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RESUMO
SILVA, J. C. Desenvolvimento de carreadores lipídicos nanoestruturados como
sistema de carreamento de extrato de Curcuma longa e avaliação biológica in
vitro em células de câncer de bexiga. 2017. 114f. Dissertação (Mestrado).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
O câncer de bexiga (CB) destaca-se como o segundo tipo de doença mais
comum do trato geniturinário e o décimo com maior incidência no Brasil, sendo
responsável por cerca de 4020 óbitos por ano. Os dados refletem a baixa eficácia
dos tratamentos disponíveis. Assim, novas moléculas e sistemas de liberação estão
sendo investigados para terapia intravesical do CB. Nesta linha, as oleorresinas de
Copaifera e compostos fenólicos como a curcumina (CM) e demetoxicurcumina
(DCM) presentes no extrato de Curcuma longa, têm sido alvo de pesquisas por
apresentarem propriedades antitumoral, antiproliferativa e proapoptótica. Contudo, a
administração desses compostos em sua forma livre torna-se inviável devido à sua
alta lipossolubilidade e instabilidade. Dessa forma, o uso de oleorresina de
Copaifera duckei (O-Cd) no preparo de carreadores lipídicos nanoestruturados
(CLN) para a encapsulação do extrato de C. longa (ECL) poderia ser uma estratégia
terapêutica eficaz, além de transpor algumas barreiras da terapia intravesical como a
baixa permeação de moléculas no urotélio e seu baixo tempo de residência na
bexiga. Assim, os objetivos do presente estudo foram preparar e caracterizar CLN
(com O-Cd) e CLN imperfeito (sem O-Cd, CLNimp) para a encapsulação de ECL, e
avaliar a citotoxicidade desses sistemas carreadores em células de CB. Os CLN e
CLNimp, preparados pelo método de emulsão à quente e sonicação, foram
caracterizados quanto ao seu diâmetro, índice de polidispersão (PdI), potencial zeta
(PZ), cristalinidade, eficiência de encapsulação (EE) por CLAE, capacidade de
encapsulação (CE), e morfologia. Além disso, avaliou-se a citotoxicidade dos CLNs
com e sem ECL em células RT4 e foram conduzidos estudos de uptake celular.
Obteve-se carreadores com diâmetro ao redor de 200 nm, baixo PdI (0,3) e PZ
negativo (~-20 mV). O ECL foi caracterizado e quantificado por CLAE, sendo
verificado uma pureza de 97,90% para CM e 99,29% para DCM. Ambas moléculas
foram encapsuladas nos dois CLNs com alta EE (~70%). A encapsulação do ECL
não alterou de forma significativa as propriedades físicas dos CLNs. Os dois tipos de
CLNs apresentaram baixo índice de recristalização (~60%), forma esférica e
superfície lisa. Os CLN e CLNimp foram estáveis no período de 420 e 270 dias,
respectivamente. Já os CLN-ECL e CLNimp-ECL foram estáveis por 90 dias. O IC50
dos CLN sem ECL (0,019x1012 partículas/mL) foi menor que o IC50 dos CLNimp sem
ECL (>0,061x1012 partículas/mL). O encapsulamento do ECL pelos CLNs não
alterou significativamente seu IC50 nos períodos de incubação avaliados. Já o
encapsulamento do ECL pelos CLNimp diminuiu o IC50 (19,15 µg/mL) (0,047x1012
partículas/mL) em relação ao CLNimp vazio. Observou-se maior uptake celular dos
carreadores com ECL em relação ao ECL livre. Além disso, foi observada
fragmentação do núcleo das células que internalizaram CLN-ECL. As interessantes
propriedades físicas e biológicas apresentadas pelos sistemas CLN vazio e CLNimpECL indicam seu potencial terapêutico e os tornam promissores para futura terapia
do câncer de bexiga.
Palavras-chave: câncer de bexiga, oleorresina de C. duckei, extrato de C. longa,
carreadores lipídicos nanoestruturados, citotoxicidade.
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ABSTRACT
SILVA, J. C. Development of nanostructured lipid carriers as carrier system of
Curcuma longa extract and in vitro biological evaluation in bladder cancer
cells. 2017. 114f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
Bladder cancer (BC) stands out as the second most common genitourinary
disease type and the tenth one with the highest incidence in Brazil, being responsible
for about 4020 deaths per year. The data reflect the low efficacy of the available
treatments. Thus, new molecules and release systems are being investigated for
intravesical BC therapy. In this line, Copaifera oleoresins and phenolic compounds
such as curcumin (CM) and demethoxycurcumin (DCM) present in Curcuma longa
extract, have been the subject of research because they have antitumor,
antiproliferative and proapoptotic properties. However, administration of these
compounds in their free form becomes infeasible due to their high liposolubility and
instability. Therefore, the use of Copaifera duckei oleoresin (Cd-O) in the preparation
of nanostructured lipid carriers (NLC) for the encapsulation of C. longa extract (CLE)
could be an effective therapeutic strategy, in addition to transposing some barriers of
intravesical therapy such as the low permeation of molecules in the urothelium and
its low residence time in the bladder. Thus, the aims of the present study were to
prepare and characterize NLC (with Cd-O) and imperfect NLC (without Cd-O,
NLCimp) for the encapsulation of CLE, and to evaluate the cytotoxicity of these carrier
systems in BC cells. The NLC and NLCimp, prepared by the hot emulsion and
sonication method, were characterized by their diameter, polydispersity index (PdI),
zeta potential (ZP), crystallinity, encapsulation efficiency (EE) by HPLC,
encapsulation capacity (EC) and morphology. In addition, the cytotoxicity of NLCs
with and without CLE was evaluated in RT4 cells and cell uptake studies were
conducted. Carriers with diameter about 200 nm, low PdI (<0.3) and negative ZP (~20 mV) were obtained. ECL was characterized and quantified by HPLC with a purity
of 97.90% for CM and 99.29% for DCM. Both molecules were encapsulated in the
two NLCs with high EE (~70%). The encapsulation of CLE did not significantly alter
the physical properties of NLCs. Both NLCs presented low recrystallization index
(~60%), spherical shape and smooth surface. The NLC and NLCimp were stable over
420 and 270 days, respectively. On the other hand, NLC-CLE and NLCimp-CLE were
stable for 90 days. The IC50 of NLC without CLE (0.019x1012 particles/mL) was lower
than the IC50 of NLCimp without CLE (> 0.061x1012 particles/mL). The encapsulation
of CLE by NLCs did not significantly alter its IC50 in the incubation periods evaluated.
The encapsulation of CLE by the NLCimp decreased its IC50 (19.15 μg/mL)
(0.047x1012 particles/mL) in relation to the empty CLNimp. It was observed higher
cellular uptake of the carriers with CLE in relation to free CLE. In addition,
fragmentation of the nucleus of the cells that internalized NLC-CLE was observed.
The interesting physical and biological properties presented by empty NLC and
NLCimp-CLE systems indicate their therapeutic potential and make them promising for
future bladder cancer therapy.
Key words: bladder cancer, C. duckei oleoresin, C. long extract, nanostructured lipid
carriers, cytotoxicity.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Carcinoma de bexiga urinária (CB)

Diagnosticado como o quarto tipo de câncer mais comum em homens e o
oitavo em mulheres, o carcinoma de bexiga urinária (CB) causa preocupação devido
à sua prevalência e tendência a progredir e recorrer após tratamento (1). No Brasil,
estima-se 9670 novos casos de câncer de bexiga entre 2016 e 2017, sendo 7200
em homens e 2470 em mulheres (2). Pesquisas indicam que aproximadamente 4021
óbitos/ano decorrem desse tipo de câncer (3). O CB pode ocorrer em qualquer idade,
porém com o avanço desta, sua incidência também aumenta proporcionalmente,
sendo seu diagnóstico frequentemente realizado na 6 a e 7a décadas de vida. A
maioria dos casos classifica-se como carcinoma de células de transição, sendo que
grande parte de incidência de CB é diagnosticada como doença superficial (pTa e
pT1), tumor não-invasivo, ou seja, limita-se ao tecido de revestimento da bexiga (2).
Devido à alta probabilidade de recorrência do CB, é importante e necessário realizar
seguimento contínuo e prolongado para detectar recidiva e evitar progressão (4).
Estudos apontam que em 4 anos após o tratamento dos tumores superficiais, há
recorrência de 50% dos mesmos, sendo que 11% evoluem para o fenótipo invasivo.
Neste último, o câncer dissemina-se através do revestimento da bexiga, invade a
parede muscular e atinge os órgãos próximos ou os gânglios linfáticos. Em geral,
após a terapia com ressecção transuretral (RTU), a recorrência é de 70% (5)(2).
Atualmente são utilizados quatro tipos de tratamentos de CB, sendo que a
escolha do mesmo depende do estágio em que se encontra a doença. As terapias
usadas são a cirurgia, a qual engloba a ressecção transuretral (RTU), a cistectomia
e o desvio urinário; a terapia com radiação; a quimioterapia intravesical ou sistêmica;
e a terapia biológica com bacilo Calmette-Guérin (BCG) (6). Neste último, o
tratamento é realizado pela instilação intravesical de BCG, sendo este uma variante
atenuada do Mycobacterium bovis (M. bovis) (7). Essa imunoterapia e seus
benefícios foram primeiramente descritos em 1976 por Morales e colaboradores (8)
e, nos últimos 30 anos, tem sido amplamente utilizada (9)(10)(11). Apesar desta
terapia ser a mais utilizada, há diversos efeitos colaterais que podem ser específicos
(relacionados ao próprio BCG, sendo locais ou sistêmicos) ou inespecíficos
(relacionados à cateterização uretral que precede a instilação de BCG). A cistite,
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associada à disúria e à hematúria, enquadra-se como o efeito colateral mais comum.
Podem surgir outras complicações como prostatite granulomatosa, epididimite,
obstrução do ureter e o envolvimento do parênquima renal (12). Raramente ocorrem
complicações sistêmicas graves, sendo que nestas há o envolvimento de órgãos
e/ou sistemas e a infecção disseminada por BCG, o que explica o tratamento
precoce com tuberculostáticos (9). Em estudos clínicos realizados por Nakamura e
colaboradores (13), a incidência de efeitos colaterais foi de 78,3%, o que levou
apenas 20% dos pacientes a terminarem o tratamento com BCG.
Quando há a ineficácia da imunoterapia, pode-se optar pela quimioterapia
utilizando-se quimioterápicos como doxorrubicina, cisplatina, tiotepa, mitomicina C e
adriamicina por via sistêmica ou intravesical (4). A quimioterapia intravesical tem sido
empregada para tratar pacientes de baixo a médio risco, enquanto que o tratamento
com BCG permanece como o de primeira linha para pacientes de alto risco e outros
que apresentam problemas com a quimioterapia (14). Por outro lado, a
administração sistêmica de quimioterápicos destina-se a tratar estágios mais
avançados da doença (15). Para os tumores superficiais, os quais se localizam em
local pouco vascularizado do urotélio, opta-se pela quimioterapia intravesical. Esta
terapia tem a vantagem de apresentar toxicidade sistêmica bem pequena quando
comparada com aplicações sistêmicas dos mesmos fármacos e dosagens, e
melhora a eficácia e segurança da terapia por ser administrada diretamente no local
(16). Nesse sentido, os CBs não-invasivos (estágio 0) ou minimamente invasivos
(estágio 1) têm sido tratados com a administração de quimioterápicos pela via
intravesical, na qual um líquido com o fármaco é administrado diretamente dentro da
bexiga com o uso de um catéter. Dessa forma, a quantidade de fármaco que entra
em contato com a área lesionada (bexiga/tumores) pode ser facilmente controlada,
sendo que o mesmo atinge principalmente as linhagens celulares no interior do
urotélio, com pouco ou nenhum efeito em células de outros tecidos (17)(18). No
entanto, algumas barreiras são encontradas na terapia intravesical. Devido ao
constante esvaziamento e preenchimento de urina na bexiga, os fármacos
administrados por esta via permanecem por pouco tempo em contato com a área a
ser tratada. Assim, há a necessidade de se realizar várias administrações, o que
pode ocasionar desconforto ao paciente, dor local e infecções. Atualmente, as
formulações convencionais administradas pela via intravesical são mantidas na
bexiga urinária durante 2 horas e a exposição urotelial ao fármaco perdura até a
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primeira micção após a instalação. Além disso, a baixa permeabilidade do urotélio o
torna altamente impermeável a todas as substâncias presentes na urina e a muitos
fármacos, o que afeta a efetividade destes. Esta baixa permeabilidade deve-se as
células guarda-chuva superficiais (altamente diferenciadas) que são caracterizadas
pela sua alta resistência transepitelial (10000 a 75000  cm2), sendo que a
permeabilidade do urotélio não se altera significativamente, mesmo em caso em que
há câncer na bexiga ou cistite intersticial (19). Com o objetivo de superar os
obstáculos mencionados, novas estratégias têm sido desenvolvidas para otimizar o
tratamento do CB e garantir sua maior eficácia. Para isso, o encapsulamento de
fármacos em nanopartículas é amplamente pesquisado. Estas são capazes de
aprimorar a segurança, perfis farmacocinéticos e biodisponibilidade do fármaco
administrado, possibilitando sua acumulação de forma específica no estroma
tumoral e sua internalização pelas células cancerosas (20)(21). Os nanocarreadores
podem aumentar a penetração do fármaco no urotélio, seu tempo de permanência
na bexiga e apresentar uma liberação sustentada, o que possibilita diminuir o
número de administrações (22).

1.2 Potencial biológico das oleorresinas de Copaifera sp.

O gênero Copaifera, o qual pertence à família botânica Leguminosae, recebe
inúmeras designações por todo o mundo, e no Brasil é conhecido como copaíba.
Suas espécies podem ser encontradas na América Central e do Sul, bem como na
África ocidental. No território brasileiro, a quantidade de espécies encontradas chega
a ser superior a vinte (23).
55 a 60% da oleorresina de Copaifera são formados por ácidos diterpênicos, os
quais compõe sua parte sólida resinosa não volátil. Essa porção da oleorresina é
diluída em um óleo essencial composto de sesquiterpenos, os quais podem ser
divididos

em

sesquiterpenos

oxigenados

(álcoois)

e

hidrocarbonetos

sesquiterpênicos (24). Podem ocorrer variações tanto na concentração como na
natureza dos diterpenos e sesquiterpenos presentes no óleo extraído devido à
influência de alguns fatores como biológicos, abióticos e variações de espécie
(25)(26). Contudo, não há diferença significativa na composição de óleos extraídos
de árvores de Copaifera duckei em diferentes épocas sazonais (27).

4
A porção resinosa da oleorresina de Copaifera é composta pelos diterpenos:
ácido copaívico, ácido hardwíckido, colavenol, ácido copaiférico ou copaífero, ácido
copaiferólico, ácido calavênico, ácido patagônico, ácido copálico, ácido caurenóico,
ácido poliáltico, entre outros. Já os principais sesquiterpenos são β-cariophileno, βbisaboleno, α-humuleno, α e β-selineno, α-bisabolol, β-elemeno, ɣ-cadineno, αcadinol, entre muitos outros (24). Inúmeros trabalhos atribuem grande parte das
propriedades farmacológicas das oleorresinas de Copaifera aos diterpenos presente
neste óleo (24)(28).
A utilização da medicina popular para o óleo de copaíba é vasta e indica uma
grande variedade de propriedades farmacológicas (29)(30)(31)(32)(33)(34). De todas
as

indicações

medicinais,

suas

propriedades

anti-inflamatória,

cicatrizante,

antimicrobiana e antitumoral são as mais relatadas (32)(35). No Quadro 1 são
apresentadas as principais indicações etnofarmacológicas dos óleos de copaíba.

