73 ± 16,12 µg/mL), 

demonstrando a importância do direcionamento ativo para potencializar a atividade 

antitumoral de fármacos no tratamento de glioblastoma multiforme (AFZALIPOUR et 

al., 2019). Handali e colaboradores (2019) desenvolveram lipossomas funcionalizados 

contendo 5-fluorouracil e observaram maior citotoxicidade dessa formulação nas 

linhagens celulares de câncer de colo de útero HT-29 e HeLa (IC50 de 19,95 e 15,49 

µM, respectivamente) quando comparada com o fármaco livre (IC50 de 58,88 e 134,89 

µM, respectivamente) e a formulação não funcionalizada (IC50 de 53,70 e 97,72 µM, 

respectivamente), demonstrando  a eficácia das formulações funcionalizadas com 

ácido fólico (HANDALI et al., 2019).  
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A adição dos tratamentos controles com as formulações LIP e LIP-AF não foram 

capazes de ocasionar dano celular (p < 0,05), o que sugere que o efeito citotóxico 

observado com a adição das formulações LIP-DTX e LIP-DTX-AF ocorreu apenas pela 

capacidade da formulação em disponibilizar o fármaco, não sendo relacionada aos 

demais excipientes utilizados no preparo dos lipossomas. Este resultado está 

relacionado ao uso de componentes com baixa toxicidade durante o preparo das 

formulações (GARCIA-PINEL et al., 2019). 

Após a avaliação da atividade antitumoral in vitro das formulações por meio dos 

ensaios de citotoxicidade em linhagem de glioblastoma multiforme (U-87 MG), foi 

realizada a avaliação da citotoxicidade das formulações em células normais de 

fibroblastos (linhagem L929) com o intuito de confirmar a seletividade da formulação às 

células tumorais, devido a superexpressão dos receptores de folato (Figura 24 e Tabela 

6). Os resultados obtidos para a linhagem L929 demonstraram menor atividade 

citotóxica de todas as formulações avaliadas. Somente a partir da concentração de 10 

nM foi possível identificar redução significativa (p < 0,05) da viabilidade celular do DTX 

(72,48 ± 7,79 %), LIP-DTX (75,38 ± 7,71 %) e LIP-DTX-AF (82,52 ± 3,88 %) quando 

comparado com o grupo controle. Além disso, a formulação LIP-DTX-AF apresentou 

valores de IC50 de cerca de 2,05 e 1,54 vezes maiores do que os estimados para o DTX 

e o LIP-DTX. Esses resultados demonstram a maior seletividade da formulação 

funcionalizada para as células tumorais que apresentam superexpressão de receptores 

de folato. Resultados semelhantes também foram encontrados por Handali  e 

colaboradores (2019) ao avaliarem a atividade citotóxica de nanopartículas 

funcionalizadas com folato contendo 5-fluorouracil em linhagens tumorais (HT-29 e 

HeLa) e em fibroblasto, sugerindo o potencial do direcionamento ativo dos 

nanocarreadores para o tratamento de tumores com superexpressão de receptores de 

folato (HANDALI et al., 2019). 
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Figura 24. Citotoxicidade de diferentes concentrações de Taxotere®, LIP, LIP-DTX, 
LIP-AF e LIP-DTX-AF em linhagem celular L929 após 72 horas de tratamento. ANOVA 
two-way seguido de teste de comparação de médias Tukey (p<0,05). 

 
Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

4.7.3. Avaliação da citotoxicidade dos lipossomas em modelo de cultivo celular 

tridimensional 

Após padronização do modelo de cultivo celular 3D com a linhagem celular U-87 

MG, foram realizados os ensaios de citotoxicidade do Taxotere® e das formulações LIP, 

LIP-AF, LIP-DTX e LIP-DTX-AF. Ao avaliar a atividade antitumoral do DTX nos 

esferoides (Figura 25) foi possível observar uma significativa (p < 0,05) redução da 

viabilidade celular da concentração de 0,01 µM para 2,0 µM. Entretanto, com o 

aumento da concentração de 4 µM até 10 µM não houve redução significativa da 

viabilidade dos esferoides, sendo o IC50 do Taxotere® estimado em 75,66 µM. Ao 

comparar os resultados obtidos com o tratamento com Taxotere® nos modelos de 

cultivo 2D e 3D, observou-se significativo aumento do valor de IC50 no modelo 3D. 

Esses resultados estão de acordo com a complexidade do modelo de cultivo utilizado. 

No modelo 2D as células estão completamente expostas para que o fármaco seja 

internalizado e exerça a sua ação terapêutica. Por outro lado, no modelo 3D há maior 
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interação entre as células, o que dificulta a permeação do fármaco até camadas mais 

internas e favorece a expressão de diversas proteínas, incluindo aquelas relacionadas 

a resistência a fármacos (COSTA et al., 2016; LAZZARI et al., 2018; ALZEEB et al., 

2020). Essa maior resistência à fármacos no modelo 3D foi reportada em outros 

trabalhos na literatura. Breslin e O’Driscoll (2016) avaliaram os efeitos citotóxicos dos 

fármacos neratinibe e DTX utilizando modelos de cultivo 2D e 3D das linhagens de 

câncer de mama BT474 e EFM192A, os resultados demonstraram maior resistência 

aos fármacos no modelo de cultivo 3D (BRESLIN; O’DRISCOLL, 2016). Amaral e 

colaboradores (2017) também observaram maior resistência da doxorubicina em 

esferoides de câncer de bexiga (células RT4) quando comparado com o modelo 2D. 

