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RESUMO
CAROLLO, A.R.H. Desenvolvimento de nanodispersões de fase líquidocristalina para a liberação cutânea da associação de complexo nitrosilo de
rutênio e protoporfirina IX na terapia fotodinâmica do câncer de pele. 2011. 138
f. Tese (Doutorado) Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.
O óxido nítrico (NO) é um versátil agente biológico, atuando em diversas partes
do organismo, tais como cérebro, artérias, sistema imunológico, fígado e pulmões. Sua
natureza radicalar lhe confere grande reatividade e versatilidade, tornando o
entendimento de sua bioquímica um desafio. A molécula de NO tende a reagir
rapidamente com alguns metais de transição, formando compostos estáveis
denominados complexos nitrosilos, os quais podem ser utilizados como fonte geradora
de óxido nítrico. A liberação de NO a partir de complexos nitrosilos pode ocorrer por
redução química, eletroquímica e fotoquímica. No presente trabalho foi estudada a
obtenção, caracterização e permeação cutânea de um complexo nitrosilo de rutênio, o
trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2 (cyclam-NO), que associado ao fotossensibilizador
protoporfirina IX, possui a peculiaridade de absorver na região do visível, podendo então
ser aplicados na terapia fotodinâmica (TFD) para tratamento de câncer de pele. A
mistura dos compostos foi incorporada em nanodispersões de cristais líquidos, de fase
cúbica (DFC) e de fase hexagonal (DFH), e sua penetração/permeação in vitro em pele
de modelo animal foi avaliada, assim como o comportamento fotoquímico do sistema, no
que se refere à liberação de NO, visando uma futura aplicação em TFD. A atividade
citotóxica dos compostos isolados e em mistura foi avaliada frente às linhagens B16F10
e Melan-A, na ausência e presença de luz, mostrando maior atividade da mistura dos
compostos quando irradiados em 630 nm. Foram construídos diagramas de fase binário
e ternário e, a partir destes, foram escolhidas as formulações a serem estudadas. Estas
formulações foram caracterizadas por microscopia de luz polarizada e difração de raiosX e foram avaliados o tamanho médio de partícula e o índice de polidispersividade das
nanodispersões obtidas e sua estabilidade por turbidimetria. Também foi analisada a
liberação de oxigênio singlete e de NO a partir dos compostos em solução e destes
incorporados nas formulações. Foi desenvolvido e validado um método analítico por
cromatografia líquida de alta eficiência para a quantificação simultânea dos compostos
nos experimentos. A liberação dos compostos a partir das formulações usando
membrana de acetato de celulose também foi avaliada, sendo possível detectar apenas
o cyclam-NO. O estudo da eficiência de encapsulação mostrou que cerca de 70% da
quantidade adicionada dos compostos foi incorporado na DFC e cerca de 80% na DFH.
Os experimentos in vitro de permeação e retenção dos compostos em pele de orelha de
porco mostraram aumento significativo da concentração dos compostos, comparado a
controles contendo os mesmos em PEG. A DFH promoveu um aumento na
concentração de PpIX no estrato córneo (EC) de 2,6 vezes e na epiderme+derme se EC
([E+D]) de 3,4 vezes, e para o cyclam-NO de 2,7 vezes no EC e 2,4 vezes na [E+D]. Já
a DFC aumentou em 1,6 vezes a quantidade de PpIX no EC e 1,9 vezes na [E+D] e em
4,6 vezes a quantidade de cyclam-NO no EC e em 2,0 vezes na [E+D]. Os resultados
obtidos permitem sugerir que estes sistemas são adequados para utilização como
potenciais carreadores para a associação cyclam-NO e PpIX na TFD do câncer de pele
e que esta associação apresentou efeito sinérgico, sendo mais eficiente que a utilização
de apenas um dos compostos.
Palavras-chave: complexos nitrosilos de rutênio; óxido nítrico; terapia fotodinâmica;
protoporfirina IX; nanodispersões de cristal líquido.
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ABSTRACT
CAROLLO, A.R.H. Development of liquid-crystaline nanodispersions for topical
delivery of the association of nitrosyl ruthenium complex and protoporphyrin
IX in photodynamic therapy of skin cancer. 2011. 138 f. Tese (Doutorado)
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2011.
Nitric oxide (NO) is a versatile biological agent, acting in several parts of the body
such as brain, arteries, immune system, liver and lungs. Its radical nature gives great
versatility and reactivity, making the understanding of its biochemical a challenge. The
NO molecule tends to react quickly with some transition metals, forming stable
compounds called nitrosyl complexes, which can be used as a source of nitric oxide. NO
release from nitrosyl complexes can occur by chemical, electrochemical or
photochemical reduction. In this work, the acquisition, characterization and permeation of
a nitrosyl ruthenium complex, trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2 (cyclam-NO), which
associated with the photosensitizer protoporphyrin IX, has the peculiarity of absorbing in
the visible region, and could then be applied in photodynamic therapy (PDT) for
treatment of skin cancer, were studied. The mixture of compounds was incorporated into
liquid crystal nanodispersions, cubic (DFC) and hexagonal (DFH) phases, and its
penetration/permeation in vitro in an animal model skin was evaluated, as well as the
photochemical behavior of the system, with regard to NO release, seeking a future
application in PDT. The cytotoxic activity of the compounds alone and in combination
was evaluated against the B16F10 and Melan-A cell lines, in the absence and in the
presence of light. Binary and ternary phase diagrams were constructed, and from these,
the formulations to be studied were chosen. These formulations were characterized by
polarized light microscopy and X-ray diffraction and were evaluated for particle size and
polydispersity index of nanodispersions obtained and their stability by turbidimetry. Also,
the release of singlet oxygen and NO from the compounds in solution and incorporated
in the formulations was discussed. An analytical method using high efficiency liquid
chromatography was developed and validated for simultaneous quantification of
compounds in the experiments. The release of compounds from formulations using
cellulose acetate membrane was evaluated, and only the cyclam-NO could be detect.
The study of the encapsulation efficiency showed that about 70% of the added amount of
the compounds was incorporated in the DFC and approximately 80% in DFH. In vitro
permeation and retention experiments of the compounds in pig ear skin were performed,
showing a significant increase in the concentration of the compounds in the skin layers,
compared to controls containing compounds in polyethylene glycol. The DFH promoted
an increase in the concentration of PpIX in the stratum corneum (EC) of 2.6 times and in
the epidermis + dermis without EC ([E + D]) of 3.4 times, and the cyclam-NO by 2.7
times for EC and 2.4 times in the [E + D]. DFC already increased by 1.6 times the
amount of PpIX in EC and 1.9 times at the [E+D] and 4.6 times the amount of cyclam-NO
in EC and 2.0 times in the [E + D]. The results may suggest that these systems are
suitable for use as potential carriers for the association of cyclam-NO and PpIX for use in
skin cancer PDT and that this association showed a synergistic effect, being more
efficient than the use of only one of the compounds.