Quadro 1. Principais indicações etnofarmacológicas das oleorresinas de
Copaifera (32).
Indicações etnofarmacológicas
Antiblenorrágico

Expectorante

Antireumático

Anti-inflamatório

Inflamações de garganta

Anti-herpético

Antigonorréico

Hemoptise

Anticancerígeno

Antisséptico

Pneumonia

Cistite

Sinusite

Leishmaniose

Estimulante

Dermatite

Leucorréia

Incontinência urinária

Eczema

Contra paralisia

Sífilis

Psoríase

Dores de cabeça

Antiasmático

Afrodisíaco

Picada de cobra

Bronquite

Antitetânico

Antitumoral (tumor de
próstata)

Estudos científicos desenvolvidos por diversos grupos de pesquisa têm
comprovado a eficácia farmacológica destes bálsamos. A propriedade antitumoral in
vitro e in vivo é claramente evidenciada para diversas espécies de Copaifera
(36)(37)(38). Em estudos realizados com o carcinoma induzido pela linhagem
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epidermóide bucal, obteve-se resultados marcantes com os grupos tratados com o
óleo de copaíba. Os resultados indicam que houve a indução de apoptose e inibição
da proliferação celular devido à diminuição da expressão da proteína NF-kB,
responsável pela regulação de genes envolvidos no crescimento celular e supressão
da apoptose (23). Lima e colaboradores (37) demonstraram que a administração oral
da oleorresina de C. multijuga e de frações obtidas por processos cromatográficos
reduziram significativamente o crescimento de tumor sólido induzido por células de
melanoma (B16/F10). Estudos in vivo realizados também com a oleorresina de C.
multijuga e suas respectivas frações n-hexânica e clorofórmica, nas concentrações
variando entre 100 e 200 mg Kg-1, demonstraram que este material vegetal
apresenta um grande potencial antineoplásico frente a linhagem tumoral ascítica de
Ehrlich (38). O ácido caurenóico, isolado da oleorresina de C. langsdorffii inibiu o
crescimento de células tumorais, indicando seu potencial citotóxico (39)(40). Maistro
e colaboradores (40), ao avaliarem as atividades citotóxica e mutagênica da
oleorresina de C. duckei em reticulócitos de sangue periférico e medula óssea em
aplicação cutânea em rato, puderam provar que ela foi citotóxica em doses
elevadas. A oleorresina de C. duckei demonstrou uma notável atividade
antiproliferativa por meio do desacoplamento da fosforilação oxidativa mitocondrial
sobre o fígado de ratos Wistar submetidos à hepatotectomia (41). Nestes trabalhos,
os autores enfatizam estas fontes naturais como promissoras para a descoberta e o
desenvolvimento de novos fitofármacos antineoplásicos. Os dados na literatura a
respeito do potencial biológico de C. duckei são escassos, mas além da atividade
antineoplásica, já relatam atividade antimicrobiana (42), anti-inflamatória (43),
esquistossomicida (44) e anti-helmíntica (45). Existem poucas informações sobre os
efeitos tóxicos do óleo de copaíba, porém sabe-se que quando administrado em
altas doses pode causar irritação gastrointestinal, diarréia, sialorréia e depressão do
sistema nervoso central (28). Sachetti e colaboradores (46) ao avaliarem a
toxicidade aguda e o potencial neurotóxico do oleorresina de copaíba (Copaifera
reticulata Ducke, Fabaceae), demonstraram que a administração da mesma não
causou mortalidade e/ou morbidade até a dose de 2000 mg/Kg de peso corpóreo,
apresentando da mesma forma ausência de efeitos neurotóxicos nas doses
testadas.
Ressalta-se que o presente estudo é inédito uma vez que não há trabalhos
prévios na literatura com a incorporação de oleorresina de C. duckei em carreadores
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lipídicos

nanoestruturados

ou

em

qualquer

outro

sistema

de

liberação

nanoparticulado.

1.3 Extrato de Curcuma longa Linnaeus (ECL)

Curcuma longa Linn. ou Açafrão-da-Índia é uma espécie vegetal encontrada
abundantemente em países asiáticos que se destaca por suas inúmeras
propriedades medicinais e seu potencial em tratar doenças crônicas como diabetes,
inflamação, câncer e Alzheimer (47). O extrato de C. longa é composto por
curcuminóides como a curcumina, demetoxicurcumina e bisdemetoxicurcumina, os
quais estão presentes em 70-77%, 18-20% e 5-10%, respectivamente, sendo que os
três apresentam atividades biológicas descritas na literatura (48). Em estudo
realizado por Chang e Chen (47), tanto o extrato de C. longa livre quanto
encapsulado em nanoemulsão foi capaz de retardar o ciclo celular, induzir apoptose
e inibir o crescimento de células de câncer de pulmão. Alibakhshi e colaboradores
(49) mostraram que o extrato de C. longa foi capaz de reduzir a atividade de
telomerase em células de câncer de mama e câncer de pulmão em diferentes graus
de inibição.
Destacando-se como o principal e mais abundante constituinte da cúrcuma
(Curcuma longa Linn.), a curcumina (CM) [1,7-bis(4-hidroxy-3-methoxyphenyl)-1,6heptadiene-3,5-dione] (Figura 1), é um composto polifenólico hidrofóbico de baixo
peso molecular e de cor amarela encontrada no rizoma da planta. Sua molécula é
composta de dois anéis metoxifenol unidos por uma β-dicetona, estruturas estas
fundamentais para sua atividade antioxidante. A substância é capaz de inibir a
peroxidação lipídica em diferentes tecidos, além de regular as concentrações
intracelulares de enzimas antioxidantes como a catalase, a superóxido dismutase e
a glutationa peroxidase, e sequestrar espécies reativas como o radical superóxido e
o radical hidroxila (50)(51).
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Figura 1: Estrutura molecular
bisdemetoxicurcumina (52).

da

curcumina,

demetoxicurcumina

e

Curcumina: R1=R2=OCH3
Demetoxicurcumina: R1=H; R2= OCH3
Bisdemetoxicurcumina: R1=R2=H
Estudos pré-clínicos e clínicos indicam inúmeros outros efeitos biológicos
atribuídos à curcumina como anti-inflamatório, antitumoral e antigenotóxico,
antimicrobiano, antiprotozoário e antiviral, além de demonstrarem sua potencial
aplicação em doenças cardiovasculares, diabetes e em doenças neurodegenerativas
como esclerose múltipla, Parkinson e Alzheimer (53)(54). As propriedades
terapêuticas da substância devem-se à capacidade da mesma em interferir nas
diversas vias de sinalização celular a fim de parar o ciclo e inibir a proliferação
celular, induzir a apoptose e modular a expressão gênica. Possui vários alvos
moleculares, inibindo a atividade de importantes fatores de transcrição como a do
fator nuclear kB (NF-kB) induzida por estímulo inflamatório, a c-Jun N-terminal
quinase (jnk), a ciclooxigenase-2 (COX-2), a proteína kinase C, a glutationa-Stransferase e o receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) (54).
A CM tem demonstrado um potencial efeito inibitório no crescimento de células
tumorais tanto in vitro como in vivo em vários tipos de tecidos, incluindo sangue,
cérebro, mama, estômago, intestino, cabeça, pescoço, fígado, pâncreas, cólon,
próstata, ovário e pele (51). Tanto estudos em modelos in vivo como clínicos de fase
I revelam que a substância é extremamente segura quando administrada em doses
elevadas. Segundo Peng & Qian (55), a CM administrada por via oral é segura em
doses que chegam a 32,6 M/L/dia em humanos. Já Leite e colaboradores (56),
demonstraram que a CM por via intravesical é segura em doses de 200
M/L/semana em modelo in vivo. Embora a substância demonstre extrema
segurança e eficácia em altas doses, sua aplicação clínica é limitada devido à sua
elevada lipofilicidade, sua rápida eliminação sistêmica, assim como da bexiga,
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inadequada absorção e internalização em células e degradação em pH alcalino.
Consequentemente, sua biodisponibilidade é prejudicada, resultando em baixas
concentrações plasmáticas obtidas após administração oral e, dessa forma, as
devidas concentrações de CM não atingem o tecido alvo (57). Devido à sua baixa
solubilidade em água (< 7 mg/L) e instabilidade em pH fisiológico (90% de CM é
degradada em tetrahidrocurcumina em 30 min.) a via intravenosa igualmente não é
uma via ideal para a administração da CM (55). Assim, apesar de ser listada como a
terceira geração de substâncias quimiopreventivas pelo Instituto Nacional do Câncer
(INCA) e, em estudos clínicos mostrar-se efetiva no tratamento de vários tipos de
câncer e na regressão de psoríase e de lesões pré-malignas de bexiga, os
problemas relacionados à terapia com esta substância a impede de ser aprovada
como um agente terapêutico (51).
A demetoxicurcumina é o segundo curcuminóide em maior abundância no
extrato de C. longa, sendo que em sua molécula há a falta de um grupo metóxi
ligado a um anel benzeno (Figura 1). Estudos também apontam que a DCM possui
propriedades biológicas semelhantes às da curcumina, porém possui maior
estabilidade em meio fisiológico (58). De acordo com resultados obtidos por Leng e
colaboradores (59), a DCM foi capaz de inibir a proliferação e induzir apoptose em
células tronco de glioblastoma in vitro e in vivo ao inibir a ativação de JAK/STAT3,
apresentando um efeito superior aos efeitos do fármaco utilizado no tratamento de
glioblastoma multiforme. Outro estudo mostra que a DCM inibiu a proliferação celular
e induziu apoptose em células de câncer de ovário pela regulação de miR-551a (60).
Já a molécula de bisdemetoxicurcumina (Figura 1) não possui nenhum grupo metóxi
ligado em seus dois anéis benzênicos. Igualmente à DCM, a BDCM é mais estável
do que a curcumina em meio fisiológico, apresentando potencial anti-inflamatório,
antiproliferativo, pro-apoptótico e antiangiogênico (61)(62)(63)(64)(65).
Visto o potencial biológico tanto do extrato de C. longa quanto de seus
curcuminóides isoladamente, torna-se vantajoso desenvolver um sistema terapêutico
eficaz, capaz de carrear o extrato e melhorar a estabilidade e biodisponibilidade
dessas moléculas, bem como potencializar sua atividade biológica, direcionando-as
ao tecido alvo. Assim, novas alternativas têm sido estudadas como os sistemas de
liberação baseados na nanotecnologia, o que inclui os lipossomas, nanopartículas,
micelas, nanogels, nanoemulsões, suspensões de nanocristais, dendrímeros,
complexos fosfolipídicos e dispersões sólidas (66). Dentre as nanopartículas que
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têm sido desenvolvidas, as nanopartículas lipídicas sólidas e os carreadores
lipídicos nanoestruturados merecem destaque por serem altamente estáveis, de fácil
escalonamento e possuírem elevada capacidade de incorporar moléculas lipofílicas.
Neste contexto, o encapsulamento de ECL em carreadores lipídicos
nanoestruturados contendo O-Cd é um sistema eficiente de administrar essas
moléculas

insolúveis

em

meio

aquoso,

melhorar

a

segurança,

perfis

farmacocinéticos e a biodisponibilidade (21). Quanto à terapia intravesical do CB, a
administração de ECL em nanopartículas pode aumentar sua permeação no urotélio,
seu tempo de retenção e promover maior estabilidade de modo a otimizar a
terapêutica de CB pela via intravesical.

1.4

Nanopartículas

Lipídicas

Sólidas

(NLS)

e

Carreadores

Lipídicos

Nanoestruturados (CLN)

Avançadas tecnologias de sistemas de liberação sustentada são desenvolvidas
a fim de aprimorar a segurança e eficácia do tratamento antineoplásico (16)(68).
Nesse sentido, formulações nanoparticuladas contendo fármacos insolúveis têm sido
estrategicamente elaboradas com sucesso. Dentre essas, destacam-se os
lipossomas,

micelas,

nanocristais,

micro

e

nanopartículas

poliméricas,

nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) entre outras. Essas nanoestruturas são
biocompatíveis e permitem solubilizar fármacos, controlar a liberação do fármaco no
tecido alvo, reduzir toxicidade e efeitos colaterais, aumentar a biodisponibilidade e
melhorar

a

estabilidade

(21)(69).

As

NLS

e

os

carreadores

lipídicos

nanoestruturados (CLN) foram desenvolvidos como alternativa para outros
carreadores coloidais. Projetados com o objetivo de superar os aspectos limitantes
dos lipossomas e das nanoemulsões lipídicas, essas nanoestruturas podem ser
preparadas sem solvente orgânico, possuem alta estabilidade e são facilmente
produzidas em larga escala (70)(71)(72). As NLS são formadas por lipídios sólidos à
temperatura ambiente e corporal, surfactantes para emulsificação e água.
Geralmente, os lipídios utilizados na produção dos NLS são triglicerídeos e ceras
(73)(74). Um dos lipídios que pode ser utilizado na preparação de NLS é o miristato
de miristila. Este monoéster de cadeia reta apresenta ponto de fusão em 39oC, o que
permite a preparação de NLS a temperaturas mais baixas. Além disso, este lipídio já
foi utilizado na preparação de NLS contendo dibucaína com reduzido diâmetro e
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índice de polidispersão e não apresentou citotoxicidade para as células 3T3 e
HaCaT, indicando, desta forma, ser um lipídio interessante para a produção de NLS
(75). Além do lipídio sólido para a preparação das NLS é necessário a utilização de
estabilizantes que irão garantir a estabilidade das nanopartículas produzidas. Vários
tensoativos podem ser utilizados na produção de NLS como, por exemplo,
polissorbatos, manooleato de sorbitano, poloxamer etc (73). Os estabilizantes nãoiônicos como o Pluronic® F68 e F127, são utilizados como estabilizantes das NLS
devido a baixa toxicidade, por serem aprovados pelo FDA tanto para uso oral como
parenteral e tópico e por fornecer às partículas estabilidade estérica e elétrica (76).
As NLS são biodegradáveis e podem ser estocadas por pelo menos um ano.
As técnicas de preparação utilizadas incluem a emulsão a quente, emulsificação e
evaporação de solvente, difusão de solvente, spray-drying e homogeneização à alta
pressão (73)(77).
Os CLN surgiram no final dos anos 90, depois das NLS, com o intuito de tornar
o processo de encapsulamento mais eficiente e diminuir a expulsão do ativo durante
a estocagem, o que comumente ocorria com as NLS. Há três diferentes modelos de
CLN. O primeiro, chamado de “CLN imperfeito” (Figura 2A), é formado por uma
mistura de glicerídeos compostos por diferentes ácidos graxos, o que gera
imperfeições no cristal. Consequentemente, a eficiência de encapsulamento é
aumentada devido ao maior espaço formado para acomodar o ativo. O “CLN amorfo”
(Figura 2B), que consiste em uma mistura de lipídios sólidos com lipídios líquidos
(óleo), gera partículas em um estado sólido amorfo e evita a expulsão do ativo
durante a estocagem, aumentando a eficiência de encapsulação de moléculas
lipofílicas. Já o terceiro modelo, chamado de “múltiplo CLN” (Figura 2C), é uma
dispersão de óleo em lipídio sólido. Nesse caso, a solubilidade das moléculas de
óleo no lipídio sólido é excedida, o que leva à separação de fase e formação de
nanocompartimentos de óleo no interior da matriz lipídica sólida (78)(79). Diversos
óleos podem ser utilizados na produção dos CLN amorfo ou múltiplo como, por
exemplo, óleo de coco, óleo de argan, óleo de soja etc. Um óleo interessante, devido
as suas propriedades biológicas, que pode ser utilizado na produção dos CLN é a
oleorresina de Copaifera duckei.
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Figura 2: Esquematização estrutural dos carreadores lipídicos nanoestruturados
(CLN).

A) CLN imperfeito; B) CLN amorfo; C) múltiplo CLN.

Pesquisas têm sido conduzidas com o intuito de avaliar as NLS e CLN quanto
às suas propriedades, efeitos e eficiência em encapsular quimioterápicos e tratar de
forma seletiva diversos tipos de neoplasias, inclusive o CB. Battaglia e
colaboradores (80) demonstraram, em modelo in vitro e in vivo de tumores
mamários, um maior acúmulo do metotrexato encapsulado em NLS no tumor e maior
eficácia da terapia. Xu e colaboradores (81) avaliaram a atividade do antineoplásico
docetaxel carreado por NLS funcionalizadas ou não com galactose frente a
carcinomas hepatocelular humano. A citotoxicidade dessas nanopartículas frente à
linhagem BEL7402 foi superior ao Taxotere® e às partículas não funcionalizadas.
No estudo in vivo, em modelo murino de hepatocarcinoma, houve maior eficácia
antitumoral com baixa toxicidade sistêmica em comparação com o Taxotere® e
partículas não funcionalizadas. Andrade e colaboradores (82) ao avaliarem a
penetração cutânea, in vitro, dos fármacos clobetasol e tacrolimus (utilizados no
tratamento de lúpus eritematoso discóide), encapsulados em carreadores lipídicos
nanoestruturados, notaram que os CLN aumentaram significativamente a retenção
cutânea dos fármacos no estrato córneo e na pele remanescente. Nos estudos de
permeação cutânea do antineoplásico paclitaxel foi verificado que o encapsulamento
do fármaco nos CLN aumentou aproximadamente 3 vezes sua quantidade no estrato
córneo quando comparado com sua administração na forma não encapsulada.