Nesse estudo a resistência foi observada em esferoides produzidos com diferentes 

densidades celulares (0,5 x 104, 1,25 x 104, 2,5 x 104 e 3,75 x 104 células/mL) e 

técnicas (flutuação forçada e gota suspensa) (AMARAL et al., 2017). Souza e 

colaboradores (2018) investigaram a citotoxicidade do paclitaxel e do DTX em 

linhagens de câncer de próstata PC3, DU145 e LNCaP utilizando ambos os modelos 

celulares e identificaram significativa (p< 0,05) resistência a ambos os fármacos nos 

modelos 3D obtidos (SOUZA et al., 2018) 

 

Figura 25. Citotoxicidade de diferentes concentrações de Taxotere® (DTX), LIP, LIP-
DTX, LIP-AF e LIP-DTX-AF em modelo tridimensional (3D) com linhagem celular U-87 
MG após 72 horas de tratamento. ANOVA two-way seguido de teste de comparação de 
médias Tukey (p<0,05). 

 
Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 
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 O tratamento dos esferoides com a formulação LIP-DTX foi capaz de reduzir 

significativamente (p < 0,05) a viabilidade celular a partir da concentração de 2 µM, 

com valor de IC50 de 7,10 µM (Figura 25). Assim como observado no modelo 2D, a 

formulação LIP-DTX apresentou maior (p<0,05) citotoxicidade quando comparado com 

o tratamento com o Taxotere®, apresentando valores de IC50 10,66 vezes menor. Como 

mencionado no ensaio em modelo 2D, o maior efeito antitumoral in vitro do LIP-DTX 

está relacionado ao reduzido tamanhos dos lipossomas e a elevada capacidade dessas 

vesículas em permear membranas biológicas (TAN et al., 2017; YANG et al., 2018), o 

que favorece tanto a internalização celular quanto a permeação dos lipossomas para 

as camadas mais internas dos esferoides. Zhang e colaboradores (2017) produziram 

lipossomas contendo o fármaco cantaridina com tamanhos próximos aos obtidos no 

presente trabalho, na faixa de 100 a 130 nm. Os autores observaram que essa 

formulação apresentou maior redução da viabilidade celular e do tamanho dos 

esferoides de carcinoma hepatocelular (linhagem celular HepG2) quando comparado 

com o fármaco livre (ZHANG et al., 2017). Wang e colaboradores (2015) avaliaram a 

influência da adição do TPGS em micelas contendo DTX na atividade antitumoral do 

DTX utilizando esferoides de células de carcinoma epidermóide (KB) com elevada 

expressão de glicoproteína-P. Os autores observaram por imagens que os tratamentos 

com as formulações Taxotere® e micelas sem TPGS promoveram redução das 

conexões entre as células dos esferoides após o segundo dia de tratamento, com 

perda da sua compactação no terceiro dia. Por outro lado, o tratamento com as micelas 

contendo TPGS ocasionou redução das conexões e da compactação dos esferoides no 

primeiro e segundo dia de tratamento, respectivamente. Os resultados obtidos pelos 

autores demonstram a influência do TPGS no efeito antitumoral da formulação, visto 

que apresenta a capacidade de suprimir a atividade da glicoproteína-P (WANG et al., 

2015). 

 A formulação LIP-DTX-AF ocasionou uma redução progressiva da viabilidade 

celular dos esferoides com o aumento da concentração de DTX a partir da 

concentração de 2 µM. O valor de IC50 encontrado para LIP-DTX-AF foi de 3,96 µM, 

cerca de 19,1 e 1,8 vezes menor do que os valores obtidos para os tratamentos com 

Taxotere® e LIP-DTX, respectivamente, demonstrando o potencial dessa formulação 

em ocasionar dano celular. Estes resultados sugerem que a presença do ácido fólico 

na superfície dos lipossomos promoveu maior efeito citotóxico devido o 

reconhecimento específico do LIP-DTX-AF pelos receptores de folato superexpressos 
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nas células de glioblastoma multiforme (NAKAGAWA et al., 2020; LUIZ et al., 2021b; 

MCCORD et al., 2021). Outros trabalhos presentes na literatura também identificaram o 

potencial de nanopartículas funcionalizadas com ácido fólico para promover o 

direcionamento ativo do fármaco às células tumorais para ocasionar dano celular. Law 

e colaboradores (2020) desenvolveram nanopartículas de ouro funcionalizadas com 

ácido fólico para a veiculação de celastrol em tumores de mama e avaliaram o 

potencial citotóxico em esferoides (linhagem celular MCF-7) por meio de imagens 

obtidas após 3, 5 e 7 dias de tratamento. Enquanto os tamanhos dos esferoides 

aumentaram no grupo controle (sem adição de tratamento) os esferoides tratados com 

celastrol livre, nanopartículas de ouro com celastrol e nanopartículas de ouro com 

celastrol funcionalizadas com ácido fólico tiveram uma redução do crescimento celular. 

Dentre os grupos de tratamento, as nanopartículas contendo celastrol e funcionalizadas 

com ácido fólico foram as que promoveram maior redução dos tamanhos dos 

esferoides e maior taxa de apoptose (31,09%), demonstrando que a funcionalização 

teve efeito significativo na atividade antitumoral das nanopartículas com celastrol (LAW; 

LEUNG; XU, 2020). Miranda e colaboradores (2020) desenvolveram nanopartículas 

poliméricas contendo extrato glicoalcalóide e funcionalizadas com ácido fólico para o 

tratamento de câncer de bexiga. Ensaios in vitro com esferoides da linhagem RT4 

demonstraram maior potencial antitumoral das nanopartículas funcionalizadas quando 

comparadas com o extrato livre (MIRANDA et al., 2020). Resultados semelhantes 

também foram encontrados por Khan e colaboradores (2020) ao avaliar o potencial 

antitumoral de nanopartículas hibridas funcionalizadas com ácido fólico contendo 

cisplatina em esferoides de câncer de mama (linhagem MCF-7) (KHAN et al., 2020). 

Assim, esses estudos corroboram os resultados encontrados no presente trabalho, 

sugerindo o potencial do ácido fólico para o direcionamento ativo de nanopartículas 

para o tratamento de câncer com elevada expressão de receptores de folato.  