Key words: nitrosyl ruthenium complexes, nitric oxide, photodynamic therapy,
protoporphyrin IX; liquid crystal nanodispersions.
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1- Introdução
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A radiação solar, especialmente a UVB, é reconhecidamente carcinogênica
para o homem e constitui a principal causa do aparecimento de neoplasmas
cutâneos (Green et al., 1999; Woodhead; Setlow; Tanaka, 1999).
Embora o câncer de pele seja o tipo de câncer mais freqüente, correspondendo
a cerca de 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil, quando
detectado precocemente apresenta altos percentuais de cura. Como a pele é um
órgão heterogêneo, esse tipo de câncer pode apresentar neoplasias de diferentes
linhagens. Os mais freqüentes são o carcinoma basocelular e o carcinoma
epidermóide, também chamados de câncer de pele não melanoma. O câncer de
pele com origem nos melanócitos é denominado de câncer de pele melanoma, e,
embora seja o menos freqüente, é o tipo mais grave da doença, devido a sua alta
probabilidade de metástase (Inca, 2010).
Um tratamento seletivo e não-invasivo, a Terapia Fotodinâmica (TFD), tem sido
introduzido clinicamente, tanto para a visualização do tumor (fotodetecção), como
para a destruição local de tumores malignos e lesões pré-malignas. A TFD pode ser
utilizada na pele e em outros órgãos que possam ser alcançados pela luz.
A TFD consiste basicamente na administração intratumoral, sistêmica ou tópica
de agentes fotossensibilizadores, que se acumulam no tecido tumoral. Aplica-se,
então, luz em um comprimento de onda adequado, levando à necrose do tecido
tumoral.
A