12
Houve também um aumento de 1,5 vezes da quantidade de paclitaxel no estrato
córneo em relação à aplicação tópica de outras partículas lipídicas (83).
Pesquisas recentes têm obtido resultados promissores com o encapsulamento
de CM em NLS. Kakkar e colaboradores (84) verificaram que houve liberação
sustentada por até 7 dias da CM encapsulada em NLS, sendo que em estudo
farmacocinético in vivo desse sistema houve um aumento significativo da
biodisponibilidade após administração oral em todas as doses testadas quando
comparada com a CM livre. Em outro estudo, NLS-CM revestida com transferrina,
melhorou

a

fotoestabilidade

da

substância,

assim

como

sua

atividade

anticancerígena frente à linhagem de câncer de mama MCF-7. Também houve
considerável melhora no uptake celular comparado com a CM livre e com o NLS-CM
não revestido (85). Oliveira e colaboradores (86) avaliaram o potencial citotóxico in
vitro de nanopartículas de sílica contendo CM revestidas com folato em células de
câncer de próstata. As nanopartículas foram significativamente citotóxicas às células
tumorais, enquanto que células normais foram bem menos afetadas. Jourghanian e
colaboradores (87) compararam a atividade antimicrobiana do sistema NLS-CM com
a mesma concentração de CM livre, usando E. coli e S. aureus. Observaram que a
atividade antimicrobiana de NLS-CM reduziu consideravelmente a concentração
inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM). Chen e
colaboradores (88) prepararam CLN contendo CM para o tratamento do câncer
cerebral e avaliaram a citotoxicidade do sistema CLN-CM tanto in vitro quanto in
vivo. CLN-CM melhorou o efeito alvo da CM para o tumor cerebral, aumentando sua
eficiência inibitória de 19,5% para 82,3%. Outros estudos têm obtido resultados
promissores com o encapsulamento do extrato. Uma formulação tópica contendo
NLS encapsulando os curcuminóides apresentou boa espalhabilidade e estabilidade,
sendo que as nanopartículas foram capazes de impedir a permeação e penetração
do composto na derme e epiderme por longo período em estudo ex vivo (89). Nayak
e

colaboradores

(90)

prepararam

carreadores

lipídicos

nanoestruturados

encapsulando os curcuminóides para tratamento antimalárico in vivo, e observaram
que os mesmos encapsulados apresentaram duas vezes mais potencial antimalárico
quando comparados com os curcuminóides livres.
Como pode ser observado, diversos estudos apontam para o potencial
antitumoral da curcumina e do extrato encapsulados em NLS e CLN e indicam que o
encapsulamento dos mesmos nestes sistemas nanoestruturados pode aumentar sua
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eficácia. Contudo, não há trabalhos disponíveis utilizando CLN como carreador para
liberação intravesical desses curcuminóides no tratamento do câncer de bexiga.
Nesse sentido, o presente trabalho visa explorar o potencial antitumoral do extrato
frente a células de câncer de bexiga, uma vez que os curcuminóides que o compõe
possuem interessantes propriedades biológicas já comprovadas.

2. OBJETIVOS

2.1 Geral
Preparo e caracterização de carreadores lipídicos nanoestruturados contendo
oleorresina de Copaífera duckei encapsulando o extrato de Curcuma longa, e
avaliação da citotoxicidade deste sistema em células de câncer de bexiga, visando
investigar o potencial biológico do oleorresina e do extrato para futuro tratamento de
câncer de bexiga pela via intravesical.

2.2 Específicos
➢ Utilizar o planejamento experimental como ferramenta para estudar as
influências de variáveis independentes nas propriedades físicas dos
carreadores;
➢ Preparar os carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) com e sem O-Cd
(CLN imperfeito) pelo método de emulsão à quente e sonicação;
➢ Encapsular o ECL nos CLN e avaliar a quantidade máxima do extrato que
pode ser encapsulada nos mesmos;
➢ Caracterizar os CLN e CLNimp com e sem ECL quanto ao diâmetro, índice de
polidispersão e potencial zeta por espalhamento de luz dinâmico (DLS);
➢ Avaliar a estabilidade ao longo do tempo dos CLN armazenados à 4 oC;
➢ Avaliar a eficiência de encapsulação do ECL e a capacidade de
encapsulação;
➢ Caracterizar as partículas por análise de rastreamento de nanopartículas
(NTA);
➢ Caracterizar as partículas por microscopia de força atômica (AFM);
➢ Caracterizar as partículas por calorimetria exploratória diferencial (DSC);
➢ Avaliar a citotoxicidade in vitro em células de câncer de bexiga (RT4) do O-Cd
livre e do ECL livre e encapsulado nos carreadores preparados, utilizando o
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teste de captura do corante vermelho neutro e o teste de redução de
resazurina;
➢ Avaliar o uptake celular pelas células de câncer de bexiga (RT4) do ECL livre
e encapsulado nos carreadores preparados.

3. MATERIAIS

1.

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

2.

Acetonitrila, J.T. BAKER, EUA

3.

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

4.

Ácido acético glacial, lot. 180536, Synth, Brasil

5.

Hexano, Synth, EUA

6.

Acetato de etila, Synth, EUA

7.

Clorofórmio, J.T. BAKER, EUA

8.

Ácido clorídrico, J.T. BAKER, EUA

9.

Formaldeído, J.T. BAKER, EUA

10.

Paraformaldeído, Sigma-Aldrich, Brasil

11.

Glutaraldeído, J.T. BAKER, EUA

12.

Álcool etílico, lot. 191407, Synth, Brasil

13.

Extrato de Curcuma longa, CHR (Christian Hansen A/S), Dinamarca

14.

Manteiga de Illipê (Lipex 106), Polytechno, Brasil

15.

Oleorresina de Copaífera duckei, Brasil (Doação do Prof. Jairo K. Bastos)

16.

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

17.

McCoy 5ª Medium, Sigma-Aldrich, EUA

18.

α-MEM Medium, Sigma-Aldrich, Brasil

19.

Penicilin-Streptomicin, Sigma-Aldrich, EUA

20.

Trypsin-EDTA solution, Sigma-Aldrich, EUA

21.

Trypan blue solution, Sigma-Aldrich, EUA

22.

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

23.

Fetal Bovine Serum, Sigma-Aldrich, EUA

24.

Neutral red, MERCK, Brasil

25.

Resazurin sodium salt, Sigma-Aldrich, EUA

26.

Cloreto de cálcio, Synth, Brasil

27.

Cloreto de potássio, Synth, Brasil
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28.

Cloreto de sódio, Synth, Brasil

29.

Hidróxido de sódio, Synth, Brasil

30.

Prolong® Gold Antifade Mountant with DAPI, Thermo Fisher Scientific, Brasil

4. MÉTODOS

4.1 Análise do perfil cromatográfico do extrato de Curcuma longa, isolamento e
identificação dos curcuminóides majoritários presentes no extrato

4.1.1 LC-MS

Para a análise do ECL por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)
acoplada à espectroscopia de massas (LC-MS), utilizou-se o equipamento Shimadzu
com detector de arrando de diodos, modelo LC-20AD acoplado a espectrômetro de
massas modelo amoZon SL-ESI-TOF (Bruker Daltonics). Os modos de detecção
analisados foram o positivo e o negativo.

4.1.2 Isolamento dos curcuminóides

O isolamento dos curcuminóides majoritários do extrato foi realizado por meio
de sucessivas colunas cromatográficas utilizando sílica Flash. As colunas foram
realizadas no colunador automático CombiFlash Rf7 da Teledyne Isco acoplado a
um detector de UV-visível. Para tal, utilizou-se fase móvel composta de clorofórmio e
metanol nas proporções de 99:1, 98:2 e 97:3 para a CM, DCM e BDCM,
respectivamente. A detecção das bandas cromatográficas foram realizadas em
λ=425nm e λ=280nm. O isolamento dos compostos foi realizado em colaboração
com o grupo do Professor Flávio Emery (FCFRP/USP).

4.1.3 Identificação dos curcuminóides por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE)

Os curcuminóides isolados foram identificados por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE), utilizando o cromatógrafo Waters com sistema de bombas binário
do modelo 1525, injetor automático do modelo 2707, detector de arranjo de diodos
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do modelo 2998 e controlador de temperatura. A coluna cromatográfica utilizada foi
a C18 ACE Generix (250 mm x 4,6 mm Å x 5 µm). A temperatura do forno foi de 30oC
e a fase móvel foi composta por acetonitrila e solução aquosa de ácido acético 0,1%
(v/v), na proporção 50:50 em eluição isocrática com fluxo de 1 mL/min. O volume de
injeção foi de 20 µL e as análises foram realizadas no comprimento de onda de 280
nm.

4.1.4 Identificação dos curcuminóides por Ressonância Magnética Nuclear
(RMN) unidimensional de 1H

Os curcuminóides isolados foram identificados por espectroscopia de
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) unidimensional de 1H. Os espectros de
ressonância magnética nuclear de

1H

foram realizados em espectrômetro

BRUKER®, Modelo Fourier300 (1H:300,83 MHz). As amostras foram preparadas em
solvente deuterado: DMSO-d6. A análise foi realizada em parceria com o Professor
Flávio Emery (FCFRP/USP).

4.1.5 Identificação qualitativa do grau de pureza dos curcuminóides por
cromatografia em camada delgada (CCD)

A pureza cromatográfica qualitativa dos curcuminóides isolados foi determinada
por cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando fases móvel com diferentes
polaridades (clorofórmio 100%; clorofórmio e metanol na proporção 95:5; e acetato
de etila e hexano na proporção 70:30, visualizadas em luz UV e reveladas com
solução de anisaldeído.

4.2 Validação do método analítico de quantificação de curcumina e
demetoxicurcumina por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

A

validação

do

método

analítico

de

quantificação

de

curcumina

e

demetoxicurcumina foi realizada seguindo as recomendações da RE 899 da ANVISA
(91) e da United States Pharmacopeia 2007 (92). As figuras de mérito analisadas
foram: linearidade, precisão, exatidão, limite de quantificação, limite de detecção,
seletividade e robustez. Este método foi desenvolvido visando à quantificação de
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curcumina e demetoxicurcumina no extrato de C. longa presentes em amostras de
ensaios de determinação da eficiência de encapsulação por método indireto de
ultrafiltração.

4.2.1 Condições cromatográficas

Para as análises foi utilizado o equipamento Waters com sistema de bombas
binário do modelo 1525, injetor automático do modelo 2707, detector de arranjo de
diodos do modelo 2998 e controlador de temperatura. A coluna cromatográfica
utilizada foi a C18 ACE Generix (250 mm x 4,6 mm Å x 5 µm). A temperatura do
forno foi de 30oC e a fase móvel foi composta por acetonitrila e solução aquosa de
ácido acético 0,1% (v/v), na proporção 50:50 em eluição isocrática com fluxo de 1
mL/min. O volume de injeção foi de 20 µL e as análises foram realizadas no
comprimento de onda de 280 nm. O tempo de análise foi de 17 minutos.

4.2.2 Construção das curvas de calibração e linearidade

Foram preparadas duas curvas para cada substância, sendo as mesmas
construídas a partir de duas soluções mãe de CM e DCM em metanol na
concentração de 25 µg/mL (curva 1) e 100 µg/mL (curva 2). A primeira curva foi
construída na faixa linear de 0,08-0,75 µg/mL e a segunda na faixa linear de 1,0030,0 µg/mL. As curvas de calibração foram preparadas em triplicata. As curvas
foram consideradas lineares quando apresentaram coeficiente de correlação (R2)
com valor superior a 0,99.

4.2.3 Precisão e exatidão

Um método é dito preciso quando é capaz de reproduzir o mesmo resultado
todas as vezes que é executado. Já a exatidão relaciona o valor obtido
experimentalmente com o valor de referência (93). Para a determinação da precisão
intra-dia, inter-dia e exatidão foram analisadas três concentrações em triplicata,
sendo elas: 0,08, 0,25 e 0,75 µg/mL para a primeira curva, e 1,0, 15 e 30 µg/mL para
a segunda curva. Essas soluções foram analisadas em triplicata.
A precisão foi determinada pela equação 1 e a exatidão pela equação 2:
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Equação 1
DPR = DP, onde DP é o desvio padrão e CMD, concentração média determinada.
CMD
Equação 2
Concentração média amostral x 100
Concentração teórica

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

A menor concentração do analito que pode ser mensurada com precisão
especificada é definida como limite de quantificação. Já a menor concentração do
analito que produz resposta maior do que três vezes o ruído é definida como limite
de detecção (93). A determinação dos limites de quantificação (LQ) e detecção (LD)
foi realizada pelas regressões lineares utilizando as equações 3 e 4.

Equação 3
LD = DPa x 3 , em que DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y e
IC
IC é a inclinação da curva construída com as concentrações citadas.
Equação 4
LQ = DPa x 10 , em que DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y e
IC
IC é a inclinação da curva construída com as concentrações citadas.

4.2.5 Seletividade

A seletividade do método está relacionada à capacidade do método em separar
componentes da amostra do composto de interesse, assegurando que substâncias
interferentes não influenciem na análise do mesmo (91).

4.2.5.1 Seletividade para determinação da eficiência de encapsulação (EE%)

Para a seletividade as dispersões de CLNs vazias foram ultrafiltradas por 10
minutos a 5000g em filtro Microcon com corte de massa molar de 10 kDA (Millipore).
O filtrado foi injetado e analisado por CLAE.
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4.2.6 Robustez

A robustez é uma figura de mérito que analisa a capacidade do método em
fornecer resultados inalterados quando submetido a pequenas variações (4). A
robustez do método foi avaliada seguindo o design experimental de Plackett-Burman
(Tabela 2) (94). Os fatores investigados foram vazão de fase móvel, temperatura da
coluna, % de solvente orgânico na fase móvel, comprimento de onda e volume de
injeção. Cada um dos fatores foi analisado em dois níveis distintos como mostra a
tabela 1. As respostas y foram obtidas no final de cada experimento. Considerando
essas respostas, calculou-se o efeito estimado para cada fator de acordo com a
equação 5 abaixo:
Ex = ∑y(+) - ∑y(-), em que E corresponde ao efeito estimado da resposta x; x é o
N/2

N/2

pico da área ou o tempo de retenção da CM e DCM; ∑y(+) é a somatória das
respostas do nível positivo; ∑y(-) é a somatória das respostas do nível negativo; N é
o número de experimentos.

O efeito estimado para cada resposta (Ex) foi convertido em CV% para melhor
interpretação dos resultados. Cada experimento foi realizado em triplicata nas
concentrações de 0,5 µg/mL, 15 µg/mL e 30 µg/mL de CM e DCM.
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Tabela 1: Fatores e níveis investigados no teste de robustez
Fatores

a:

Abreviação Unidades Limites

Nível

Nível

(-1)a

(+1)b

Nominal

Vazão fase
móvel

Vaz.

mL.min-1

±0,1

0,9

1,1

1,0

Temperatura
coluna

Temp.

oC

±5,0

25

35

30

% Solvente
orgânico

%B

%

±1,0

89

91

90

Comprimento
de onda

ʎ

nm

±5,0

275

285

280

Volume de
injeção

Inj.

µL

±1,0

19

21

20

nível inferior; b: nível superior

Tabela 2: Design experimental de Plackett-Burman para os sete fatores avaliados
Fatores
Experimentos

Vaz.

Temp.

Fictício

%B

ʎ

Inj.

1

Fictício

Respostas

2

1

+

+

+

-

+

-

-

y1

2

-

+

+

+

-

+

-

y2

3

-

-

+

+

+

-

+

y3

4

+

-

-

+

+

+

-

y4

5

-

+

-

-

+

+

+

y5

6

+

-

+

-

-

+

+

y6

7

+

+

-

+

-

-

+

y7

8

-

-

-

-

-

-

-

y8

4.2.7 Identificação quantitativa do grau de pureza dos curcuminóides

A determinação da pureza quantitativa dos curcuminóides isolados foi obtida
calculando-se a média dos valores de exatidão das concentrações de 0,25 µg/mL
(curva 1) e 15 µg/mL (curva 2) de CM e DCM. Os valores médios de exatidão foram
calculados a partir das equações das curvas obtidas no processo de validação do
método analítico, considerando a concentração teórica de 100%.
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4.2.8 Identificação quantitativa do teor dos curcuminóides no extrato

Após determinação do teor dos curcuminóides isolados, realizou-se a correção
das curvas 1 e 2 da CM e da DCM pela pureza (%) determinada. Com isso,
obtiveram-se novas equações que foram utilizadas para quantificação da proporção
em porcentagem (%) dos curcuminóides no extrato. Para tal, preparou-se uma
solução mãe do extrato na concentração de 5 mg/mL e procedeu-se com a diluição
em triplicata na faixa de concentração de 0,5 – 30 µg/mL. As médias das áreas dos
curcuminóides foram utilizadas nas equações das retas obtidas das curvas 1 e 2
corrigidas pelo teor de CM e DCM isolados. As porcentagens de ambos
curcuminóides no extrato foram então determinadas calculando-se a média dos
valores de exatidão encontrados para cada ponto da curva.