Como demonstrado na Figura 25, os lipossomas controles (LIP e LIP-AF) não 

ocasionaram efeito citotóxico aparente, resultado consistente com os obtidos nos 

experimentos de citotoxicidade em modelo de cultivo 2D. A toxicidade dos lipossomas 

contendo DTX está relacionada sua capacidade de disponibilizar o fármaco às células 

tumorais, sendo os componentes da formulação considerados biocompatíveis 

(GARCIA-PINEL et al., 2019). 
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4.7.4. Avaliação da internalização celular dos lipossomas e modelo de cultivo 

celular bidimensional 

A avaliação da capacidade dos lipossomas LIP e LIP-AF em serem 

internalizados pelas células tumorais (U-87 MG) e células normais de fibroblastos 

(L929) em modelo de cultivo 2D foi realizada por meio do ensaio de citometria de fluxo. 

Com essa finalidade, as formulações foram produzidas incorporando o fluoróforo DiO 

na fase orgânica. A incorporação do DiO à formulação não modificou (p < 0,05) as 

características físico-químicas dos lipossomas LIP e LIP-AF, apresentando valores de 

diâmetro hidrodinâmico médio de 167,1 e 144,1 nm e PDI de 0,099 e 0,141, 

respectivamente (Figura 26). 

 

Figura 26. Representação gráfica dos perfis de distribuição de tamanhos das 
formulações A: LIP-DiO e B: LIP-AF-DiO. 

 

 

De acordo com os resultados de viabilidade obtidos por citometria de fluxo, as 

formulações LIP e LIP-AF não ocasionaram dano celular significativo (p < 0,05) quando 
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comparadas com o controle negativo, formado por células sem a adição das 

formulações. Estes resultados corroboram os encontrados nos ensaios de viabilidade 

celular por resazurina, demonstrando a baixa toxicidade dos componentes utilizados 

nos nanocarreadores, incluindo o DiO (GARCIA-PINEL et al., 2019). 

Ao analisar os resultados de internalização celular das formulações LIP e LIP-AF 

(Figura 27A)Erro! Fonte de referência não encontrada., foi constatado que ambas as 

formulações foram capazes de internalizar na linhagem celular de GBM quando 

comparadas com o controle negativo. Além disso, ambas as formulações ocasionaram 

um aumento da internalização com o passar do tempo de incubação (2, 4 e 24 horas). 

A formulação LIP apresentou um aumento de 3,63 ± 0,32% em 2h para 62,90 ± 3,86% 

após 24h de incubação. Essa habilidade dos lipossomas não funcionalizados de 

penetrarem na linhagem celular tumoral utilizada pode estar relacionada à presença do 

TPGS em sua composição. Li e colaboradores (2016) produziram lipossomas contendo 

TPGS para a veiculação de luteolina em células tumorais de adenocarcinoma de 

pulmão (A549). Os autores encapsularam cumarina-6 nesses lipossomas e avaliaram a 

sua internalização celular por microscopia confocal. Os resultados indicaram um 

aumento da internalização celular dos lipossomas contendo TPGS quando comparado 

com os lipossomas preparados sem a adição de TPGS, indicando a capacidade deste 

composto de aumentar a internalização celular (LI et al., 2016). Resultado semelhante 

foi encontrado por Li e colaboradores (2019), ao avaliarem a internalização de 

lipossomas contendo TPGS para a veiculação de docetaxel em linhagem celular de 

câncer de mama MCF-7. As imagens obtidas por microscopia confocal indicaram maior 

intensidade de fluorescência da coumarina-6 (fluoróforo incorporado aos lipossomas) 

quando lipossomas contendo TPGS foram comparados com lipossomas contendo PEG 

e lipossomas convencionais, resultado que foi acompanhado pela maior citotoxicidade 

dos lipossomas contendo TPGS em células de câncer de mama (LI et al., 2019). 
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Figura 27.  Resultados da internalização das formulações LIP e LIP-AF em linhagens 
celulares U-87 MG e L929 utilizando modelo de cultivo bidimensional (2D) e citometria 
de fluxo. ANOVA two-way seguido de teste de comparação de médias Tukey (p<0,05). 

 
Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 

 

Os resultados também indicam uma maior capacidade de internalização da 

formulação funcionalizada com ácido fólico (LIP-AF) quando comparado com a 

formulação não funcionalizada, em todos os tempos avaliados (p < 0,05), sendo um 

aumento de cerca de 10% após 24 h de incubação. Esses resultados corroboram os 

dados encontrados nos ensaios de citotoxicidade celular em modelo 2D, em que houve 

maior redução da viabilidade celular da formulação LIP-DTX-AF devido a capacidade 

de internalização dessa formulação pelo reconhecimento especifico aos receptores de 

folato. Para investigar essa seletividade da formulação LIP-DTX-AF às células 

tumorais, foi determinado a internalização celular dos lipossomas LIP e LIP-AF em 

linhagem normal (L929) (Figura 27B). Os resultados indicaram uma menor taxa de 

internalização celular de ambas as formulações (p < 0,05), em todos os tempos 

avaliados. Os resultados estão de acordo com os obtidos no ensaio de citotoxicidade, 

que indicou menor toxicidade dos lipossomas nas células L929. Estudo prévio 

utilizando a funcionalização de nanopartículas poliméricas com ácido fólico para 

veiculação de paclitaxel também indicou maior seletividade e toxicidade da formulação 

funcionalizada em linhagem celular de adenocarcinoma de ovário (SKOV-3) quando 

comparada com fibroblastos (CCD27SK) (LUIZ et al., 2019). Minaei e colaboradores 

(2019) também observaram uma maior internalização celular de nanocarreadores 
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poliméricos funcionalizados com folato em linhagem celular de GBM (linhagem celular 

C6) quando comparados com a formulação não funcionalizada (cerca de 2,5 vezes). 