TFD

precisa

de

três

elementos

para

seu

sucesso:

um

agente

fotossensibilizador, luz e oxigênio molecular. A maior parte dos trabalhos
desenvolvidos, tanto experimental como clinicamente, tem como objetivo garantir a
existência de fotossensibilizador e de luz em quantidades suficientes no tecido alvo
no momento do tratamento. Embora a TFD seja absolutamente dependente da
presença de oxigênio, o controle de seus níveis é muito difícil (Van Den Akker,
2003). Assim, a procura por novos compostos capazes de liberar outras espécies
reativas, como o óxido nítrico (NO), para uso na TFD, tem aumentado nos últimos
anos.
Entre os efeitos benéficos relacionados para o NO estão a destruição de muitos
agentes patógenos e de células tumorais (Nathan; Hibbs, 1991; Nathan, 1992). Polte
e cols (1997) demonstraram que o NO também exerce efeito citoprotetor, mantendo
a integridade da parede vascular, indicativo do potencial efeito anti-inflamatório e
anti-aterogênico.
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O uso concomitante de compostos liberadores de NO e fotossensibilizadores
foi relatado por alguns autores (Cicillini et al., 2009; Maranho et al., 2009), com
resultados preliminares em culturas de células muito satisfatórios.
Assim, o desenvolvimento de formulações que melhorem a penetração tópica e
transdérmica do fármaco no tecido alvo e a utilização de compostos capazes de
liberar novas espécies reativas além do oxigênio singlete, constituem estratégias
interessantes para a otimização da TFD tópica do câncer de pele.

1.1. Pele
A pele constitui uma via potencial de aplicação de fármacos devido a seu fácil
acesso e sua grande superfície. Representa o órgão mais extenso do corpo,
cobrindo uma superfície de aproximadamente 1,73m2 sendo irrigada por 1/3 do
sangue, além de corresponder a 5% do peso corporal (Barry, 1983; Chien, 1992).
A pele é composta principalmente de duas partes: a face externa, que
corresponde à epiderme, e a face interna, à derme (Figura 1). A derme possui
espessura média de 2 a 4 mm, sendo constituída de uma matriz de proteínas
fibrosas imersas num tecido coloidal amorfo. Apresenta-se rica em capilares
sanguíneos, canais linfáticos e terminações nervosas, além de conter os segmentos
inferiores das glândulas sebáceas e folículos pilosos. A epiderme tem uma estrutura
multilamelar, que representa os diferentes estágios de diferenciação celular. A
epiderme viável é subdividida em quatro partes: estrato lúcido, estrato granuloso,
estrato espinoso e estrato germinativo e contém queratinócitos em vários estágios
de diferenciação, assim como melanócitos, células de Langerhans (importantes no
reconhecimento de antígenos e resposta imune) e células de Merkel (envolvidas na
percepção sensorial) (Asbill; Michniak, 2000). Subindo a partir da camada basal
proliferativa para a camada mais externa, as células mudam de uma forma
ordenada, de células metabolicamente ativas e que se multiplicam para células
densas, mortas funcionalmente e queratinizadas, isto é, corneócitos. Estas últimas
células são envolvidas por bicamadas lipídicas multilamelares e constituem a
camada mais externa da epiderme, de 10 a 20 μm, chamada estrato córneo (EC)
(Barry, 1983)
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Figura 1 - Estrutura do tegumento (http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos10.asp)