4.3 Preparo dos carreadores lipídicos nanoestruturados

4.3.1 Planejamento fatorial

O planejamento fatorial permite, com um número mínimo de experimentos,
estudar combinações de fatores que podem influenciar nas propriedades físicas e no
processo de produção dos carreadores, permitindo escolher a formulação que mais
se adequa aos objetivos da pesquisa. Com isso, no presente trabalho o
planejamento fatorial foi utilizado como ferramenta para otimizar o processo de
produção dos CLN e escolher uma formulação com parâmetros físico-químicos
apropriados para a incorporação do ECL, isto é, com menor diâmetro e índice de
polidispersão.
No planejamento fatorial 3 2 realizado avaliou-se a influência de duas
variáveis (concentração de Pluronic® F68 e O-Cd) em três níveis distintos
(inferior (-), intermediário (0) e superior (+)) como pode ser observado na tabela
3. As variáveis dependentes ou fatores de resposta investigados foram diâmetro e
índice de polidispersão (PdI). Esse planejamento fatorial resultou em 9 experimentos
(32=9). Os experimentos foram conduzidos de acordo com a metodologia
desenvolvida por Neto e colaboradores (95).
Utilizou-se o teste de variância (ANOVA) para a análise dos dados do
planejamento, determinação da influência das variáveis independentes e suas
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interações no processo de produção dos carreadores em estudo. O teste foi
avaliado para um p (probabilidade) com nível de confiança de 95% (α=0,05). O
teste, os efeitos principais, assim como os demais cálculos envolvidos no
planejamento, foram realizados pelo Software Statistica versão 10.0.
Tabela 3: Variáveis independentes e níveis do planejamento fatorial 32
Níveis
Variáveis

a:

(-1)a

(0)b

(+1)c

Pluronic® F68 (%)

0,500

1,000

1,500

O-Cd (g)

0,050

0,100

0,200

nível inferior; b: nível médio; c: nível superior

4.4 Preparo dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN)

Os CLN foram preparados pelo método de emulsão a quente e sonicação,
utilizando o lipídio sólido MI e O-Cd. Para isto, aqueceu-se o lipídio MI (1% m/v)
a 10 oC acima da sua temperatura de fusão (37 oC) e, em seguida, adicionou-se o
O-Cd (1% m/v) com ou sem o extrato de C. longa (ECL). Adicionou-se a solução
aquosa de estabilizante Pluronic ® F68 na fase lipídica (ambas fases na mesma
temperatura). Este sistema foi sonicado em sonicador de ponta (Sonics VCX
750, ponta de 13 mm, amplitude de 40%) por 10 minutos e, em seguida, a
dispersão foi resfriada em um banho de água fria até a temperatura de 25 oC,
obtendo-se assim os CLN. Os CLN imp foram preparados da mesma forma, porém
sem a adição do O-Cd. O esquema do método de preparo dos carreadores pode
ser visualizado na figura 3.
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Figura 3: Esquema do modo de preparo dos
nanoestruturados por emulsão a quente e sonicação.

carreadores

lipídicos

4.5 Distribuição de tamanho das partículas e Potencial Zeta

4.5 Distribuição de tamanho das partículas e Potencial Zeta

O diâmetro médio (z-average) dos CLN foi determinado pela técnica de
espalhamento de luz dinâmico (DLS), utilizando o equipamento NanoSize ZS
(Malvern). Utilizando a equação de Stokes-Einsten, esta técnica permite obter o
diâmetro hidrodinâmico das partículas ao correlacionar as flutuações do
espalhamento de luz que ocorre quando um laser é incidido sobre essas
partículas com seu movimento browniano. Partículas pequenas movimentam -se
rapidamente, enquanto partículas grandes movimentam-se de forma lenta (96).
O potencial zeta, que reflete a carga superficial das nanopartículas, foi avaliado
por espalhamento de luz eletroforético, utilizando o mesmo equipamento. Todas
as medidas foram realizadas com amostras diluídas em solução de KCl 1mM. O
potencial zeta é um parâmetro que afeta a estabilidade das dispersões,
principalmente das partículas com estabilidade elétrica, sendo capaz de
mensurar a magnitude da repulsão ou atração eletrostática entre as partículas
(97).
A estabilidade das dispersões de CLN e CLNimp foi acompanhada por um
período de 420 e 270 dias, respectivamente. Já a estabilidade das dispersões de
CLN-ECL e CLNimp-ECL foi acompanhada por um período de 90 dias. As amostras
foram armazenadas em refrigerador a 4 oC. Para a avaliação da estabilidade, os
conservantes metilparabeno (0,15% m/v) e propilparabeno (0,05% m/v) foram
adicionados nas formulações. Os parabenos são conservantes que apresentam
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amplo espectro de ação contra fungos e bactérias, sendo grandemente utilizados em
preparações farmacêuticas, cosméticas e alimentos (98). Os resultados do estudo
de estabilidade foram analisados estatisticamente pelo software Graph Pad Prism
versão 5.01. Os testes empregados foram a análise de variância One-Way ANOVA
com pós-teste de Tukey. Valores foram considerados significativos para p <0,05.
4.6 Avaliação da quantidade de curcumina (CM) e demetoxicurcumina (DCM)
encapsulada
Com o objetivo de encapsular a maior quantidade possível de ECL nos
carreadores, foram conduzidos estudos quanto à quantidade de extrato a ser
encapsulada. As quantidades de ECL avaliadas foram 5 e 10 mg. As dispersões
foram analisadas quanto ao diâmetro, índice de polidispersão (PdI), potencial zeta
(PZ), eficiência de encapsulação (EE), e homogeneidade. O diâmetro e índice de
polidispersão foram determinados pela técnica de espalhamento de luz dinâmico
(DLS) e o potencial zeta (PZ) por espalhamento de luz eletroforético. As análises
foram realizadas no equipamento NanoSize (ZS) (Malvern). A eficiência de
encapsulação foi determinada pelo método indireto conforme descrito na seção 4.7 a
seguir. A homogeneidade das dispersões foi analisada por inspeção visual pelo
período de 7 dias. A presença de aglomerados, precipitados e/ou separação de
fases foi critério utilizado para considerar as dispersões como não homogêneas.

4.7 Determinação da Eficiência de Encapsulação (EE%) por método indireto e
Capacidade de encapsulação (CE%) dos carreadores

Utilizou-se o método indireto para determinar a EE. Para isso, a dispersão de
CLN-ECL foi centrifugada por 5 minutos a 5000 usando sistema de filtração
Microcon (Millipore) com corte de massa molar de 10 kDa. O filtrado foi analisado
por CLAE e a concentração de CM e DCM neste filtrado foi calculada, utilizando as
curvas

de

calibração

previamente

construídas.

O

valor

da

concentração

correspondente à quantidade de CM e DCM livre na formulação foi subtraído da
concentração inicial desses curcuminóides na dispersão de CLN, obtendo-se assim
a concentração de CM e DCM encapsuladas ([CM e DCM] encap.). A eficiência de
encapsulação (EE%) foi calculadas de acordo com a equação 6:
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Equação 6
EE (%) =

[CM/DCM] encapsulada x 100
[CM/DCM] inicial
Já a capacidade de encapsulação (CE%) foi calculada de acordo com a

equação 7 (99)(100), onde MCM/DCM total refere-se à quantidade de CM ou DCM
presente; MCM/DCM livre refere-se à quantidade de CM ou DCM livre na fase aquosa;
e M excipientes total refere-se à quantidade de lipídio e estabilizante na dispersão.

Equação 7
CE (%) =

MCM/DCM total – MCM/DCM livre
x 100
(MCM/DCM total + M excipientes total – MCM/DCM livre)

4.8 Análise de rastreamento de nanopartículas (NTA)

A análise de rastreamento de nanopartículas foi realizada no equipamento
NanoSight NS300 (Malvern, Reino Unido) equipado com laser vermelho (642 nm) e
software NTA 3.1. As amostras de CLN e CLNimp com ou sem ECL foram diluídas
em água deionizada (1:1000) antes da análise.Para cada amostra foi coletado 1
vídeo.

4.9 Microscopia de força atômica (AFM)

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

4.10 Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

A cristalinidade das nanopartículas foi avaliada por DSC. As curvas
calorimétricas foram obtidas em um Calorímetro (Shimadzu DSC-50) usando portaamostra padrão de alumínio selado. As análises foram realizadas em atmosfera de
nitrogênio (fluxo de 50 mL. min-1), na faixa de temperatura de 15 a +360 oC (taxa de
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aquecimento de 10 oC/min). O índice de recristalização (IR%) foi calculado pela
equação 8 (101):
Equação 8
IR% = {ΔHCLN/(ΔH LIPÍDIO PURO X fração de fase lipídica)} X 100

4.11 Estudos de Citotoxicidade em células de câncer de bexiga (RT4)

4.11.1 Cultivo das células

Foram utilizadas células de câncer superficial de bexiga, linhagem RT4
(ATCC® HTB-2TM), do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ). As células
foram utilizadas entre sua 11 a e 13a passagens, sendo cultivadas em
monocamadas e mantidas em cultura contínua através de repiques periódicos
até atingirem a confluência de aproximadamente 70%. O cultivo foi realizado em
meio McCoy5A (Sigma-Aldrich), contendo 1% de antibiótico (PenicilinaStreptomicina), suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF). As células
foram desprendidas usando solução de tripsina 1X em PBS 1X (Trypsin-EDTA
solution 10X). O número de células viáveis para o cultivo e plaqueamento foi
determinado homogeneizando-se uma alíquota da suspensão celular com a
quantidade equivalente de solução de Azul de Tripan a 0,4%, contando as
células em câmara de Neubauer e excluindo as células mortas. Para a
continuidade

dos

estudos,

considerou-se

uma

viabilidade

celular

de

aproximadamente 80%. A incubação foi realizada em estufa (COM-19AIC(UV),
Panasonic) a 37 oC sob atmosfera úmida e com 5% de CO 2. Os experimentos
foram realizados no Laboratório de Cultivo de Células e Bioprocesso da FCFRP
em colaboração com a Profa. Dra. Kamilla Swiech Antonietto.
4.11.2 Ensaio de captura do corante vermelho neutro (análise da integridade
lisossomal)
Para o ensaio de captura do corante vermelho neutro, o plaqueamento foi
realizado inserindo 5x104 células/mL em cada poço da placa (96 poços) e
incubando a 37 oC por 24 h. As células foram tratadas com O-Cd livre (25 a 250
µg de O-Cd/mL), ECL

livre (2 a 25 µg de ECL/mL), CLN vazio (0,013x1012 a

0,170x1012 CLN/mL), CLN-ECL (2 a 25 µg de ECL/mL), CLNimp vazio (0,013x1012 a
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0,170x1012 CLNimp/mL), CLNimp-ECL (2 a 25 µg de ECL/mL) por um período de 24
horas. O controle negativo foi composto somente por meio de cultura. Já os
controles solvente e positivo foram constituídos por 0,3% v/v e 10% v/v de
dimetilsulfóxido (DMSO), respectivamente.
Após 24 h removeu-se o meio de cultura contendo os tratamentos e as placas
foram lavadas com PBS 1X. Posteriormente, adicionou-se meio McCoy 5A completo
acrescido de solução de vermelho neutro na concentração de 50 µg/mL. Em
seguida, as células foram reincubadas por 3h, tempo necessário para que o corante
seja incorporado pelos lisossomos das células RT4 viáveis. Após esse período,
retirou-se o meio cuidadosamente e foram adicionados 200 µL da solução de fixação
(formaldeído 1% / cloreto de cálcio 1% / água deionizada 49%). Posteriormente, a
solução de fixação foi descartada e todos os poços lavados com 200 µL de solução
salina (0,9% NaCl). Em seguida, adicionou-se aos poços 200 µL de solução
reveladora (etanol 50% / ácido acético glacial 1% / água deionizada). Finalmente, as
placas foram agitadas em um agitador de placas por 10 minutos e as absorbâncias
das soluções presentes nos poços foram medidas em Microplate reader (Molecular
Devices-SPECTRAmax/Plus384) a 540 nm (102).

4.11.3 Ensaio de redução de Resazurina (análise da atividade metabólica
mitocondrial)
Para o ensaio de redução de Resazurina, o plaqueamento foi realizado
inoculando 5x10 4 células/mL em cada poço da placa (96 poços) e incubando a
37 oC por 24 h. As células foram tratadas com O-Cd livre, ECL livre, CLN, CLNECL, CLNimp, CLNimp-ECL nas mesmas concentrações utilizadas no experimento de
captura do corante vermelho por um período de 24 horas. O controle negativo foi
composto somente por meio de cultura. Já os controles solvente e positivo foram
constituídos por 0,3% v/v e 10% v/v de dimetilsulfóxido (DMSO), respectivamente.
Após 24 h removeu-se o meio de cultura contendo os tratamentos e as placas
foram lavadas com PBS 1X. Posteriormente, adicionou-se meio α-MEM (sem
vermelho fenol) acrescido de solução de resazurina na concentração de 25 µg/mL.
Em seguida, as células foram reincubadas por 4h, tempo necessário para que o
corante resazurina seja reduzido em resorufina pelas células RT4 viáveis. Após esse
período, prosseguiu-se com a leitura de fluorescência das soluções presentes nos
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poços em Fluorímetro (Leitora de placas Biotek, modelo Synergy) a 540 nm de
emissão e 590 nm de excitação.
4.12 Microscopia Confocal de Varredura a Laser

4.12.1 Uptake celular in vitro de ECL livre e encapsulado em carreadores
lipídicos nanoestruturados

Para os ensaios de uptake celular, as células RT4 foram plaqueadas sobre
lamínulas redondas previamente tratadas e inseridas em placa de 24 poços, na
concentração de 1x105 células/poço. Posteriormente a placa foi incubada a 37 oC por
24h. Logo após, as células foram tratadas com ECL livre, CLN-ECL e CLNimp-ECL
por 24 horas. Cada tratamento foi realizado em três concentrações distintas já
previamente testadas nos ensaios de citotoxicidade referentes a 50%, 70% e 90%
de viabilidade celular, sendo elas: 8,9; 6,5 e 2,5 µg de ECL/mL para o ECL livre; 3,2;
3 e 2 µg de ECL/mL para o CLN-ECL; e 19,15; 13 e 8 µg de ECL/mL para o CLNimpECL. Diferentes concentrações foram utilizadas a fim de escolher as melhores
imagens de internalização de ECL livre e encapsulada. O controle negativo foi
constituído somente por meio de cultura.
Após o período de tratamento, removeu-se o meio de cultura contendo os
tratamentos e as células foram lavadas com PBS 1X. Logo após, as células foram
expostas à solução de paraformaldeído 4% (v/v) e armazenadas a 4 oC para serem
fixadas. Posteriormente, retirou-se a solução de paraformaldeído e as células foram
lavadas com PBS 1X. Em seguida, as lamínulas com as células foram retiradas dos
poços e adicionou-se 10 µL de Prolong Gold com DAPI nas mesmas, colando-as em
lâminas retangulares. Após a secagem da cola, as lâminas foram analisadas em
microscópio confocal de varredura a laser (LEICA-TCS SP2; Software LAS-AF
equipado com laser Hene 633 nm) acoplado a uma câmara fotográfica utilizando as
objetivas convenientes e filtros de comprimentos de onda de excitação de 420 nm
para o ECL e 358 nm para o DAPI.

4.12.1.1 Tratamento das lamínulas redondas e preparo das soluções
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Tratamento das lamínulas: as lamínulas redondas foram tratadas 24 h antes do
experimento com solução de glutaraldeído 0,5% (v/v) preparada em água
deionizada. Em seguida, foram lavadas com água deionizada e armazenadas em
etanol 70%.
Solução de Paraformaldeído (PFA) 4% (m/v): para o preparo de 25 mL da
solução, adicionou-se 1 g de PFA em 20 mL de PBS 1X aquecido sob agitação. Em
seguida, foi adicionada uma solução de NaOH 1N gota a gota, até a clarificação da
solução. Uma vez dissolvido o PFA, a solução foi resfriada e filtrada. O pH da
mesma foi ajustado com HCl para aproximadamente 6,9 e o volume final ajustado
para 25 mL em balão volumétrico.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Análise do perfil cromatográfico do extrato de Curcuma longa, isolamento e
identificação dos curcuminóides majoritários presentes

A análise em LC-MS do extrato de Curcuma longa estudado neste trabalho foi
realizada com a finalidade de identificar os compostos presentes na amostra
trabalho. A análise em modo negativo apresentou melhores resultados em relação
ao modo positivo e os íons desprotonados [M-H]- obtidos foram: pico 1 com m/z
307.08 (11,2 min), pico 2 com m/z 337.07 (12,3 min) e pico 3 com m/z 367.09
(13,5 min) (Apêndice 1), correspondentes a presença de bisdemetoxicurcumina,
demetoxicurcumina e curcumina, respectivamente

(Figura 4). Resultados

semelhantes encontrados em outros trabalhos corroboram a legitimidade do
extrato em estudo pela presença dos três curcuminóides (48)(103).
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Figura 4: Cromatograma e espectro de massas dos curcuminóides de C. longa.
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1. Bisdemetoxicurcumina; 2. Demetoxicurcumina; 3. Curcumina.