Além disso, as formulações apresentaram maior internalização celular nas células 

tumorais em comparação com as células da glia normais (linhagem OLN-93), indicando 

o potencial da funcionalização em aumentar o reconhecimento especifico dos 

nanocarreadores nas células tumorais (MINAEI et al., 2019). Kefayat e colaboradores 

(2019) também avaliaram a internalização de nanopartículas de ouro funcionalizados 

com folato em células de glioma (C6) e normais (L929). Nesse estudo, as 

nanopartículas de ouro funcionalizadas com folato apresentaram maior internalização 

em celular tumorais (cerca de 2,5 vezes maior) quando comparadas com células 

normais, demonstrando a capacidade dos nanocarreadores em serem internalizados 

em células tumorais com superexpressão de receptores de folato (KEFAYAT et al., 

2019). 

 

4.7.5. Avaliação da permeabilidade dos lipossomas em modelo de cultivo celular 

tridimensional 

A complexa arquitetura do modelo de cultivo 3D permite uma maior 

compreensão da capacidade dos nanocarreadores de permearem as diferentes 

camadas celulares dos tumores sólidos, mimetizando melhor o modelo in vivo quando 

comparado com o modelo 2D. Portanto, neste modelo é possível predizer com maior 

confiabilidade os efeitos biológicos dos lipossomas desenvolvidos (MURACA et al., 

2019; TCHORYK et al., 2019; PINTO et al., 2020). De acordo com a Figura 28, os 

lipossomas não funcionalizados foram capazes de permear as primeiras camadas dos 

esferoides, apresentando elevada intensidade de fluorescência na camada externa. 

Estes resultados estão em acordo com a característica dos lipossomas, que permite 

maior permeação e internalização celular. Fan e colaboradores (2015) também 

observaram maior internalização de micelas contendo TPGS em esferoides de câncer 

de pulmão (linhagem A549) comparativamente a micelas contendo PEG (FAN et al., 

2015). Wang e colaboradores (2015) também observaram maior internalização celular 

de micelas contendo TPGS em esferoides de carcinoma epidermoide quando 

comparado com micelas convencionais (WANG et al., 2015) 

A formulação LIP-AF demonstrou maior capacidade de permear os esferoides de 

GBM quando comparado com a formulação não funcionalizada, apresentando elevada 
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intensidade de fluorescência nas camadas mais externas em direção ao núcleo dos 

esferoides. Esse resultado está relacionado a flexibilidade das vesículas lipossomais e 

ao direcionamento ativo promovido pelo ácido fólico na superfície da formulação 

(NAKAGAWA et al., 2020; LUIZ et al., 2021b; MCCORD et al., 2021). O aumento da 

permeação de nanopartículas funcionalizadas com ácido fólico em esferoides também 

foi reportado em outros estudos. Khan e colaboradores (2020) observaram maior 

intensidade de fluorescência de nanopartículas hibridas funcionalizadas com folato em 

esferoides de câncer de mama (linhagem MCF-7) quando comparado com 

nanopartículas não funcionalizadas. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Miranda e colaboradores (2020) ao avaliarem a permeação das formulações 

funcionalizadas com folato em esferoides de câncer de bexiga (linhagem RT4) (KHAN 

et al., 2020). Assim, os resultados obtidos no presente trabalho sugerem que os 

lipossomas funcionalizados com ácido fólico contendo docetaxel apresentam potencial 

para o tratamento do GBM. 

 

Figura 28. Imagens de microscopia confocal dos esferoides após tratamento por 24 
horas com as formulações LIP e LIP-AF. As imagens foram adquiridas utilizando 
objetiva de 20x e comprimento de onda de excitação de 488 nm e emissão 530 nm 
para o DIO e, 358 e 461 nm para o DAPI. 

 

Fonte: modificado de Luiz et al., 2021 (LUIZ et al., 2021c). 
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5. Conclusões 

De acordo com as técnicas e métodos utilizados foi possível concluir que houve 

êxito no processo de síntese do TPGS-AF para o desenvolvimento de lipossomas 

funcionalizados com ácido fólico contendo docetaxel para o tratamento de GBM. As 

formulações desenvolvidas apresentaram tamanhos em torno de 150 nm, reduzidos 

valores de PDI (<0,2), potencial zeta negativo e elevada eficiência de encapsulação de 

DTX (~78%). Os ensaios in vitro indicaram maior citotoxicidade da formulação LIP-

DTX-AF sobre a linhagem cancerígena U-87 MG quando comparado ao Taxotere® e 

LIP-DTX tanto em modelo de cultivo 2D quanto 3D. Além disso, a formulação LIP-DTX-

AF apresentou maior capacidade de internalização celular em modelo 2D e permeação 

nos esferoides de GBM, o que foi atribuído ao efeito sinérgico do TPGS e do ácido 

fólico na formulação. Os estudos de citotoxicidade e internalização celular em linhagem 

normal de fibroblasto (L929) indicaram que os lipossomas LIP-DTX-AF são mais 

seletivos nas células tumorais, apresentando baixos valores de toxicidade e 

internalização nos fibroblastos. Portanto, pode-se concluir que a funcionalização de 

lipossomas ultradeformáveis com ácido fólico é uma importante estratégia para 

aumentar a seletividade do tratamento de glioblastoma multiforme, sendo necessário 

estudo in vivo subsequente para a comprovação da sua capacidade em aumentar a 

eficácia e a segurança do tratamento de glioblastoma multiforme. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Referências 

 

ABRIATA, J. P. et al. Liposomal drug carriers: principles, formulation perspectives, and 
potentials for brain drug delivery. In: KESERVANI, R. K.; SHARMA, A. K.;  
 
 
KESHARWANI, R. K. (Ed.). Nanocarriers for brain targeting. Palm Bay: Apple 
Academic Press, 2020. p. 349–376.  
 
 
AFZALIPOUR, R. et al. Dual-Targeting Temozolomide Loaded in Folate-Conjugated 
Magnetic Triblock Copolymer Nanoparticles to Improve the Therapeutic Efficiency of 
Rat Brain Gliomas. ACS Biomaterials Science and Engineering, v. 5, n. 11, p. 6000–
6011, 2019.  
 