A pele serve como uma barreira física e química, protegendo o organismo da
invasão de microorganismos, da perda de água e da radiação solar, além de ser
responsável pelo tato, pela regulação da temperatura corporal e pela produção de
vitamina D. Consequentemente, a pele, em particular, a camada córnea, forma uma
barreira efetiva para a permeação de fármacos (Asbill; Michniak, 2000). Uma simples
demonstração disto ocorre quando a camada mais externa é retirada com fita
adesiva: a permeabilidade para água e outros compostos aumenta drasticamente
(Scheuplein; Blank, 1971). As propriedades de barreira são baseadas na
composição dos lipídeos do EC e, em particular, no excepcional arranjo estrutural da
matriz lipídica intercelular e no envelope lipídico que envolve as células (Potts;
Francoeur, 1991). Os lipídeos intercelulares são principalmente ceramidas,
colesterol e seus ésteres, ácidos graxos e uma pequena fração de sulfato de
colesterol (Grubauer et al., 1989).

1.2. Absorção cutânea de fármacos
As rotas de permeação de fármacos através da pele incluem a difusão através
do estrato córneo e através dos apêndices da pele, como folículos pilosos e
glândulas sudoríparas. Entretanto, estes apêndices ocupam apenas 0,1% do total da
superfície de pele humana e sua contribuição para a permeação é muito pequena
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(Moser et al., 2001). Dois caminhos podem ser identificados através do EC: um
caminho intercelular, onde o fármaco difunde-se ao redor dos corneócitos,
permanecendo constantemente dentro da matriz lipídica, e outro transcelular,
passando através dos corneócitos (Figura 2) (Abraham; Chadha; Mitchell, 1995).

Figura 2 - Rotas de permeação através do estrato córneo (redesenhado de Barry (1987))

Devido às propriedades de barreira, poucos fármacos estão aptos a difundir
passivamente através do EC. Assim, a liberação de fármacos a partir da maioria das
formulações tópicas é complexa e afetada por muitas variáveis, como suas
propriedades cinéticas (p.e., difusão e permeabilidade) e termodinâmicas (p.e.,
solubilidade e partição) (Ghosh; Pfister, 1997; Moser et al., 2001). As estratégias
para aumentar a permeação cutânea incluem tanto métodos químicos, como
promotores de absorção e novos sistemas de veículos, quanto métodos físicos,
como iontoforese, sonoforese e eletroporação (Bronaugh; Maibach, 1999).