A fim de determinar o teor dos curcuminóides presentes no extrato de C. longa,
assim
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futuramente
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como

marcadores

para

quantificar

a

encapsulação do extrato pelos carreadores, os curcuminóides majoritários foram
isolados para serem utilizados como padrões com grau de pureza suficiente para a
validação do método analítico. Optou-se por isolar esses curcuminóides devido à
grande quantidade de extrato disponível em estoque. Utilizando a fase móvel nas
proporções de 99:1, 98:2 e 97:3 de clorofórmio:metanol isolou-se 177,2 mg de CM,
49 mg de DCM e 5,3 mg de BDCM de uma massa inicial de ECL de 500 mg. Uma
vez isolados, os três curcuminóides foram identificados por cromatografia líquida de
alta eficiência, onde se observaram picos bem definidos e tempos de retenção
alinhados aos tempos de retenção apresentados no perfil cromatográfico do extrato
(Figura 5). Ressalta-se que devido à baixa quantidade de BDCM isolada e o baixo
grau de pureza obtido, a validação analítica prosseguiu-se apenas com os
compostos majoritários CM e DCM. Igualmente, a espectroscopia de RMN permitiu a
identificação tanto da CM quanto da DCM. No espectro de RMN de 1H da CM
(Apêndice 2), observou-se a presença de dois singletos em δ 3,88 e 3,90, referentes
aos hidrogênios dos grupamentos metila. Já no espectro de RMN de 1H da DCM
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(Apêndice 3), observou-se apenas um singleto em δ 3,88 referente ao seu único
grupamento metila. Os sinais obtidos para cada molécula são condizentes com
dados da literatura (104). A pureza qualitativa dos curcuminóides foi obtida por
cromatografia em camada delgada das frações isoladas, onde se observou dois
pontos amarelos referentes à CM e DCM, os quais foram igualmente visualizados no
espectro visível, espectro UV e quando revelados com solução de anisaldeído
(Figura 6).
Uma vez isolados e sistematicamente identificados, os curcuminóides (CM e
DCM) foram utilizados como padrões analíticos para a etapa de validação do
método descrito a seguir.
Figura 5: Identificação dos curcuminóides por cromatografia líquida de alta
eficiência.
(1)

(2)

(3)

(1). Curcumina; (2). Demetoxicurcumina; (3). Bisdemetoxicurcumina.
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Figura 6: Identificação dos curcuminóides por cromatografia em camada delgada.
A

B

C

1

2

1

2

1

2

1. Curcumina; 2. Demetoxicurcumina.
(A) Espectro visível; (B) Espectro UV; (C) Solução de anisaldeído.

5.2 Validação do método analítico de quantificação de curcumina e
demetoxicurcumina por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

O método de eluição isocrática com fase móvel composta por acetonitrila e
solução aquosa de ácido acético 0,1% (v/v) na proporção de 50:50 foi eficiente em
eluir os curcuminóides, sendo os picos da CM e DCM definidos no tempo de
retenção de 11,59 e 10,53 minutos, respectivamente. Para ambas as substâncias
foram preparadas duas curvas analíticas médias em triplicata, sendo a primeira
construída na faixa linear de 0,08-0,75 µg/mL e a segunda na faixa linear de 1,0030,0 µg/mL. As curvas analíticas e suas equações da reta estão demonstradas nas
Figura 7 e 8. Todas as curvas analíticas apresentaram um coeficiente de
determinação (R2) maior que 0,999 e, portanto, o método analítico pode ser
considerado linear para as duas faixas de concentrações realizadas de acordo com
o preconizado pela ANVISA (R2>0,99) (91). Foram construídas duas curvas de
calibração com o intuito de quantificar amostras com diferentes concentrações de
CM e DCM provenientes dos ensaios de eficiência de encapsulação e perfil de
liberação, embora este último ensaio não tenha sido realizado devido à
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incompatibilidade de polaridades dos curcuminóides e membrana de diálise.
Os resultados de precisão e exatidão são apresentados nas tabelas 5 e 6.
Observa-se que os valores de coeficiente de variação (CV%) resultantes dos
ensaios de precisão intra-dia e inter-dia encontraram-se dentro do valor máximo
aceitável de 5% conforme preconizado pela ANVISA (91). Já os valores de
recuperação média variaram entre 97-108%, que está dentro do preconizado pela
USP (92). Dessa forma, o método apresentou-se preciso e exato.

Figura 7: Curvas analíticas de curcumina.
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Figura 8: Curvas analíticas de demetoxicurcumina.
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Tabela 4: Exatidão (%) e Precisão (DPR%) em amostras de CM utilizadas na
validação de método analítico
Faixa
linear
(µg/mL)

Concentração Concentração
teórica
média
(µg/mL)
(µg/mL)
0,080
0,088
0,08 - 0,75
0,250
0,252
0,750
0,771
1,000
1,029
1,00 - 30,0
15,00
15,07
30,00
30,41

Precisão
Intra-dia
(CV%)
3,330
3,200
0,260
2,680
1,070
0,650

Precisão
Inter-dia
(CV%)
2,270
0,400
0,130
0,290
0,580
0,350

Exatidão
(%)
107,3
98,05
100,0
100,1
97,76
98,62

Tabela 5: Exatidão (%) e Precisão (DPR%) em amostras de DCM utilizadas na
validação de método analítico
Faixa
linear
(µg/mL)
0,08 - 0,75

1,00 - 30,0

Concentração Concentração
teórica
média
(µg/mL)
(µg/mL)
0,080
0,086
0,250
0,252
0,750
0,776
1,000
1,079
15,00
15,62
30,00
30,25

Precisão
Intra-dia
(CV%)
4,710
2,800
0,130
2,460
1,610
0,510

Precisão
Inter-dia
(CV%)
3,490
0,790
0,130
1,670
0,560
0,560

Exatidão
(%)
103,6
97,67
100,3
104,5
100,9
97,72

Ao realizar a análise do filtrado da dispersão de CLN, assim como a análise de
uma solução de metilparabeno e propilparabeno (conservantes adicionados na
formulação), constatou-se que não houve o aparecimento de picos cromatográficos
interferentes em concentrações quantificáveis nos tempos de retenção referentes à
CM e DCM (Figuras 9 e 10), demonstrando a seletividade do método.
Figura 9: Perfil cromatográfico do filtrado da dispersão de CLN.
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Figura 10: Perfil cromatográfico dos conservantes metilparabeno e propilparabeno.

Os valores de limite de detecção e quantificação (Tabela 6) foram calculados
com base no desvio padrão do coeficiente linear da curva de calibração (σ) e de seu
coeficiente angular médio (S). Os mesmos demonstraram a sensibilidade do
método.

Tabela 6: LD e LQ referentes às curvas 1 e 2 de CM e DCM

CURCUMINÓIDES

CURVA 1

CURVA 2

LD (µg/mL)

LQ (µg/mL)

LD (µg/mL)

LQ (µg/mL)

CM

0,012

0,036

0,107

0,323

DCM

0,009

0,028

0,015

0,046

O teste de robustez foi realizado com o objetivo de avaliar se o método é capaz
de fornecer resultados inalterados quando sujeito a pequenas variações. Seguindo a
metodologia descrita na seção 4.2.6, considerou-se cada resposta e todos os fatores
para calcular os efeitos, os quais foram convertidos em coeficiente de variação
(CV%). Observa-se que os valores de CV obtidos para as respostas analisadas
foram iguais ou menores que 3,5% (Tabela 7), que está dentro da faixa aceitável
(CV≤20%) (105). Os resultados obtidos demonstram a robustez do método
desenvolvido.
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Tabela 7: Efeitos obtidos no teste de robustez do método analítico desenvolvido
EFEITOS

CV (%)

0,5

15

30

0,5

15

30

µg/mL

µg/mL

µg/mL

µg/mL

µg/mL

µg/mL

Vaz.

-457,58333

-32592,3

-45987,1

-6,30964

-13,5027

-9,50524

Temp.

-211,58333

-5112,5

6175,25

-2,91754

-2,11806

1,276385

%B

-249,41667

-19433,7

-34566,1

-3,43922

-8,05117

-7,14459

ʎ

141,58333

-3237,33

16958,75

1,952301

-1,34119

3,505267

Inj.

348,41667

9814,333

34387,08

4,804339

4,065978

7,107594

5.2.1 Identificação quantitativa do grau de pureza dos curcuminóides

Com o método analítico validado foi possível avaliar, quantitativamente, os
graus de pureza da CM e DCM isolados conforme metodologia descrita na seção
4.2.7, os quais foram 97,90% e 99,29%, respectivamente, como pode ser
visualizado na tabela 8.

Tabela 8: Determinação da pureza dos curcuminóides isolados
Curcumina

[ ] teórica (µg/mL)

Exatidão (%)

Curva 1

0,25

98,05

Curva 2

15,0

97,76

Curva 1

0,25

97,67

Curva 2

15,0

100,9

Teor (%)
97,90

Demetoxicurcumina
99,29

5.2.2 Identificação quantitativa do teor dos curcuminóides no extrato

Após a determinação do teor dos curcuminóides isolados, realizou-se a
correção das curvas 1 e 2 de CM e DCM, obtendo-se novas equações que foram
utilizadas na quantificação do teor de CM e DCM presente no extrato. As novas
equações das retas obtidas e os respectivos coeficientes de determinação (R2)
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foram: CM – y = 9893,4419x + 571,20374 (R2= 0,9998) (curva 1); y = 17937,30607x
+ 404,20239 (R2= 0,9999) (curva 2); DCM – 10280,1365x + 1128,5961 (R2=0,9993)
(curva 1); y = 13814,24442x + 795,27655 (R2= 0,9999) (curva 2). Os valores de
precisão e exatidão obtidos para as curvas de CM e DCM estão descritos nas
tabelas 10 e 11.

Tabela 9: Exatidão (%) e Precisão (DPR%) em amostras de CM utilizadas na
validação de teor de curcuminóides no extrato de C. longa
Faixa
linear
(µg/mL)

Concentração Concentração
teórica
média
(µg/mL)
(µg/mL)
0,080
0,090
0,08 - 0,75
0,250
0,250
0,750
0,760
1,000
1,010
1,00 - 30,0
15,00
14,68
30,00
29,70

Precisão
Intra-dia
(CV%)
2,000
1,920
0,440
2,180
0,840
0,790

Precisão
Inter-dia
(CV%)
2,700
2,360
0,350
1,820
1,070
0,650

Exatidão
(%)
107,3
98,07
100,0
100,1
97,76
98,62

Tabela 10: Exatidão (%) e Precisão (DPR%) em amostras de DCM utilizadas na
validação de teor de curcuminóides no extrato de C. longa
Faixa
linear
(µg/mL)

Concentração
teórica
(µg/mL)
0,080
0,08 - 0,75
0,250
0,750
1,000
1,00 - 30,0
15,00
30,00

Concentração
média
(µg/mL)
0,090
0,250
0,770
1,090
15,61
29,92

Precisão
Intra-dia
(CV%)
1,160
0,290
0,430
1,290
1,330
0,920

Precisão
Inter-dia
(CV%)
4,170
1,860
0,350
2,220
1,360
0,680

Exatidão
(%)
104,1
97,77
100,3
104,5
100,9
97,72

Seguindo metodologia descrita na seção 4.2.8 obteve-se os teores de CM e
DCM no extrato, os quais foram de 84,51% e 16,95%, respectivamente (Tabela 11),
indicando que o extrato em estudo é rico em CM, uma vez que a porcentagem total
dos dois curcuminóides no extrato é maior que 100%, e o mesmo aparece com um
teor aproximado de 77% em amostras comerciais de curcumina (106).
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Tabela 11: Determinação do teor de CM e DCM no extrato de C. Longa
[]

[ ] média

[ ] média

Exatidão

Exatidão

Teor de

Teor de

teórica

de CM

de DCM

de CM

de DCM

CM

DCM

(µg/mL)

(µg/mL)

(µg/mL)

(%)

(%)

(%)

(%)

0,50

0,38

0,04

73,30

8,69

1,00

0,79

0,13

77,29

12,98

5,00

4,36

0,90

84,88

17,86

10,0

8,97

1,90

87,35

18,72

84,51

16,95

15,0

13,59

2,84

88,21

18,67

20,0

18,23

4,01

88,74

19,79

25,0

22,48

4,86

87,53

19,20

30,0

27,36

5,97

88,75

19,66

5.3 Avaliação da influência de variáveis experimentais no processo de
produção e nas propriedades físicas dos carreadores por planejamento fatorial

As variáveis experimentais ou fatores podem influenciar significativamente as
características da formulação que se deseja obter. Por isso, a influência dessas
variáveis assim como os efeitos de interação nas respostas devem ser investigados
utilizando, para isso, planejamentos fatoriais que permitem obter o máximo de
informação

possível

a

partir

de

um

número

reduzido

de

experimentos

(107)(108)(109). No presente trabalho, o uso de um planejamento experimental foi
de suma importância para se obter carreadores com as características desejáveis
para o objetivo proposto, como menor diâmetro, baixo índice de polidispersão (PdI) e
distribuição monomodal de tamanho. A fim de selecionar carreadores que
apresentassem esse perfil, realizou-se a análise estatística de variância da influência
das variáveis independentes estudadas.

5.3.1 Planejamento fatorial 32
O estudo do planejamento fatorial 32 resultou em 9 experimentos aleatórios
realizados em duplicata, sendo que estes diferem-se entre si pela quantidade de
componentes presentes na composição das dispersões das nanopartículas como
mostra a tabela 3 da seção 4.3.1 descrita na metodologia. Observa-se na tabela 12

39
as nove combinações aleatórias dos fatores investigados e a média dos resultados
obtidos para os fatores de resposta diâmetro e PdI. Já a tabela 13 apresenta os
resultados dos cálculos de efeitos principais das variáveis independentes e os
valores de p para cada variável.
Tabela 12: Matriz do planejamento fatorial 32
Experimentos

Pluronic® F68
(%)

O-Cd (g)

Diâmetro (nm) (DP)

PdI (DP)

1

-

-

186,20 (3,81)

0,157 (0,02)

2

0

-

153,30 (4,66)

0,225 (0,02)

3

+

-

133,60 (3,67)

0,317 (0,03)

4

-

0

187,05 (2,05)

0,146 (0,01)

5

0

0

157,30 (2,68)

0,224 (0,01)

6

+

0

155,40 (3,81)

0,262 (0,00)

7

-

+

189,85 (0,49)

0,126 (0,00)

8

0

+

158,65 (6,01)

0,197 (0,02)

9

+

+

149,00 (6,78)

0,245 (0,00)

Tabela 13: Valores de efeitos principais das variáveis independentes (concentração
de Pluronic® F68 e concentração de O-Cd) em relação às variáveis de resposta
(diâmetro e PdI) para o planejamento fatorial 32
Variáveis de resposta
Diâmetro

PdI

Variáveis
independentes

Efeito principal

Valor de p*

Efeito principal

Valor de p*

Pluronic® F68
(%)

-43,0795

0,073446

+0,065833

0,001453

O-Cd (g)

+26,2962

0,197217

-0,021500

0,033826

*Valores calculados pelo software Statistica versão 10.0.
Os valores positivos (+) e negativos (-) de efeito principal significam aumento e redução das variáveis de
resposta respectivamente.
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Frente à avaliação estatística do planejamento fatorial 32 observa-se que não
houve influência significativa das concentrações de estabilizante e de O-Cd nos
valores de diâmetro dos CLN (p >0,05), indicando que a mudança do nível inferior
para o superior das variáveis experimentais não alterou este fator resposta. Por
outro lado, as mesmas influenciaram de forma significativa nos valores de PdI (p
<0,05), demonstrando que ao se passar do nível inferior (0,5% m/v) para o superior
(1,5% m/v) da variável concentração de estabilizante, houve um aumento médio de
0,065 unidades no valor de PdI. Já a mudança do nível inferior (0,05 g) para o
superior (0,2 g) da concentração de O-Cd, ocasionou uma diminuição média de
0,021 unidades no valor de PdI. Portanto, como também apresentado nos gráficos
de superfície de resposta e curva de contorno da figura 11, um menor valor de PdI é
obtido com menores porcentagens de estabilizante e maiores concentrações de OCd.
Figura 11: Efeitos das concentrações de estabilizante e O-Cd nos valores de PdI.
B

A

(A) Superfície de resposta; (B) Curva de contorno

5.3.1.1 Avaliação da variável: Concentração de O-Cd

O lipídio líquido utilizado no preparo dos carreadores foi a oleorresina de
Copaífera duckei. O fato de existirem poucos estudos com óleo de copaíba
incorporado em sistemas carreadores lipídicos impulsionou o presente trabalho a
explorar sobre as vantagens em aliar as inúmeras propriedades farmacêuticas e
biológicas do óleo de C. duckei a sistemas de liberação como os CLN. Pesquisas
envolvendo oleorresina de Copaífera e NLS apresentam dispersões monomodais,
com baixa polidispersão e altamente estáveis por longos períodos(110)(111).
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Analisando o perfil de distribuição de três formulações com concentrações
crescentes de O-Cd (Figura 12), observa-se que à medida que se aumenta a
quantidade de óleo, há um estreitamento no perfil de distribuição de diâmetro das
partículas, isto é, a formulação é menos polidispersa. Já em menores quantidades
de óleo, além de se obter um perfil de distribuição de diâmetro mais largo, o mesmo
apresenta-se bimodal. Segundo Muller e colaboradores(112), dentre as vantagens
apresentadas pelos CLN, destacam-se sua alta capacidade de encapsulação e alta
estabilidade em função da desorganização na estrutura cristalina gerada pela
presença do lipídio líquido. Além de conferir característica mais amorfa à estrutura
interna da partícula, a adição de óleo no lipídio sólido resulta na diminuição da
viscosidade da matriz lipídica. Assim, a redução no índice de polidispersão
resultante do aumento do teor de óleo, provavelmente deve-se ao impacto da
presença deste óleo na viscosidade da matriz lipídica fundida. A provável redução
da viscosidade da fase lipídica facilita sua dispersão na fase aquosa e,
consequentemente, a formação da emulsão em gotas menos polidispersas, o que se
comprovou experimentalmente pela medida do PdI das partículas obtidas. A
viscosidade é ferramenta valiosa para monitorar a estabilidade do sistema e
mudanças nas características do produto durante o armazenamento, dentre elas o
fenômeno de gelificação que corresponde à transformação de um sistema de baixa
viscosidade em um gel viscoso o que, segundo Siekmann e Westesen (113), está
diretamente ligado ao processo de cristalização dos lipídios e suas mudanças
polimórficas. Assim, quanto menor a viscosidade da matriz lipídica, característica
conferida pela adição de óleo, maior a tendência em se obter partículas estáveis de
menor diâmetro e pouco polidispersas (114)(115).
Figura 12: Perfil de distribuição de diâmetro por intensidade dos CLN contendo 0,5%
(m/v) de estabilizante e diferentes concentrações de O-Cd.