 
AGRAWAL, M. et al. Recent advancements in liposomes targeting strategies to cross 
blood-brain barrier (BBB) for the treatment of Alzheimer’s disease. Journal of 
Controlled Release, v. 260, p. 61–77, 2017.  
 
 
ALHAKAMY, N. A.; FAHMY, U. A.; AHMED, O. A. A. Vitamin E TPGS based 
transferosomes augmented TAT as a promising delivery system for improved 
transdermal delivery of raloxifene. PLoS ONE, v. 14, n. 12, p. 1–13, 2019.  
 
 
ALZEEB, G. et al. Three-dimensional culture systems in gastric cancer research. 
Cancers, v. 12, n. 10, p. 1–20, 2020.  
 
 
AMARAL, R. et al. A Simple Three-Dimensional In Vitro Culture Mimicking the In Vivo-
Like Cell Behavior of Bladder Patient-Derived Xenograft Models. Cancers, v. 12, p. 
1304, 2020.  
 
 
AMARAL, R. L. F. et al. Comparative analysis of 3D bladder tumor spheroids obtained 
by forced floating and hanging drop methods for drug screening. Frontiers in 
Physiology, v. 8, n. AUG, 2017.  
 
 
AMERICAN CANCER SOCIETY. Survival Rates for Selected Adult Brain and Spinal 
Cord Tumors. Disponível em: <https://www.cancer.org/cancer/brain-spinal-cord-
tumors-adults/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html>. Acesso em: 1 out. 2022.  
 
 
ANJUM, K. et al. Current status and future therapeutic perspectives of glioblastoma 
multiforme (GBM) therapy: A review. Biomedicine & Pharmacotherapy, v. 92, p. 681–
689, 2017.  



62 

 

 
 
ARGENZIANO, M. et al. Developing Actively Targeted Nanoparticles to Fight 
Cancer:Focus on Italian Research. Pharmaceutics, v. 13, n. 1538, p. 1–30, 2021.  
 
 
BANGHAM, A. D.; STANDISH, M. M.; WATKINS, J. C. Diffusion of univalent ions 
across the lamellae of swollen phospholipids. Journal of Molecular Biology, v. 13, n. 
1, p. 238-IN27, 1 ago. 1965.  
 
 
BELLAVANCE, M. A.; POIRIER, M. B.; FORTIN, D. Uptake and intracellular release 
kinetics of liposome formulations in glioma cells. International Journal of 
Pharmaceutics, v. 395, p. 251–259, 2010.  
 
 
BETZER, O. et al. The effect of nanoparticle size on the ability to cross the blood-brain 
barrier: An in vivo study. Nanomedicine, v. 12, n. 13, p. 1533–1546, 2017.  
 
 
BRESLIN, S.; O’DRISCOLL, L. The relevance of using 3D cell cultures, in addition to 
2D monolayer cultures, when evaluating breast cancer drug sensitivity and resistance. 
Oncotarget, v. 7, n. 29, p. 45745–45756, 2016.  
 
 
BROWN, T. D. et al. Effect of Nanoparticle Composition, Size, Shape, and Stiffness on 
Penetration across the Blood-Brain Barrier. ACS Biomaterials Science and 
Engineering, v. 6, n. 9, p. 4916–4928, 2020.  
 
 
CHANDRA KANTH, P.; VERMA, S. K.; GOUR, N. Functionalized nanomaterials for 
biomedical and agriculture industries. [s.l.] INC, 2020.  
 
 
CHEN, C. et al. Peptide-22 and Cyclic RGD Functionalized Liposomes for Glioma 
Targeting Drug Delivery Overcoming BBB and BBTB. ACS Applied Materials and 
Interfaces, v. 9, n. 7, p. 5864–5873, 2017.  
 
 
COSTA, E. C. et al. 3D tumor spheroids: an overview on the tools and techniques used 
for their analysis. Biotechnology Advances, v. 34, n. 8, p. 1427–1441, 2016.  
 
 
DA ROCHA, M. C. O. et al. Docetaxel-loaded solid lipid nanoparticles prevent tumor 
growth and lung metastasis of 4T1 murine mammary carcinoma cells. Journal of 
Nanobiotechnology, v. 18, n. 43, p. 1–20, 2020.  
 
 
DAWOUD, M. H. S. et al. Insulin Mucoadhesive Liposomal Gel for Wound Healing : a 
Formulation with Sustained Release and Extended Stability Using Quality by Design 



63 

 

Approach. AAPS PharmSciTech, v. 20, n. 158, p. 1–15, 2019.  
 
 
DE SOUZA VON ZUBEN, E. et al. Insulin-loaded liposomes functionalized with cell-
penetrating peptides: influence on drug release and permeation through porcine nasal 
mucosa. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 
622, p. 126624, 2021.  
 
 
DOU, J. et al. Preparation and evaluation in vitro and in vivo of docetaxel loaded mixed 
micelles for oral administration. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 114, p. 
20–27, 2014.  
 
 
ELOY, J. O. et al. EGFR-targeted immunoliposomes efficiently deliver docetaxel to 
prostate cancer cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 194, n. April, p. 
111185, 2020.  
 
 
FAN, Z. et al. Adding vitamin E-TPGS to the formulation of genexol-pm: Specially mixed 
micelles improve drug-loading ability and cytotoxicity against multidrug-resistant tumors 
significantly. PLoS ONE, v. 10, n. 4, p. 1–17, 2015.  
 
 
FERRIS, S. P. et al. Characterization of gliomas: from morphology to molecules. 
Virchows Archiv, v. 471, p. 257–269, 2017.  
 
 
FERRONI, L. et al. Novel nanotechnologies for brain cancer therapeutics and imaging. 
Journal of Biomedical Nanotechnology, v. 11, n. 11, p. 1899–1912, 2015.  
 