1.3. Câncer de pele
Os

tumores

cutâneos

malignos

não-pigmentados,

representados

principalmente por dois tipos de alteração do epitélio, o carcinoma de células basais
(CCB) e o carcinoma de células escamosas (CCE), representam a mais comum e
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grave dentre as neoplasias, ocorrendo principalmente em populações de pele
branca (Grossman; Leffell, 1997; Bastiaens et al., 1998). A incidência deste tipo de
câncer tem aumentado muito nos últimos anos e sua principal causa é atribuída à
radiação solar, especialmente a radiação UVB, que é reconhecidamente
carcinogênica para o homem (Green et al., 1999).
Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde,
anualmente são registrados de 90 a 100 mil novos casos de câncer de pele no
Brasil, predominantemente CCB e CCE. Para o ano de 2010, o número de casos
novos de câncer de pele não melanoma estimados foi de 53.410 casos em homens
e de 60.440 em mulheres, de acordo com as Estimativas de Incidência de Câncer
publicadas pelo INCA. Estes valores correspondem a um risco estimado de 56 casos
novos a cada 100 mil homens e 61 para cada 100 mil mulheres (Inca, 2010).
Vários fatores podem ser citados para este tipo de câncer de pele, entre eles:
fatores fenotípicos, tais como cor da pele, do cabelo e dos olhos, a tendência a se
queimar ou bronzear, a presença de sardas e histórico familiar de câncer de pele
(Cummings; Tripp; Herrmann, 1997); exposição ocupacional ao sol; e exposição à
radiação ultravioleta, radiação ionizante ou ao arsênico (Gottlober et al., 1999;
Baron; Greenberg, 2000). Dentre estes fatores, a exposição acumulativa ao sol é,
provavelmente, o mais importante para o desenvolvimento do câncer, embora a
predisposição genética seja igualmente destacada.
O tratamento convencional dos tumores malignos não pigmentados é feito
através de cirurgia, aplicação de laser, eletrodissecação, criocirurgia, quimioterapia
tópica (5-fluoracil e podofilina) e radioterapia. Estas terapias podem apresentar taxa
de recorrência de 5 a 10% e normalmente deixam cicatrizes e/ou hipo ou
hiperpigmentação, além de efeitos colaterais como dor, inflamação grave e irritação,
que podem permanecer durante semanas (Wagnieres et al., 1998; De Rosa;
Bentley, 2000). Assim, é necessário o desenvolvimento de formas de tratamento
mais eficientes, menos destrutivas e que apresentem resultados estéticos melhores,
especialmente em pacientes imunodeficientes e naqueles com várias lesões (Peng
et al., 1995; Stender; Wulf, 1996; Szeimies et al., 1996; Wennberg et al., 1996;
Zeitouni; Shieh; Oseroff, 2001).
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1.4. Terapia fotodinâmica aplicada a tecidos neoplásicos
A TFD é uma modalidade médica de terapia de neoplasias que emprega uma
combinação de luz e fármaco a fim de se obter um efeito citotóxico ou um efeito
modificador ao câncer ou qualquer outro tecido indesejável (Dougherty et al., 1978;
Dougherty, 1984; 1995). Assim, um fármaco fotossensibilizante e de baixa
toxicidade é administrado ao organismo. Quando este se acumula nos tecidos
lesados, uma dose de luz regulada na faixa de 600 a 850 nm (janela terapêutica) é
incidida sobre o tecido lesado, ativando o fármaco e induzindo sua ação tóxica.
Sucintamente, a base da TFD consiste nos processos fotofísicos dos
fotossensibilizadores presentes nos tecidos celulares. Após absorverem luz, ocorre
a produção de espécies reativas excitadas que, na presença de oxigênio, induzem a
formação de espécies reativas de oxigênio (1O2, O2-•, OH•, H2O2), definidas como
EROs. Estas espécies atacam centros específicos, como lipídeos, proteínas e DNA,
e desencadeiam a morte de tecidos por necrose ou apoptose celular.
Em vários centros de pesquisa, 80% dos estudos sobre TFD são baseados na
utilização do oxigênio singlete (1O2) como espécie reativa (De Rosa; Crutchley,
2002). No entanto, o tratamento usando TFD não obtém sucesso em neoplasias de
grande porte, devido à característica hipóxica destas lesões (Robertson; Evans;
Abraharnse, 2009). Esforços têm sido feitos para superar este problema, com a
hiperoxigenação dos tecidos, utilizando câmara hiperbárica (Chen et al., 2002) ou o
uso de irradiação com luz fracionada, alternando períodos de claro e escuro
(Curnow; Haller; Bown, 2000). Entre essas tentativas, é grande a procura por outras
espécies úteis, como radicais livres derivados dos fotossensibilizadores utilizados,
bem como outras espécies radicalares independentes de oxigênio. Uma
possibilidade é utilizar compostos que liberem fotoquimicamente NO, conhecido por
ser um agente anti-tumoral (Gomes et al., 2008; Maksimovic-Ivanic et al., 2009; De
Araujo et al., 2010). O NO, além de possuir uma natureza radicalar, reage com o
ânion superóxido (O2-) presente no meio e forma ONOO-, e N2O3, que são
chamados de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ERONs).

1.5. O óxido nítrico
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O óxido nítrico (NO) apresenta surpreendente onipresença em seres vivos. É a
única

molécula

endógena

conhecida

que

reúne

as

propriedades

de

neurotransmissor, de mediador constitutivo e indutível e de agente citotóxico. Ela
possui ação na regulação da pressão sanguínea, no sistema imunológico e nas
atividades do cérebro, fígado, pâncreas, útero e pulmões (Culotta; Koshland, 1992;
Stamler; Singel; Loscalzo, 1992; Feldman, Paul L.; Griffith, Owen W.; Stuehr, Dennis
J., 1993; Ainscough; Brodie, 1995; Wink, David A. et al., 1996; Ignarro, 2000;
Richter-Addo; Legzdins; Burstyn, 2002).
A molécula de NO é a menor molécula classificada como mensageiro
biológico. Nessa função, não depende de transportadores específicos nem de
canais de passagem intracelulares. Ela difunde-se pela célula, com a mesma
facilidade em meio hidrofílico e em meio lipofílico. Sua ação fisiológica depende
muito mais de suas propriedades físico-químicas do que de sua conformação
espacial (Feldman, Paul L.; Griffith, Owen W.; Stuehr, Dennis J., 1993). Atribui-se a
riqueza da bioquímica do óxido nítrico à diversidade de suas espécies, ou seja, a
espécie