Curva vermelha: 0,05 g O-Cd; Curva verde: 0,1 g O-Cd; Curva azul: 0,2 g O-Cd.
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5.3.1.2 Avaliação da variável: Concentração de estabilizante
O Pluronic® F68 (polaxamer 188) utilizado no preparo dos CLN é um
surfactante anfifílico, solúvel em uma variedade de solventes aquosos e orgânicos, e
aprovado pelo FDA para uso humano há cerca de 50 anos atrás. Possui várias
aplicações nas áreas cosmética, farmacêutica e industrial devido às suas
propriedades surfactante e anfifílica que o permite interagir com membranas lipídicas
(116)(117).
Observa-se na figura 13 que conforme se aumenta a concentração de
surfactante na formulação, há o alargamento do pico e a obtenção de dispersões
com perfil bimodal de distribuição de tamanho, enquanto que com a porcentagem de
0,5% de Pluronic® F68 o mesmo não foi observado. Sabe-se que tanto a escolha do
tipo de estabilizante quanto sua concentração são fatores que influenciam
grandemente na estabilidade das emulsões formadas. O tamanho das gotas (lipídios
fundidos) e a estabilidade física destas gotas dependem das características do
emulsificante (sua composição química, seu HLB), assim como sua concentração na
formulação, além de outras condições de processo como a energia fornecida para a
formação das gotas (118). Sabe-se que baixas concentrações de emulsificante na
formulação pode não conferir estabilidade à mesma. Entretanto, no presente estudo
observou-se que a menor concentração do estabilizante estérico Pluronic® F68 foi
suficiente para se obter baixo índice de polidispersão e alta estabilidade, com perfil
de distribuição monomodal de tamanho durante o período de tempo estudado (420
dias). Por outro lado, quanto maior a concentração de estabilizante no meio há a
tendência em se obter menores tamanhos de partículas devido à redução da tensão
interfacial, com consequente agregação das mesmas devido à alta adsorção de
tensoativo em sua superfície, levando ao aumento do índice de polidispersão e
instabilidade da formulação (119)(120).
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Figura 13: Perfil de distribuição de diâmetro por intensidade dos CLN contendo 0,2
g de O-Cd e diferentes concentrações de estabilizante.

Curva vermelha: 0,5% (m/v) estabilizante; Curva verde: 1,0% (m/v) estabilizante;
Curva azul: 1,5% (m/v) estabilizante.

5.3.1.3 CLN escolhido no planejamento fatorial e estabilidade

Diante dos dados resultantes do planejamento fatorial realizado, optou-se pela
dispersão de CLN que continha em sua composição 0,2 g (1,0% m/v) de O-Cd e
0,5% (m/v) de Pluronic® F68. A tabela 14 mostra a composição da formulação de
carreador selecionada. Esta dispersão de CLN atendeu ao perfil de carreador
desejado, com menor diâmetro, perfil monomodal de distribuição de tamanho e
baixa polidispersão.
Tabela 14: Formulação de CLN selecionada no planejamento fatorial
Componentes

Concentração (% m/v)

Fase oleosa
Manteiga de Illipê

1,0

Oleorresina de C. duckei

1,0

Fase aquosa
Pluronic® F68 ®

0,5

Água destilada

20 mL

O carreador escolhido foi avaliado quanto a sua estabilidade física de acordo
com seu diâmetro, PdI e potencial zeta. As partículas foram armazenadas em
refrigerador a 4 oC por 420 dias e, como pode ser observado na figuras 14 e 15, a
dispersão de CLN escolhida apresentou alta estabilidade não sendo observado
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variação significativa (p0,05) no diâmetro, PdI e potencial zeta durante o período de
tempo estudado. Desta forma, o CLN escolhido apresentou alta estabilidade.
Figura 14: (A) Valores de diâmetro e PdI de CLN em função do tempo. (B) Valores
de potencial zeta de CLN em função do tempo.
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PdI
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B

240
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Análise de One-Way ANOVA seguido pelo teste de Tukey não indicou significância estatística entre os valores
de diâmetro, PdI e potencial zeta em um nível de confiança de 95%.

Figura 15: Perfil de distribuição de tamanho dos CLN.

Linha vermelha: 1o dia de preparo; linha verde: 420 dias de preparo.

Visando investigar a influência da presença do O-Cd tanto nas propriedades
físicas do carreador quanto em suas propriedades biológicas, o mesmo foi retirado
da formulação de CLN. Portanto, obteve-se uma dispersão de CLN do tipo
imperfeito, onde os diferentes tipos de ácidos graxos que compõe o lipídio sólido
Manteiga de Illipê estão arranjados de modo a formar imperfeições na matriz lipídica
do carreador. A Tabela 15 mostra a composição do CLN imperfeito. Este também foi
avaliado quanto a sua estabilidade física de acordo com seu diâmetro, PdI e
potencial zeta, sendo que as partículas foram armazenadas a 4 oC por 270 dias.
Como pode ser observado na figura 16, a dispersão de CLNimp não apresentou baixa
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variação significativa (p0,05) no diâmetro, PdI e potencial zeta. A formulação
mostrou-se estável com perfil monomodal de distribuição de tamanho nos primeiros
meses, passando a apresentar um perfil bimodal nos últimos meses de análise
(Figura 17). Assim, pode-se afirmar que a ausência de óleo na dispersão não alterou
de forma significativa as propriedades físicas dos carreadores, porém influenciou na
estabilidade dos mesmos. Portanto, a elevada estabilidade dos CLN pode ser
atribuída à presença de O-Cd. Como discutido na seção 5.3.1.1, estudos evidenciam
a alta estabilidade dos carreadores preparados com o óleo de copaíba.
Tabela 15: Formulação de CLN imperfeito
Componentes

Concentração (% m/v)

Fase oleosa
Manteiga de Illipê

1,0

Fase aquosa
Pluronic® F68 ®

0,5

Água destilada

20 mL

Figura 16: (A) Valores de diâmetro e PdI de CLNimp em função do tempo. (B)
Valores de potencial zeta de CLNimp em função do tempo.
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Análise de One-Way ANOVA seguido pelo teste de Tukey não indicou significância estatística entre os valores
de diâmetro, PdI e potencial zeta em um nível de confiança de 95%.

46
Figura 17: Perfil de distribuição de tamanho dos CLNimp.

Linha vermelha: 1o dia de preparo; linha verde: 270 dias de preparo.

5.4 Avaliação da quantidade de extrato de C. longa encapsulado

Após a escolha da formulação e obtenção dos CLN constituídos de manteiga
de illipê e oleorresina de C. duckei, realizou-se uma nova etapa do trabalho
incorporando-se o composto de interesse, o ECL, neste carreador otimizado. A fim
de escolher a melhor concentração de ECL capaz de ser encapsulada pelos CLN,
preparou-se, inicialmente, CLN com 5 mg (0,025% m/v) e com 10 mg (0,05% m/v) de
ECL. Avaliou-se as dispersões quanto ao diâmetro, PdI, potencial zeta e eficiência
de encapsulação. Ambas as formulações apresentaram diâmetro aproximado de 200
nm, PdI <0,2, potencial zeta negativo e perfil de distribuição monomodal de tamanho
tanto no primeiro dia de preparo quanto 7 dias depois. Contudo, no ensaio de
eficiência de encapsulação observou-se que os carreadores foram ineficientes em
encapsular 10 mg do extrato (Figura 18), uma vez que o mesmo permaneceu
incrustado nas paredes do filtro Microcon, o que pode ser atribuído ao extrato não
encapsulado ou liberado do carreador. O mesmo não foi observado com a
formulação contendo 5 mg do composto. Dessa forma, padronizou-se a
concentração de 5 mg de ECL (0,025% m/v) para ser incorporada aos CLN e
CLNimp.
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Figura 18: Dispersão de CLN contendo 10 mg de ECL (0,05% m/v) em filtro
Microcon (Millipore).

Incrustado de Extrato de C. longa

5.5 Caracterização físico-química dos CLN com ECL

5.5.1 Avaliação das propriedades físicas e estabilidade de CLN-ECL e CLNimpECL

5.5.1.1 Determinação de diâmetro, PdI, potencial zeta, pH e estabilidade das
dispersões

Após a incorporação do ECL nos carreadores desenvolvidos, os mesmos foram
caracterizados quanto ao seu diâmetro médio, PdI, potencial zeta, pH e estabilidade
quando armazenados a 4 oC.
A incorporação do extrato ocasionou um aumento moderado no diâmetro
médio e PdI dos carreadores em relação aos CLN e CLNimp vazios, porém não
alterou de forma significativa as propriedades físicas dos mesmos (Tabela 16).
Tabela 16: Valores de diâmetro, índice de polidispersão (PdI), potencial zeta (PZ) e
pH de CLN, CLN-ECL, CLNimp e CLNimp-ECL no primeiro dia de preparo
Diâmetro

pH (DP)

CLN

4,91 (0,14)

189,85 (0,49)

0,126 (0,00)

-17,75 (2,61)

CLN-ECL

5,41 (0,00)

199,43 (4,10)

0,144 (0,00)

-19,26 (4,53)

CLN imperfeito

5,36 (0,23)

177,95 (5,30)

0,124 (0,01)

-21,85 (7,70)

CLN imperfeito-ECL

5,82 (0,16)

176,80 (3,95)

0,163 (0,01)

-22,25 (3,18)

(nm) (DP)

PdI (DP)

Potencial zeta

Partícula

(mV) (DP)
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Os CLN-ECL apresentaram diâmetro médio variando de 195 a 199 nm, PdI <
0,2, potencial zeta negativo e perfil monomodal de distribuição de tamanho,
indicando a homogeneidade da dispersão e sua estabilidade durante o período
estudado (90 dias) (Figuras 19 e 20). Já os CLNimp-ECL apresentaram diâmetro
médio variando de 175 a 190 nm, PdI < 0,2, potencial zeta negativo e perfil bimodal
de distribuição de tamanho, indicando a heterogeneidade da dispersão e sua baixa
estabilidade durante o período estudado (90 dias) (Figuras 21 e 22).

Figura 19: Valores de diâmetro, PdI (A) e potencial zeta (B) de CLN-ECL em função
do tempo. Perfil de distribuição de tamanho dos CLN-ECL (C).
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Análise de One-Way ANOVA seguido pelo teste de Tukey não indicou significância estatística entre os valores
de diâmetro, PdI e potencial zeta em um nível de confiança de 95%.

(C)

Linha vermelha: 1o dia de preparo; linha verde: 90 dias de preparo.
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Figura 20: Valores de diâmetro, PdI (A) e potencial zeta (B) de CLNimp-ECL em
função do tempo. Perfil de distribuição de tamanho dos CLNimp-ECL (C).
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Análise de One-Way ANOVA seguido pelo teste de Tukey não indicou significância estatística entre os valores
de diâmetro, PdI e potencial zeta em um nível de confiança de 95%.
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Linha vermelha: 1o dia de preparo; linha verde: 90 dias de preparo.

As dispersões de CLN e CLNimp tanto vazios quanto com ECL apresentaram
pH ácido variando na faixa de 4,0 à 6,0 durante todo o período de tempo estudado
(Tabela 17). Tais valores são apropriados para aplicação na bexiga, uma vez que o
pH urinário e o ambiente urotelial tende a ser mais ácido devido à presença do tumor
(121). Consequentemente, as dispersões desenvolvidas podem ser utilizadas com
segurança para tal aplicação.
Após o período de 90 dias as dispersões de CLN-ECL e CLNimp-ECL
desestabilizaram-se, apresentando um precipitado amarelo que pode ser atribuído
ao extrato não encapsulado ou liberado ou, ainda, a uma separação de fases (Figura
21).
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Figura 21: Precipitado de ECL nas dispersões após 90 dias de preparo.
A

B

(A) CLN-ECL; (B) CLNimp-ECL

Estudos prévios com CLN como sistemas carreadores de CM para diferentes
fins bem como para a terapia do câncer, apresentaram resultados semelhantes ao
desenvolverem carreadores com diâmetro médio < 200 nm, PdI < 0,2, potencial zeta
negativo e alta eficiência de encapsulação deste ativo (122)(123). É crucial o estudo
do tamanho de partículas, pois é ele que determina a taxa de liberação do fármaco
assim como sua absorção. Quanto menor o diâmetro, maior a área superficial do
carreador e, consequentemente, maior serão as interações biológicas e absorção do
fármaco (124). Estas propriedades físicas das partículas desenvolvidas demonstram
um grande potencial das mesmas para a terapia intravesical do câncer de bexiga.
Senyigit e colaboradores (125) desenvolveram nanopartículas de quitosana com
diâmetro médio de 175-190 nm e perfil monomodal de distribuição de tamanho para
via intravesical na terapia do câncer superficial de bexiga. De acordo com os
autores, os valores de diâmetro médio obtidos mostraram-se vantajosos, uma vez
que nanopartículas <400 nm são consideradas promissoras para aumentar a
permeação nesses tecidos. Apesar de não haver na literatura estudos com
nanopartículas lipídicas para a terapia do câncer superficial de bexiga, sabe-se que
dentre suas vantagens destacam-se sua capacidade de originar formulações mais
estáveis e formar filmes lipídicos capazes de proteger a superfície urotelial (126).
Quanto ao potencial zeta, os valores encontrados para os CLN-ECL e CLNimpECL foram inferiores a - 30 mV e, apesar das oscilações observadas ao longo do
tempo, estas não foram estatisticamente significativas (p 0,05) (Figuras 19 e 21). A
carga superficial das partículas exerce grande influência em sua interação com
receptores e penetração das barreiras fisiológicas. É essa carga, estimada pelo
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potencial zeta, que define a estabilidade da dispersão ou agregação dos
carreadores, principalmente, quando o carreador é estabilizado por carga
(estabilidade elétrica) (127)(128). De acordo com Freitas e Muller (120), para que as
dispersões coloidais, estabilizadas apenas por carga, possam se apresentar
estáveis é necessário que os valores de potencial zeta sejam iguais ou maiores que
30 mV em módulo. Embora esses valores para os carreadores desenvolvidos
tenham sido inferiores a – 30 mV, os CLNs desenvolvidos, além da estabilidade
elétrica, apresentam estabilidade estérica conferida pelo estabilizante Pluronic® F68
utilizado neste trabalho (129).

5.5.1.2 Determinação da eficiência de encapsulação dos carreadores e sua
capacidade de encapsulação do ECL

A determinação da eficiência de encapsulação pelo método indireto permite
calcular a quantidade de fármaco encapsulado a partir de sua quantidade inicial
incorporada e sua quantidade remanescente no filtrado. A EE aponta a porcentagem
de fármaco incluída nas partículas e a porcentagem de fármaco livre presente no
meio dispersante (124). Dessa forma, considera-se encapsulado tanto o fármaco
alojado na matriz lipídica quanto o que se encontra adsorvido no carreador, e não
encapsulado todo o fármaco que se encontra livre na fase aquosa da dispersão,
podendo estar solúvel ou não na mesma.
Nas primeiras análises realizadas de eficiência de encapsulação dos CLN-ECL
e CLNimp-ECL, obteve-se uma EE de 100%, sugerindo então que todo o extrato
incorporado nas dispersões tinha sido encapsulado. Contudo, com o objetivo de
confirmar os dados obtidos e certificar da inexistência de possíveis cristais de ECL
nas dispersões, estas foram submetidas à análise em microscopia de luz polarizada.
Segundo Carlton (130), através da microscopia de luz polarizada torna-se possível
obter dados cristalográficos da amostra e da estrutura interna de pequenos cristais
individualmente. Observou-se a presença de cristais de ECL nas dispersões (Figura
22), indicando que os mesmos não se solubilizaram na fase aquosa da dispersão e,
possivelmente, ficaram retidos nos poros da membrana do filtro Microcon. Frente a
isso, optou-se por diluir a dispersão com etanol na proporção 1:1 uma vez que o
extrato tem alta solubilidade neste solvente (solubilidade: 1 mg/mL). Dessa forma, a
dispersão de CLN-ECL apresentou uma EE aproximada de 66% de CM e 64% de
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DCM. Já para a dispersão de CLNimp-ECL a EE foi cerca de 71% de CM e 67% de
DCM, como pode ser visualizado na tabela 18.
A EE do carreador está relacionada à capacidade da matriz lipídica da partícula
em promover a encapsulação do fármaco. Assim, quanto maior a capacidade da
partícula em carrear o fármaco, maior tenderá ser sua eficiência de encapsulação.
Para que a encapsulação de uma molécula ocorra de forma satisfatória fatores como
a solubilidade da molécula no lipídio fundido, miscibilidade entre fármaco e lipídio
fundido, a estrutura química e física da matriz lipídica e o estado polimórfico do
material, devem ser considerados (131). Dessa forma, os valores de CE obtidos para
os CLN-ECL e CLNimp-ECL foram, aproximadamente, 0,6% e 1,1% respectivamente
(Tabela 17). CLNs de composições distintas foram desenvolvidos por Nayak e
colaboradores

(90)

para

o

carreamento

de

curcuminóides.