 
FRANCESCHI, E.; MINICHILLO, S.; BRANDES, A. A. Pharmacotherapy of 
Glioblastoma: Established Treatments and Emerging Concepts. CNS Drugs, v. 31, n. 8, 
p. 675–684, 2017.  
 
 
GAO, H. et al. Preparation, characterization and anti-glioma effects of docetaxel-
incorporated albumin-lipid nanoparticles. Journal of Biomedical Nanotechnology, v. 
11, n. 12, p. 2137–2147, 2015.  
 
 
GARCIA-PINEL, B. et al. Lipid-Based Nanoparticles : Application and Recent Advances 
in Cancer Treatment. Nanomaterials, v. 9, n. 4, p. 638, 2019.  
 
 
GLASER, T. et al. Targeted nanotechnology in glioblastoma multiforme. Frontiers in 
Pharmacology, v. 8, n. 166, p. 1–14, 2017.  
 
 



64 

 

GOMEZ, A. G.; HOSSEINIDOUST, Z. Liposomes For Antibiotic Encapsulation and 
Delivery. ACS Infectious Diseases, v. 6, n. 5, p. 896–908, 2020.  
 
 
GROSS, J. et al. Nanoparticle tracking analysis of particle size and concentration 
detection in suspensions of polymer and protein samples: Influence of experimental and 
data evaluation parameters. European Journal of Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics, v. 104, p. 30–41, 2016.  
 
 
GUNTI, S. et al. Organoid and spheroid tumor models: Techniques and applications. 
Cancers, v. 13, n. 4, p. 1–18, 2021.  
 
 
GUO, J. et al. Targeted drug delivery via folate receptors for the treatment of brain 
cancer: Can the promise deliver? Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 106, n. 12, 
p. 3413–3420, 2017.  
 
 
GUO, Y. et al. The applications of Vitamin E TPGS in drug delivery. European Journal 
of Pharmaceutical Sciences, v. 49, n. 2, p. 175–186, 2013.  
 
 
GUPTA, S. et al. Reversible lysine-specific demethylase 1 antagonist HCI-2509 inhibits 
growth and decreases c-MYC in castration- and docetaxel-resistant prostate cancer 
cells. Prostate Cancer and Prostatic Diseases, v. 19, p. 349–357, 2016.  
 
 
HANDALI, S. et al. New folate receptor targeted nano liposomes for delivery of 5-
fluorouracil to cancer cells: Strong implication for enhanced potency and safety. Life 
Sciences, v. 227, n. March, p. 39–50, 2019.  
 
 
HERNÁNDEZ-PEDRO, N. Y. et al. Application of nanoparticles on diagnosis and 
therapy in gliomas. BioMed Research International, v. 2013, p. 1–20, 2013.  
 
 
HOUSEHOLDER, K. T. et al. Intravenous delivery of camptothecin-loaded PLGA 
nanoparticles for the treatment of intracranial glioma. International Journal of 
Pharmaceutics, v. 479, n. 2, p. 374–380, 2015.  
 
 
HUA, H. et al. RVG29-modified docetaxel-loaded nanoparticles for brain-targeted 
glioma therapy. International Journal of Pharmaceutics, v. 543, n. 1–2, p. 179–189, 
2018.  
 
 
HUONG, L. T. T. et al. Folate attached , curcumin loaded Fe 3 O 4 nanoparticles : A 
novel multifunctional drug delivery system for cancer treatment. Materials Chemistry 
and Physics, v. 172, p. 98–104, 2016.  



65 

 

 
 
ICH. ICH Topic Q2 (R1) Validation of Analytical Procedures : Text and Methodology. 
International Conference on Harmonization, v. 1994, n. November 1996, p. 17, 2005.  
 
 
JO, D. H. et al. Size, surface charge, and shape determine therapeutic effects of 
nanoparticles on brain and retinal diseases. Nanomedicine: Nanotechnology, 
Biology, and Medicine, v. 11, n. 7, p. 1603–1611, 2015.  
 
 
KADARI, A. et al. Design of multifunctional peptide collaborated and docetaxel loaded 
lipid nanoparticles for antiglioma therapy. European Journal of Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics, v. 132, n. September, p. 168–179, 2018.  
 
 
KEFAYAT, A. et al. Ultra-small but ultra-effective: Folic acid-targeted gold nanoclusters 
for enhancement of intracranial glioma tumors’ radiation therapy efficacy. 
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, v. 16, p. 173–184, 2019.  
 
 
KHAN, A. et al. Brain Targeting of Temozolomide via the Intranasal Route Using Lipid-
Based Nanoparticles: Brain Pharmacokinetic and Scintigraphic Analyses. Molecular 
Pharmaceutics, v. 13, n. 11, p. 3773–3782, 2016.  
 
 
KHAN, M. M. et al. Folate targeted lipid chitosan hybrid nanoparticles for enhanced anti-
tumor efficacy. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, v. 28, p. 
102228, 2020.  
 
 
KHARE, V. et al. Synthesis and characterization of TPGS – gemcitabine prodrug 
micelles for pancreatic cancer therapy. Rsc Advances, v. 6, p. 60126–60137, 2016.  
 
 
KULHARI, H. et al. Peptide conjugated polymeric nanoparticles as a carrier for targeted 
delivery of docetaxel. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 117, p. 166–173, 
2014.  
 
 
KUMARI, S. et al. Overcoming blood brain barrier with a dual purpose Temozolomide 
loaded Lactoferrin nanoparticles for combating glioma (SERP-17-12433). Scientific 
Reports, v. 7, n. 1, p. 1–13, 2017.  
 
 
LAKKADWALA, S.; SINGH, J. Co-delivery of doxorubicin and erlotinib through 
liposomal nanoparticles for glioblastoma tumor regression using an in vitro brain tumor 
model. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 173, p. 27–35, 2019.  
 
 



66 

 

LAW, S.; LEUNG, A. W.; XU, C. Folic acid-modified celastrol nanoparticles: synthesis, 
characterization, anticancer activity in 2D and 3D breast cancer models. Artificial 
Cells, Nanomedicine and Biotechnology, v. 48, n. 1, p. 542–559, 2020.  
 