NO+

(íon

nitrosônio),

que

é

formada

pela

retirada

do

elétron

desemparelhado no orbital π*, e a espécie NO- (ânion nitróxido), que é formada pela
adição de um elétron ao orbital.
Green e colaboradores (1981), pesquisando a toxicologia de nitroaminas,
demonstraram que óxidos de nitrogênio eram produzidos em quantidade significante
pelo metabolismo de mamíferos e que sua concentração aumentava em condições
inflamatórias. Heck e colaboradores, em 1992, descobriram evidências de que o NO
é produzido endogenamente pelas células da pele humana. Cals-Grierson e
Ormerod (2004) viram que o NO possui papel vital na resposta da pele a certos
estímulos externos como calor, irradiação ultravioleta, infecção e cicatrização.
Observou-se que o NO possui efeito tumoricida quando no meio celular existe
uma elevada concentração de NO (Ignarro, 2000). Esta atividade do NO inclui
inibição da proliferação de células tumorais, da promoção e da diferenciação celular.
Baseando-se nos fatos de que a deficiência de NO pode acarretar várias
disfunções e de que em altas doses o NO possui ação antitumoral, o uso de
compostos doadores de NO em tratamentos clínicos parece bastante promissor.
Dentre estes compostos, os complexos metálicos são peculiares por serem bastante
estáveis e susceptíveis à ação de certos estímulos, como luz e redução
eletroquímica, que podem promover a liberação de NO de forma controlada.
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1.6. Aplicações farmacêuticas de complexos metálicos
Diversos complexos metálicos são utilizados para fins farmacológicos, entre
eles, os compostos de platina, utilizados no tratamento de câncer, assim como os
compostos de ouro no tratamento de artrite reumatóide, os de prata usados como
agentes antimicrobianos e os de mercúrio utilizados como diuréticos (Berners-Price;
Sadler, 1996; Bakhtiar; Ochiai, 1999; Allardyce; Dyson, 2001). O nitroprussiato de
sódio (Na2[Fe(CN)5(NO)]·2H2O) possui o ligante NO e é utilizado como
vasodilatador no controle da pressão arterial (Szczepura; Takeuchi, 1990; Moncada;
Palmer; Higgs, 1991; Stochel et al., 1998). Porém, esse composto possui a
desvantagem de ter reações secundárias indesejadas, como a liberação de CN-.
Metalo-drogas, cujo centro metálico é o rutênio, possuem boa aplicação
clínica, principalmente por ser baixa a toxicidade do metal. Isto se deve, em parte, à
semelhança das propriedades físico-químicas deste metal com as do ferro. Uma vez
que o organismo consegue proteger-se dos efeitos causados por um excesso de
ferro através do aumento da produção de proteínas captadoras de ferro, como a
transferrina e a albumina, alguns autores acreditam que o mecanismo de proteção
contra a toxicidade do rutênio seria o mesmo (Allardyce; Dyson, 2001).
Lembrando que a toxicidade do metal também está relacionada com o seu
estado de oxidação, pode-se afirmar que outro fator da baixa toxicidade do rutênio é
sua habilidade de atingir vários estados de oxidação (II, III e IV) em meio fisiológico.
Provavelmente, isto ocorra devido às reações redox causadas pela enzima
citocromo oxidase, ou pela glutadiona ou pelo ascorbato (Allardyce; Dyson, 2001).
As características de complexos nitrosilos de rutênio tornam esses compostos
propícios para a busca de novas substâncias que funcionem como agentes
liberadores de NO.