Os

mesmos

apresentaram EE>80% e CE>1%. Já trabalhos que desenvolveram CLNs para o
carreamento de curcumina obtiveram EE>90% e CE>2,9% (122)(123)(132)(133).

Figura 22: Cristais de curcuminóides presentes nas formulações. Microscópio de luz
polarizada (aumento 32x).
A

B

(A) CLN-ECL; (B) CLNimp-ECL

Tabela 17: Valores de eficiência de encapsulação (EE%) e capacidade de
encapsulação (CE%) de CLN-ECL e CLNimp-ECL
Partícula

EE (%) (DP)

CE (%) (DP)

CM

DCM

CM

DCM

CLN-ECL

66,36 (6,55)

63,97 (4,37)

0,65 (0,06)

0,63 (0,04)

CLN imperfeito-ECL

71,27 (4,78)

67,12 (6,14)

1,17 (0,08)

1,10 (0,11)
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5.5.2 Análise de rastreamento de nanopartículas (NTA)

Dentre as várias técnicas desenvolvidas para a análise de tamanho de
dispersão de nanopartículas em suspensão, a técnica de espalhamento de luz
dinâmica (DLS) apresenta-se como a mais utilizada. Contudo, devido à limitação
desta técnica, partículas com tamanhos maiores, como os agregados de
nanopartículas, influenciam significativamente no perfil de distribuição de tamanho
mesmo quando estão presentes na amostra em pequena porcentagem. Por outro
lado, a análise de rastreamento de nanopartículas (NTA) mede o diâmetro
hidrodinâmico partícula por partícula sendo, portanto, mais precisa que a técnica de
DLS, principalmente, quando você tem amostras não monodispersas (134). De
acordo com Filipe (135), essa técnica permite identificar e rastrear o movimento
browniano das partículas de forma individual, sendo este movimento correlacionado
a uma fórmula derivada da equação de Stokes-Einstein. A técnica também permite
monitorar as populações de nanopartículas em tempo real, definir a concentração
das mesmas por volume de suspensão, além de ser capaz de detectar e visualizar
partículas de até 10 nm (111). A figura 23 apresenta a distribuição de tamanho dos
carreadores em 3D. Na tabela 18 observa-se que os valores de diâmetro médio
obtidos para cada uma das dispersões apresentaram-se relativamente maiores do
que os valores obtidos por espalhamento de luz dinâmico, sendo que a
encapsulação do O-Cd alterou de forma não significativa o tamanho dos CLN. As
concentrações obtidas para as dispersões de CLN e CLNimp com e sem ECL
também podem ser visualizadas na tabela 18.
As dispersões preparadas no presente trabalho foram analisadas por NTA com
o propósito de caracterizar com melhor resolução as dispersões de nanopartículas e
determinar a concentração das mesmas, sendo que a concentração dos carreadores
vazios foi utilizada nos estudos de citotoxicidade. A determinação da concentração
de partículas por volume é muito relevante para os ensaios biológicos, pois a métrica
recomendada para expressar concentração de partículas é partículas por volume ou
área superficial por volume e não massa por volume (136). Assim, as medidas de
concentração de partículas obtidas pela técnica do NTA permitem conhecer
exatamente a quantidade de partículas nas nanodispersões que causam ou não
citotoxicidade frente à determinada linhagem celular. Nesse sentido, sabendo-se a
concentração em partículas por volume pode-se comparar os resultados dos
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carreadores vazios com os dos carreadores encapsulando o ativo de forma a
compreender melhor seu grau de toxicidade e eficácia.
Figura 23: Distribuição de tamanho de partículas em 3D por análise de
rastreamento de nanopartículas.
A

C

B

D

(A) CLN; (B) CLN-ECL; (C) CLNimp; (D) CLNimp-ECL

Tabela 18: Valores de diâmetro médio (nm) e concentração das dispersões em
partículas por mL
Carreadores

Diâmetro médio (nm) (DP)

Concentração (CLN/mL)

CLN amorfo

224,0 (2,2)

1,79 x 1012

CLN amorfo-ECL

220,0 (3,9)

1,71 x 1012

CLN imperfeito

219,5 (4,1)

0,65 x 1012

CLN imperfeito-ECL

214,8 (2,1)

0,47 x 1012
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5.5.3 Microscopia de força atômica (AFM)

A microscopia de força atômica foi empregada neste estudo a fim de investigar
o tamanho, formato e morfologia superficial das nanopartículas desenvolvidas. Neste
tipo de microscopia utiliza-se uma sonda em escala nanométrica para investigar as
forças interatômicas e interações existentes entre a mesma e o material analisado. A
sonda é formada por um cantiléver com uma ponta fina (tip) em uma extremidade, a
qual detecta a deflexão do cantiléver devido às repulsões eletrostáticas ou de van
der Walls, ou atrações entre os átomos da ponta e a superfície da amostra. Desse
modo, o tamanho e formato das partículas são determinados com alta resolução. A
técnica ainda permite mensurar o tamanho das partículas tanto em condições secas
como em condições aquosas ou fisiológicas, e ainda avaliar as interações entre
nanopartículas e bicamadas lipídicas em tempo real (127)(128). Pela técnica de
AFM observou-se que os CLN e CLNimp preparados neste trabalho possuem formato
esférico e superfície lisa (Figuras 24 e 25), com diâmetro médio de 184 nm e 123
nm, respectivamente. Observa-se que os carreadores estão bem separados uns dos
outros, indicando a ausência de partículas agregadas. O diâmetro médio dos CLN foi
semelhante aos valores de diâmetro hidrodinâmico médio obtidos nas análises de
DLS e NTA, porém o valor de diâmetro médio dos CLNimp foi inferior comparado com
os valores de diâmetro hidrodinâmico previamente determinados. Isto pode ocorrer
pois a técnica DLS e NTA medem o diâmetro hidrodinâmico que é composto pelo
diâmetro da partícula e pela camada de tensoativo presente na superfície das
partículas (capa de estabilização) (137). Assim, o diâmetro medido por estas
técnicas, em geral, é maior que por técnicas microscópicas. Por outro lado, a técnica
de AFM mensura apenas o diâmetro das partículas secas. As mesmas
características morfológicas são descritas em outros trabalhos com carreadores
lipídicos nanoestruturados (138)(139)(140).
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Figura 24: Morfologia de CLN por microscopia de força atômica.
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Figura 25: Morfologia de CLNimp por microscopia de força atômica.
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5.5.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

Pela técnina de calorimetria exploratória diferencial foi possível investigar o
comportamento térmico dos CLN e CLNimp com e sem ECL, assim como do ECL
livre, Pluronic® F68 e manteiga de illipê. Empregou-se a técnica de DSC com o
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objetivo de obter informações sobre a estrutura cristalina do material lipídico
estudado e as interações entre os componentes da dispersão (141). Inúmeros
trabalhos com carreadores lipídicos nanoestruturados empregaram essa técnica
para análise de sua cristalinidade (142)(143)(144)(145).
Como pode ser observado na Figura 26 e na Tabela 19, o lipídio puro manteiga
de illipê apresenta um único pico endotérmico em 36,35 oC, sendo que quando
incorporado em CLN, o mesmo apresenta comportamento térmico diferente,
havendo redução em sua temperatura de fusão. Essa redução na temperatura de
fusão ocorre devido ao reduzido tamanho das nanopartículas, sua alta área
superficial e pela presença de estabilizante na formulação. Segundo Kelvin,
pequenas partículas isoladas apresentam redução da temperatura de fusão em
relação ao material puro, o que é conhecido como pré-fusão ou efeito Kelvin
(73)(146)(147). Os CLNimp apresentaram dois picos endotérmicos em 31,41 oC e
46,10 oC referentes à manteiga de illipê e ao Pluronic® F68, respectivamente. Os
CLNimp-ECL também apresentaram dois picos endotérmicos em 31,88 oC e 47 oC,
indicando que a encapsulação do extrato não alterou a estrutura dos CLNimp. Já os
CLN vazios apresentaram um único pico endotérmico em 33,14 oC. Frente a isso,
observa-se que com a presença do O-Cd no carreador o ponto de fusão do
estabilizante diminuiu de forma significativa. Similarmente, CLN-ECL apresentaram
pico endotérmico em 32,04 oC, o que indica que a adição de ECL não alterou a
estrutura dos CLN. Além disso, a mistura física apresentou pico endotérmico em
35,28 oC e 50,78 oC, enquanto que o ECL livre apresentou em 176,8 oC. Não foi
observado o pico endotérmico do ECL na mistura física e nos CLN-ECL e CLNimpECL. Um efeito similar foi relatado na literatura por Fang e colaboradores (123), os
quais trabalharam com a encapsulação de CM em CLN. De acordo com os autores,
a ausência do pico do curcuminóide pode estar relacionada à baixa quantidade do
composto na formulação de CLN. Efeitos como esse têm sido relatados em outros
trabalhos (148)(149). Porém há trabalhos que sugerem que a supressão do pico
endotérmico do ativo é um indicativo que o mesmo se encontra dissolvido na matriz
lipídica e molecularmente disperso na mesma (150)(151)(152).
A diminuição do ponto de fusão, da entalpia de fusão, assim como a ocorrência
de uma alteração nos picos indica defeitos na estrutura cristalina (153). Comparado
à manteiga de illipê pura, os CLN apresentaram valores bem menores de entalpia e
índice de recristalização (Tabela 19). De acordo com Marcato (73), os valores de
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entalpia de fusão refletem a organização do material cristalino. Quanto mais
organizado, maior será a energia necessária para superar as forças de coesão da
estrutura e, assim, maior será a entalpia de fusão. Com isso, pode-se afirmar que os
baixos valores de entalpia encontrados para os CLN deve-se a desorganização da
matriz lipídica dos mesmos. Observa-se, desse modo, a alta desorganização das
estruturas lipídicas dos CLN causada pela presença do óleo. Os baixos valores de
índice de recristalização apresentados pelos CLN sugerem que a adição de O-Cd
afetou de forma significativa a recristalização da manteiga de illipê durante o
processo

de

resfriamento.

Com

a

adição

de

óleo

há

a

formação

de

nanocompartimentos de óleo na matriz lipídica dos CLN o que, por sua vez, altera a
ordem cristalina da mesma, deixando-a mais amorfa. Essa alteração é capaz de
promover maior solubilidade do ativo, o qual se acomoda nos defeitos ou espaços
entre as cadeias lipídicas, e está diretamente relacionada à eficiência do carreador
em incorporá-lo, assim como ao seu perfil de liberação e ao processo de
degradação das nanopartículas lipídicas (154). Além disso, observa-se que,
comparado aos carreadores vazios, os CLN-ECL demonstraram menor índice de
recristalização (Tabela 19). Geralmente, a presença de moléculas diferentes na
matriz lipídica influencia seu grau de cristalinização, diminuindo ainda mais sua
organização (155)(156).
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Figura 26: Curvas calorimétricas.
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Tabela 19: Valores de entalpia, ponto de fusão e índice de recristalização (IR) do
lipídio Manteiga de Illipê (MI), Pluronic® F68 ®, ECL, mistura física (Pluronic® F68 ®,
MI, ECL), CLN com e sem ECL e CLNimp com e sem ECL

Material

Entalpia (J/g)

Ponto de fusão (oC)

IR (%)

Manteiga de Illipê

135,7

36,35

100,0

Pluronic® F68

129,9

53,01

---

ECL

96,50

176,8

---

Mistura física

67,77/41,13

35,28/50,78

---

CLN vazio

30,77

33,14

56,69

CLN-ECL

17,42

32,04

32,92

CLN imperfeito vazio

55,39/31,66

31,41/46,10

60,92

CLN imperfeito-ECL

39,22/26,59

31,88/47,00

44,46
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5.6 Ensaios de citotoxicidade em células de câncer de bexiga

No processo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos ou sistemas
de liberação de fármacos, os estudos pré-clínicos são os primeiros a serem
empregados a fim de avaliar os efeitos tóxicos dos compostos e potenciais riscos
para o ser humano. Na etapa pré-clínica os estudos realizados dividem-se em
farmacológicos, farmacocinéticos e toxicológicos. Os ensaios toxicológicos são
realizados através de testes in vitro e in vivo nas fases precoces de desenvolvimento
de fármacos (157)(158). Por outro lado, os testes in vitro em células tumorais são de
extrema importância uma vez que permitem avaliar a eficácia de fármacos e
nanopartículas. Existem muitos métodos padronizados in vitro para uso em culturas
celulares. Basicamente, nesses estudos de citotoxicidade in vitro o material a ser
investigado é colocado em contato com uma cultura de células de mamíferos e as
alterações celulares são observadas com o auxílio de diferentes mecanismos.
Dentre estes se destacam a incorporação de corantes vitais ou a inibição da
formação de colônias celulares (159).
No presente trabalho foram realizados testes in vitro em cultura de células
tumorais de mamíferos (linhagem RT4) com o intuito de investigar o potencial
citotóxico dos carreadores desenvolvidos. O parâmetro utilizado para tal foi a
viabilidade celular, evidenciada com o auxílio dos corantes vermelho neutro e
resazurina.

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

O ensaio de captura do corante vermelho neutro foi escolhido para os ensaios
de citotoxicidade por se tratar de um método mais sensível e barato em relação aos
que utilizam sais de tetrazólio, enzimas e proteínas. O mesmo proporciona
estimativa quantitativa do número de células viáveis e é bastante utilizado,
apresentando muitas aplicações biomédicas e ambientais. O corante é solúvel em
água e, por ser fracamente catiônico, é capaz de atravessar a membrana celular por
difusão passiva não iônica e concentrar-se nos lisossomos. Ao ser incorporado pelos
lisosssomos das células viáveis, penetram as membranas e se ligam a tensoativos
aniônicos ou grupos fosfatos presentes na matriz lisossomal através de ligações
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eletrostáticas hidrofóbicas (160). O decréscimo de captura e ligação do vermelho
neutro nesta matriz ocorre quando a membrana encontra-se danificada em
consequência da ação de substâncias tóxicas. Dessa forma, torna-se possível
distinguir entre células vivas e danificadas ou mortas, pela medida da absorbância
da cultura celular. O corante vermelho neutro pode também ser capaz de acumularse no aparelho de Golgi (161). É importante ressaltar que não há trabalhos prévios
de citotoxicidade em células de câncer de bexiga (linhagem RT4) utilizando este
método. O ensaio de captura do corante vermelho neutro foi realizado de acordo
com o descrito na seção 4.11.2 da metodologia.
O solvente DMSO, utilizado como controle positivo na concentração de 10%
v/v, foi eficiente em inibir a viabilidade celular a 4,59%. Para a solubilização do O-Cd
e do ECL o DMSO também foi utilizado a uma concentração de 0,3% v/v, sendo esta
a maior concentração que esteve em contato com as células durante os
experimentos. O controle solvente (DMSO a 0,3% v/v) apresentou uma viabilidade
celular de 97%, demostrando não ser tóxico para as células RT4 nesta
concentração. Observa-se na figura 27 a viabilidade das células RT4 quando
expostas a diferentes concentrações de CLNimp. Tais carreadores não foram
citotóxicos, apresentando viabilidade de 97% para a maior concentração analisada
(0,061x1012 CLNimp/mL). Entretanto, os CLN apresentaram-se potencialmente
citotóxicos com viabilidade de 4,48% para a maior concentração analisada
(0,17x1012 CLN/mL) e IC50 igual a 0,019x1012 CLN/mL (Figura 28). Por outro lado, foi
observada baixa citotoxicidade do O-Cd livre com IC50 de 172,6 µg/mL (Figura 29).
Frente a esses resultados, nota-se que o O-Cd, considerando sua concentração de
1,0% (v/v) na dispersão de CLN, possui seu efeito potencializado ao ser
encapsulado uma vez que, ao se avaliar os carreadores imperfeito (sem O-Cd), o
mesmo efeito não é contemplado bem como se comparado ao óleo puro. Amaral
(154) obteve resultados semelhantes ao avaliar a citotoxicidade de carreadores
lipídicos nanoestruturados de extrato lipofílico de babaçu frente à linhagem Caco-2.
Dessa forma, pode-se dizer que o O-Cd além de ser componente integrante dos
CLN, tornando esses carreadores mais amorfos para um melhor encapsulamento do
ECL, pode também comportar-se como agente terapêutico na terapia do câncer de
bexiga. Provavelmente, devido à elevada lipofilicidade do O-Cd, o mesmo não é
capaz de penetrar nas células, na sua forma livre, porém ao ser incorporado pelos
carreadores, é facilmente transportado e internalizado, sendo liberado no meio
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intracelular onde possivelmente ocorre seu mecanismo de ação. Vale considerar que
ainda não consta na literatura estudos no sentido de avaliar a atividade antitumoral e
mecanismo de ação de CLN contendo óleo de copaíba.