 
LAZZARI, G. et al. Multicellular spheroid based on a triple co-culture: A novel 3D model 
to mimic pancreatic tumor complexity. Acta Biomaterialia, v. 78, p. 296–307, 2018.  
 
 
LEE, C. Y. Strategies of temozolomide in future glioblastoma treatment. OncoTargets 
and Therapy, v. 10, p. 265–270, 2017.  
 
 
LEE, C. Y.; OOI, I. H. Preparation of temozolomide-loaded nanoparticles for 
glioblastoma multiforme targeting—ideal versus reality. Pharmaceuticals, v. 9, n. 3, 
2016.  
 
 
LEE, Y.; THOMPSON, D. H. Stimuli-responsive liposomes for drug delivery. Wiley 
Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, v. 9, n. 5, p. 1–
40, 2017.  
 
 
LI, J. et al. A review on phospholipids and their main applications in drug delivery 
systems. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 10, n. 2, p. 81–98, 2014.  
 
 
LI, J. et al. Vitamin E TPGS modified liposomes enhance cellular uptake and targeted 
delivery of luteolin : An in vivo / in vitro evaluation. International Journal of 
Pharmaceutics, v. 512, p. 262–272, 2016.  
 
 
LI, M. et al. pH-sensitive folic acid and dNP2 peptide dual-modi fi ed liposome for 
enhanced targeted chemotherapy of glioma. European Journal of Pharmaceutical 
Sciences, v. 124, p. 240–248, 2018.  
 
 
LI, N. et al. Vitamin E D-alpha-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate-
conjugated liposomal docetaxel reverses multidrug resistance in breast cancer cells. 
Journal of Pharmacy and Pharmacology, v. 71, p. 1243–1254, 2019.  
 
 
LI, N. et al. Docetaxel-loaded D-α-tocopheryl polyethylene glycol-1000 succinate 
liposomes improve lung cancer chemotherapy and reverse multidrug resistance. Drug 
Delivery and Translational Research, v. 11, n. 1, p. 131–141, 2020.  
 
 
LI, P. et al. Synthesis and characterization of folate conjugated chitosan and cellular 
uptake of its nanoparticles in HT-29 cells. Carbohydrate Research, v. 346, n. 6, p. 
801–806, 2011.  



67 

 

 
 
LI, X. et al. Design, synthesis and biological evaluation for docetaxel-loaded brain 
targeting liposome with “lock-in” function. Journal of drug targeting, v. 22, n. 3, p. 
251–261, 2013.  
 
 
LIU, Y. S. et al. Folate-mediated and doxorubicin-conjugated poly(ε-caprolactone)-g-
chondroitin sulfate copolymers for enhanced intracellular drug delivery. RSC Advances, 
v. 4, n. 103, p. 59548–59557, 2014.  
 
 
LOCKMAN, P. R. et al. Nanoparticle surface charges alter blood-brain barrier integrity 
and permeability. Journal of Drug Targeting, v. 12, n. 9–10, p. 635–641, 2004.  
 
 
LOMBARDO, S. M. et al. Key for crossing the BBB with nanoparticles: The rational 
design. Beilstein Journal of Nanotechnology, v. 11, n. 866, p. 866–883, 2020.  
 
 
LOUIS, D. N. et al. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the 
Central Nervous System: a summary. Acta Neuropathologica, v. 131, n. 6, p. 803–
820, 2016.  
 
 
LUIZ, M. T. et al. In vitro evaluation of folate-modified PLGA nanoparticles containing 
paclitaxel for ovarian cancer therapy. Materials Science and Engineering C, 2019.  
 
 
LUIZ, M. T. et al. Gene Therapy Based on Lipid Nanoparticles as Non-viral Vectors for 
Glioma Treatment. Current Gene Therapy, v. 21, n. 5, p. 452–463, 2021a.  
 
 
LUIZ, M. T. et al. The use of TPGS in drug delivery systems to overcome biological 
barriers. European Polymer Journal, v. 142, n. November 2020, p. 110129, 2021b.  
 
 
LUIZ, M. T. et al. Docetaxel-loaded folate-modified TPGS-transfersomes for 
glioblastoma multiforme treatment. Materials Science & Engineering C, v. 124, n. 
October 2020, p. 112033, 2021c.  
 
 
MCCORD, E. et al. Folate Receptors’ Expression in Gliomas May Possess Potential 
Nanoparticle-Based Drug Delivery Opportunities. ACS Omega, v. 6, n. 6, p. 4111–
4118, 2021.  
 
 
MINAEI, S. E. et al. Tri-block copolymer nanoparticles modified with folic acid for 
temozolomide delivery in glioblastoma. International Journal of Biochemistry and 
Cell Biology, v. 108, p. 72–83, 2019.  



68 

 

 
 
MIRANDA, M. A. et al. Targeted uptake of folic acid-functionalized polymeric 
nanoparticles loading glycoalkaloidic extract in vitro and in vivo assays. Colloids and 
Surfaces B: Biointerfaces, v. 192, n. February, p. 111106, 2020.  
 
 
MURACA, F. et al. A Three-Dimensional Cell Culture Platform for Long Time-Scale 
Observations of Bio-Nano Interactions. ACS Nano, 2019.  
 
 
NAGUIB, Y. W. et al. Solid Lipid Nanoparticle Formulations of Docetaxel Prepared with 
High Melting Point Triglycerides: In Vitro and in Vivo Evaluation. Molecular 
Pharmaceutics, v. 11, p. 1239–1249, 2014.  
 
 
NAKAGAWA, F. et al. Water-Soluble closo-Docecaborate-Containing Pteroyl 
Derivatives Targeting Folate Receptor-Positive Tumors for Boron Neutron Capture 
Therapy. Cells, v. 9, n. 7, 2020.  
 