Figura 27: Viabilidade de células de câncer de bexiga (RT4) quando expostas a
diferentes concentrações de CLNimp.
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Os experimentos foram conduzidos em triplicata. Análise de One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey não
indicou significância estatística em relação ao controle negativo.

Figura 28: Viabilidade de células de câncer de bexiga (RT4) quando expostas a
diferentes concentrações de CLN.
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Os experimentos foram conduzidos em triplicata. Análise de One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey
indicou significância estatística de *p<0,05 em relação ao controle negativo.
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Figura 29: Viabilidade de células de câncer de bexiga (RT4) quando expostas a
diferentes concentrações de oleorresina de Copaifera dukei (O-Cd).
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Os experimentos foram conduzidos em triplicata. Análise de One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey
indicou significância estatística de *p<0,05 em relação ao controle negativo.

Os sistemas CLN-ECL e CLNimp-ECL foram avaliados de acordo com a
concentração de extrato por volume de dispersão na faixa de 2,0 a 25 µg/mL. Na
figura 30 é possível visualizar a viabilidade das células RT4 quando expostas a
diferentes concentrações de ECL livre e encapsulado tanto em CLN quanto em
CLNimp. Observa-se que o ECL livre possui potencial citotóxico frente à linhagem
RT4, apresentando viabilidade de 4,46% para a maior concentração analisada (25
µg/mL) e IC50 igual a 8,9 µg/mL, demostranto o seu potencial antitumoral frente a
ceulas de câncer de bexiga (Figura 30). Estudos com curcumina mostram que a
molécula é capaz de inibir vias de sinalização celulares como o STAT3 e NF-kB, os
quais desempenham papel importante no desenvolvimento e progressão do câncer.
Além disso, inibe a proliferação celular, a parada do ciclo celular, estimula a
apoptose ao modular fatores de transcrição como o AP-1, Erg-1, p53, β-catenina,
Notch-1, Hif-1, PPAR-α, e suprimi a ativação do fator de transcrição Sp-1 inclusive
em câncer de bexiga (162).
O sistema CLNimp-ECL apresentou viabilidade de 28% para a maior
concentração analisada (25 µg/mL) (0,061x1012 CLNimp/mL) e IC50 igual a 19,15
µg/mL (0,047x1012 CLNimp/mL). Esses resultados indicam que o encapsulamento do
extrato no CLNimp aumentou a citotoxicidade do carreador, porém o valor de IC50
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deste sistema foi 2x maior que o IC50 do ECL livre. Este resultado pode estar
relacionada com uma baixa liberação do ECL do CLNimp.
O CLN-ECL apresentou viabilidade de 4,48% para a maior concentração
analisada (25 µg/mL) (0,17x1012 CLN/mL) e IC50 igual a 3,2 µg/mL (0,022 x1012
CLN/mL). Desta forma, não houve diferença significativa (p0,05%) entre o IC50 do
CLN e CLN-ECL, devido provavelmente a forte interação dos compostos com o
lipídio e, consequentemente, a baixa liberação dos mesmos. Frente a isso, atribui-se
ao carreador, e não ao ECL, o potencial efeito citotóxico observado. Embora a
encapsulação de ECL em CLN não tenha demonstrado resultados tão promissores,
a encapsulação de ECL em carreadores lipídicos nanoestruturados poderia
sobrepujar as limitações apresentadas pelo extrato, melhorando sua solubilidade,
protegendo o mesmo da degração e aumentando sua fotoestabilidade, permeação
pelo urotélio e acumulação no tecido tumoral.
Diante dos resultados obtidos, pode-se dizer que os carreadores contendo OCd desenvolvidos no presente estudo destacam-se como sistemas qualificados para
o objetivo proposto, demostrando ser promissores para futura terapia do câncer de
bexiga.
Figura 30: Viabilidade de células de câncer de bexiga (RT4) quando expostas a
diferentes concentrações de ECL, CLN-ECL E CLNimp-ECL.
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Os experimentos foram conduzidos em triplicata. Análise de One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey
indicou significância estatística de *p<0,05 em relação ao controle negativo.
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5.6.2 Ensaio de redução de Resazurina (análise da atividade metabólica
mitocondrial)

Adicionalmente ao ensaio de captura do corante vermelho neutro, o ensaio de
redução de resazurina foi empregado de forma complementar com o objetivo de
confirmar os resultados de citotoxicidade previamente obtidos, uma vez que avalia a
atividade metabólica mitocondrial. Ademais, o teste da resazurina foi escolhido por
ser simples e rápido de executar. A resazurina é um composto oxidado de cor azul,
não fluorescente, que quando em contato com células viáveis é submetido a uma
redução redox por NADH em resorufina, um produto rosa fortemente fluorescente
(163). A redução de resazurina em resorufina está relacionada com o grau de
atividade metabólica celular, concedendo informações sobre o que ocorrre no meio
intracelular (164)(165). Destaca-se também que este método não foi empregado em
trabalhos prévios de citotoxicidade em células de câncer de bexiga (linhagem RT4).
O ensaio de redução de resazurina foi realizado de acordo com o descrito na seção
4.11.3 da metodologia.
Os controles positivo e solvente foram utilizados nas mesmas proporções do
teste

anterior,

apresentando

viabilidade

celular

de

3,35%

e

99,49%,

respectivamente. A figura 31 apresenta a viabilidade das células RT4 quando
expostas a diferentes concentrações de CLN. Tais carreadores apresentaram-se
potencialmente citotóxicos com viabilidade de 3,27% para a maior concentração
analisada (0,17x1012 CLN/mL) e IC50 igual a 0,028x1012 CLN/mL. Já os CLNimp não
foram citotóxicos, apresentando viabilidade de 99,9% para a maior concentração
analisada (0,061x1012 CLNimp/mL) (Figura 32). Além disso, foi confirmada a baixa
toxicidade do O-Cd livre que apresentou um IC50 de 216,3 µg/mL (Figura 33).
Observa-se que esses resultados de citotoxicidade são semelhantes aos obtidos
pelo teste de captura do corante vermelho neutro. A encapsulação do O-Cd traz
grandes vantagens por potencializar seu próprio efeito citotóxico aumentando
significativamente a citotoxicidade do carreador.
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Figura 31: Viabilidade de células de câncer de bexiga (RT4) quando expostas a
diferentes concentrações de CLN.
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Os experimentos foram conduzidos em triplicata. Análise de One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey
indicou significância estatística de *p<0,05 em relação ao controle negativo.

Figura 32: Viabilidade de células de câncer de bexiga (RT4) quando expostas a
diferentes concentrações de CLNimp.
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Os experimentos foram conduzidos em triplicata. Análise de One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey não
indicou significância estatística em relação ao controle negativo.
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Figura 33: Viabilidade de células de câncer de bexiga (RT4) quando expostas a
diferentes concentrações de O-Cd.
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Os experimentos foram conduzidos em triplicata. Análise de One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey
indicou significância estatística de *p<0,05 em relação ao controle negativo.

Na figura 34 é possível visualizar a viabilidade das células RT4 quando
expostas a diferentes concentrações de ECL livre e encapsulado tanto em CLN
quanto em CLNimp. Observa-se que o ECL livre possui potencial citotóxico frente à
linhagem RT4, apresentando viabilidade de 33,41% para a maior concentração
analisada (25 µg/mL) e IC50 igual a 18,95 µg/mL. Com o encapsulamento do extrato,
o sistema CLNimp-ECL apresentou viabilidade de 39,99% para a maior concentração
analisada (25 µg/mL) (0,061x1012 CLNimp/mL) e IC50 igual a 19,62 µg/mL (0,048x1012
CLNimp/mL).

O

carreador

imperfeito

apresentou-se

consideravelmente

mais

citotóxico ao encapsular o ECL comparado ao CLNimp vazio. Contudo, pela
semelhança dos valores de IC50 obtidos, nota-se que prevaleceu o potencial
citotóxico do extrato livre, sendo que sua encapsulação em carreador imperfeito não
o tornou mais tóxico às células. Já o sistema CLN-ECL apresentou viabilidade de
3,31% para a maior concentração analisada (25 µg/mL) (0,17x1012 CLN/mL) e IC50
igual a 4,1 µg/mL (0,028 x1012 CLN/mL). Desta forma, assim como observado no
ensaio de captura do corante vemelho neutro, não houve diferenças significativas
entre os valores de IC50 dos CLN e CLN-ECL. Frente a isso, atribui-se ao carreador,
e não ao ECL, o potencial efeito citotóxico observado.
De modo geral, observa-se no teste de redução de resazurina um aumento nos
valores de IC50 quando comparados com os mesmos valores obtidos no teste de
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captura do corante vermelho neutro. Entre os dois testes empregados, o teste do
vermelho neutro apresentou-se como o mais sensível aos tratamentos realizados, ou
seja, os danos causados pelos mesmos aos lisossomos e às funções do aparelho de
Golgi ocorreram anteriormente aos danos causados na mitocôndria. Esses
resultados inferem que mesmo com seus lisossomos lesados as células continuaram
metabolicamente ativas, e que maiores concentrações dos tratamentos são
necessárias para inibir sua atividade e diminuir sua viabilidade em 50%. Zwolak (65)
observou efeitos semelhantes ao comparar cinco diferentes testes de citotoxicidade
in vitro, entre eles o teste de captura do corante vermelho neutro e resazurina. A alta
sensibilidade do teste vermelho neutro foi também observada por Putnam e
colaboradores (166) ao estudarem oito testes in vitro a fim de avaliar a citotoxicidade
da fumaça de cigarro. Pode-se dizer que a escolha do teste de redução da
resazurina foi de grande valia uma vez que corroborou os resultados obtidos pelo
ensaio do vermelho neutro, e trouxe informações complementares para os estudos
de citotoxidade.

Figura 34: Viabilidade de células de câncer de bexiga (RT4) quando expostas a
diferentes concentrações de ECL, CLN-ECL E CLNimp-ECL.
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Os experimentos foram conduzidos em triplicata. Análise de One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey
indicou significância estatística de *p<0,05 em relação ao controle negativo.
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5.7 Microscopia Confocal de Varredura a Laser

A microscopia confocal é uma ferramenta de imagem não invasiva que pode
ser usada para visualizar células e estruturas tanto em tecidos quanto em culturas
(167). No presente trabalho foram conduzidos estudos com microscopia confocal de
varredura a laser com o objetivo de avaliar o uptake celular dos sistemas CLN-ECL e
CLNimp-ECL desenvolvidos. Com este tipo de microscopia é possível obter imagens
de alta resolução de amostras marcadas com fluorescência ou que possuem
autofluorescência(168). Considerando a fluorescência intrínseca dos curcuminóides,
o ECL foi utilizado como sonda fluorescente.
Nas imagens obtidas (Figura 35), as diferenças no uptake celular dos
carreadores com ECL e do ECL livre são facilmente visualizadas devido à
intensidade de fluorescência obtida comparados ao controle negativo. No caso do
extrato livre observa-se uma fraca intensidade da fluorescência verde, indicando o
baixo uptake celular do mesmo. Por outro lado, nas células tratadas com CLN-ECL e
CLNimp-ECL, observa-se uma forte intensidade da fluorescência verde, indicando um
alto uptake desses carreadores pelas células de câncer de bexiga. Nguyen e
colaboradores (169) obtiveram resultados semelhantes ao estudarem o uptake de
curcumina e placlitaxel encapsulados em nanopartículs poliméricas em modelos de
cultivo 2D e 3D, utilizando a curcumina como sonda fluorescente.
Adicionalmente, observa-se que o sistema CLN-ECL foi capaz de danificar a
integridade da membrana celular e fragmentar o núcleo, concentrando-se em seus
fragmentos. Curic e colaboradores (170) demonstraram que a curcumina possui
efeito antiproliferativo e pró-apoptótico em células de câncer de meninge, e
destacaram que a fragmentação do núcleo, assim como alterações celulares, são
sinais de apoptose. Sivakumar e colaboradores (171), em seu estudo do uptake
celular e efeito antiproliferativo contra células de câncer de pâncreas, foram capazes
de identificar a curcumina encapsulada em nanopartículas poliméricas nos
lisossomos das células. De acordo com os autores é provável que a molécula se
difunda dos lisossomos para a mitocôndria e para o núcleo, induzindo depolarização
mitocondrial e apoptose, causando morte celular. Já no tratamento com o sistema
CLNimp-ECL, nota-se que a membrana celular manteve-se íntegra e os carreadores
com o extrato espalharam-se por todo o meio intracelular, com pouca concentração
no núcleo. Embora muitos trabalhos evidenciem a capacidade da curcumina em
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induzir apoptose em células tumorais (170), o mesmo efeito apoptótico não foi
observado nas células tratadas com CLNimp-ECL, sinalizando que o O-Cd presente
nos carreadores é o responsável pela fragmentação nuclear e morte celular. Estudos
adicionais com o O-Cd precisam ser realizados a fim de compreender o mecanismo
pelo qual o mesmo é capaz de induzir morte celular.

Figura 35: Uptake celular de ECL livre e encapsulado em CLN e CLN imperfeito em
células RT4. Análise em Microscópio Confocal de Varredura a Laser. Barras de
escala a 5 µm.
DAPI

ECL

Mesclado

A

B

C

D

(A) Controle negativo; (B) ECL; (C) CLN-ECL; (D) CLNimp-ECL.
As células RT4 foram incubadas a 37 oC com os respectivos tratamentos por 24 horas antes da
lavagem e análise por microscopia confocal. As imagens à esquerda foram obtidas do canal DAPI
(azul), o qual cora o núcleo; as imagens do meio foram do canal da curcumina (verde) o qual mostra a
fluorescência do extrato; as da direita mostram a fusão das duas imagens anteriores.
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6. CONCLUSÕES
•

Os resultados obtidos permitem concluir que o planejamento fatorial

elaborado neste estudo foi de grande relevância uma vez que permitiu investigar a
influência de fatores nas propriedades físico-químicas dos carreadores e por fim,
escolher a formulação mais adequada para os objetivos propostos (menor diâmetro,
baixo PdI e perfil de distribuição de diâmetro monomodal). Dessa forma, foi possível
obter carreadores lipídicos nanoestruturados para o encapsulamento de ECL com
propriedades físico-químicas interessantes para futura terapia do câncer de bexiga.
•

Os carreadores preparados apresentaram diâmetro médio próximo de 200

nm, baixo índice de polidispersão (<0,3), potencial zeta negativo, formato esférico e
superfície lisa. Os carreadores foram estáveis durante todo o período de tempo
estudado quando armazenados em geladeira (4 oC). A análise em NTA permitiu
conhecer as concentrações das partículas nas dispersões, sendo de suma
importância para os estudos de citotoxicidade. A presença do O-Cd no carreador
trouxe característica amorfa à matriz lipídica, uma vez que os CLN apresentaram
índice de recristalização de 56,69%.
•

O encapsulamento do ECL não alterou de forma significativa as propriedades

físico-químicas dos carreadores. A eficiência de encapsulação dos carreadores foi
de aproximadamente 70%. Já a capacidade de encapsulação dos CLN-ECL e CLN
imp-ECL

•

foi de 0,6% e 1%, respectivamente.

O carreador contendo O-Cd com ou sem ECL apresentou potencial citotóxico

frente à linhagem de células de câncer de bexiga (RT4), sendo que o efeito do O-Cd
prevaleceu mesmo com a presença do ECL. O O-Cd livre não foi tóxico às células. O
carreador imperfeito não apresentou citotoxicidade, porém apresentou toxicidade
considerável ao encapsular o ECL. O ECL livre foi tóxico às células.
•

Os carreadores com ECL foram altamente internalizados pelas células RT4, o

que pôde ser notado devido à forte intensidade de fluorescência verde dos
curcuminóides do extrato. As células que internalizaram os CLN-ECL apresentaram
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fragmentações no núcleo, indicando morte por apoptose. Já o uptake celular do ECL
livre não foi favorável.
•

Todos os efeitos biológicos demonstrados pelos CLN, CLN-ECL e CLNimp-

ECL aliados as suas propriedades físico-químicas, os tornam sistemas promissores
para futura terapia do câncer de bexiga.
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APÊNDICES

Apêndice 1- Espectro de massas dos curcuminóides presentes no extrato de C. longa.
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Apêndice 2 – Espectro de RMN de 1H de curcumina isolada do extrato de C. longa (300 MHz).
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Apêndice 3 – Espectro de RMN de 1H de demetoxicurcumina isolada do extrato de C. longa (300 MHz).