 
NIETO, C.; VEGA, M. A.; DEL VALLE, E. M. M. Trastuzumab: More than a guide in 
her2-positive cancer nanomedicine. Nanomaterials, v. 10, n. 9, p. 1–20, 2020.  
 
 
ONG, G. S. M. et al. Evaluation of Extrusion Technique for Nanosizing Liposomes. 
Pharmaceutics, v. 8, n. 16, p. 1–12, 2016.  
 
 
ORTIZ, R. et al. Nanoformulations for glioblastoma multiforme: A new hope for 
treatment. Future Medicinal Chemistry, v. 11, n. 18, p. 2459–2481, 2019.  
 
 
OSTROM, Q. T. et al. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central 
Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2012–2016. Neuro-
Oncology, v. 21, n. Supplement_5, p. v1–v100, nov. 2019.  
 
 
PALLAGI, E. et al. Application of the QbD-based approach in the early development of 
liposomes for nasal administration. International Journal of Pharmaceutics, v. 562, p. 
11–22, 2019.  
 
 
PEREIRA, S. et al. Docetaxel-loaded liposomes : The effect of lipid composition and 
purification on drug encapsulation and in vitro toxicity. International Journal of 
Pharmaceutics, v. 514, n. 1, p. 150–159, 2016.  
 
 
PÉREZ-HERRERO, E.; FERNÁNDEZ-MEDARDE, A. Advanced targeted therapies in 
cancer: Drug nanocarriers, the future of chemotherapy. European Journal of 



69 

 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics, v. 93, p. 52–79, 2015.  
 
 
PINTO, B. et al. Three-dimensional spheroids as in vitro preclinical models for cancer 
research. Pharmaceutics, v. 12, p. 1186, 2020.  
 
 
RASPANTINI, G. L. et al. PCL-TPGS polymeric nanoparticles for docetaxel delivery to 
prostate cancer: Development, physicochemical and biological characterization. 
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 627, p. 
127144, 2021.  
 
 
SHAGHAGHI, B.; KHOEE, S.; BONAKDAR, S. Preparation of multifunctional Janus 
nanoparticles on the basis of SPIONs as targeted drug delivery system. International 
Journal of Pharmaceutics, v. 559, n. August 2018, p. 1–12, 2019.  
 
 
SINGH, A. et al. Boron-nanoparticle-loaded folic-acid-functionalized liposomes to 
achieve optimum boron concentration for boron neutron capture therapy of cancer. 
Journal of Biomedical Nanotechnology, v. 16, n. 8, p. 1714–1723, 2019.  
 
 
SOUZA, A. G. et al. Comparative Assay of 2D and 3D Cell Culture Models: 
Proliferation, Gene Expression and Anticancer Drug Response. Current 
Pharmaceutical Design, v. 24, n. 15, p. 1689–1694, 2018.  
 
 
SUN, L. et al. Strategies of polymeric nanoparticles for enhanced internalization in 
cancer therapy. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 135, p. 56–72, 2015.  
 
 
TAN, S. et al. Recent developments ind-a-tocopheryl polyethylene glycol-succinate-
based nanomedicine for cancer therapy. Drug Delivery, v. 24, n. 1, p. 1831–1842, 
2017.  
 
 
TCHORYK, A. et al. Penetration and uptake of nanoparticles in 3D tumor spheroids. 
Bioconjugate Chemistry, v. 30, n. 5, p. 1371–1384, 2019.  
 
 
TREUEL, L. et al. Physicochemical characterization of nanoparticles and their behavior 
in the biological environment. Physical chemistry chemical physics : PCCP, v. 16, n. 
29, p. 15053–67, 2014.  
 
 
WANG, A. T. et al. Roles of ligand and TPGS of micelles in regulating internalization, 
penetration and accumulation against sensitive or resistant tumor and therapy for 
multidrug resistant tumors. Biomaterials, v. 53, p. 160–172, 2015.  
 



70 

 

 
WONG, H. L.; WU, X. Y.; BENDAYAN, R. Nanotechnological advances for the delivery 
of CNS therapeutics. Advanced Drug Delivery Reviews, v. 64, n. 7, p. 686–700, 2012.  
 
 
WU, M. et al. Vincristine and temozolomide combined chemotherapy for the treatment 
of glioma: a comparison of solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers for 
dual drugs delivery. Drug Delivery, v. 23, n. 8, p. 2720–2725, 2016.  
 
 
XU, H. L. et al. An injectable acellular matrix scaffold with absorbable permeable 
nanoparticles improves the therapeutic effects of docetaxel on glioblastoma. 
Biomaterials, v. 107, p. 44–60, 2016.  
 
 
YANG, C. et al. Recent advances in the application of vitamin E TPGS for drug delivery. 
Theranostics, v. 8, n. 2, p. 464–485, 2018.  
 
 
ZHANG, E. et al. Current advances in development of new docetaxel formulations. 
Expert Opinion on Drug Delivery, v. 16, n. 3, p. 301–312, 2019.  
 
 
ZHANG, L.; ZHAO, D. Applications of nanoparticles for brain cancer imaging and 
therapy. Journal of Biomedical Nanotechnology, v. 10, n. 9, p. 1713–1731, 2014.  
 
 
ZHANG, X. et al. Liposomes equipped with cell penetrating peptide BR2 enhances 
chemotherapeutic effects of cantharidin against hepatocellular carcinoma. Drug 
Delivery, v. 24, n. 1, p. 986–998, 2017.  
 
 
ZHAO, W. Y. et al. Construction of functional targeting daunorubicin liposomes used for 
eliminating brain glioma and glioma stem cells. Journal of Biomedical 
Nanotechnology, v. 12, n. 7, p. 1404–1420, 2016.  
 
 
ZHOU, J. e. et al. iNGR-Modified Liposomes for Tumor Vascular Targeting and Tumor 
Tissue Penetrating Delivery in the Treatment of Glioblastoma. Molecular 
Pharmaceutics, v. 14, n. 5, p. 1811–1820, 2017.  
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