1.7. Complexos nitrosilos de rutênio
A procura de métodos capazes de liberar óxido nítrico nos organismos a partir
de complexos nitrosilos de rutênio é bastante intensa. Uma maneira é submeter
estes complexos a um estímulo eletroquímico, que pode provocar a labilização do
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ligante nitrosil. Fundamentado nisto, alguns pesquisadores estudaram a ação
biológica de vários tipos de complexos nitrosilos de rutênio hidrossolúveis
(Wieraszko et al., 2001; Marcondes et al., 2002).
Outra estratégia é utilizar compostos que sejam termicamente estáveis e
fotoquimicamente ativos, ou seja, liberam NO quando submetidos a algum tipo de
indução fotoquímica. Visando esta perspectiva, Ford e colaboradores (1998)
sintetizaram e estudaram compostos do tipo [Ru(P)(ONO)(NO)], onde P é um anel
porfirínico e mais recentemente compostos do tipo [RuCl(salen)(NO)], onde o ligante
salen é um derivado do diânion N, N’-bis(salicilidina)etilenodiamina (Works; Ford,
2000; Works; Jocher; Ford, 2001). Da mesma forma, foi constatada a liberação de
NO em meio aquoso a partir de complexos do tipo cis-[Ru(bpy)2L(NO)](PF6)n, onde
bpy é 2, 2´-bipiridina e L é Cl-, 4-pic (4-picolina), py e 4-acpy (4-acetilpiridina)
(Togniolo; Da Silva; Tedesco, 2001; Sauaia et al., 2003).
Para aumentar a possibilidade da utilização destes complexos como agentes
terapêuticos, é preciso conhecer mais sobre seu comportamento em sistemas
biológicos, como a interação de complexos nitrosilos de rutênio com a pele, sua
reatividade e o controle da liberação de NO por processo fotoquímico. Esta
fotorreatividade pode prover um novo agente terapêutico para utilização clínica na
Terapia Fotodinâmica (TFD) do câncer de pele.

1.8. A protoporfirina IX
O fotossensibilizador ideal deve possuir algumas propriedades: pureza
química, seletividade para tecidos tumorais, rápido acúmulo no tecido tumoral e
rápido clearance, estabilidade química e física, ativação pela luz, boa penetração
tecidual, alto coeficiente de absorção e ser atóxico na ausência de luz (Lopez et al.,
2004; Nowis et al., 2005). Até o momento, nenhum destes agentes apresentou todas
estas características. Uma revisão sobre os diversos fotossensibilizadores existentes
e seus prováveis mecanismos de ação foi apresentada por De Rosa & Bentley
(2000).
Os fotossensibilizadores mais amplamente estudados são as porfirinas, que
foram identificadas há 150 anos. Uma de suas qualidades é a toxicidade mínima na
ausência de luz e a falta de interações farmacológicas com outros fármacos, fazendo
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da TFD um procedimento seguro em tratamentos oncológicos combinados (Nowis et
al., 2005). No entanto, estas têm a desvantagem de fotossensibilizar a pele por um
período prolongado (Dougherty; Cooper; Mang, 1990), expondo os pacientes a
riscos de reações fototóxicas acidentais durante o tratamento.
A hematoporfirina e seu derivado purificado, a porfirina sódica, quando
utilizadas

sistemicamente,

possuem

o

inconveniente

da

fotossensibilização

prolongada da pele. Além disso, sua utilização tópica não é indicada, pois ambas
são moléculas de alta massa molecular, que dificilmente penetram na pele,
reduzindo assim a eficácia do tratamento (Kennedy; Pottier; Pross, 1990).
A PpIX, considerada um fotossensibilizador endógeno por ser induzida
endogenamente pelo 5-ALA, pode ser usada na TFD para destruir células tumorais,
com efeitos colaterais reduzidos se comparado aos fotossensibilizadores exógenos,
devido a sua rápida degradação em tecidos normais, levando a um curto período de
sensibilização (Kennedy; Pottier; Pross, 1990). Além disso, a PpIX possui um caráter
anfifílico, o que permite uma melhor penetração cutânea, quando comparado a
moléculas hidrofílicas e carregadas, sendo que o emprego de sistemas de liberação
para a sua veiculação tópica garantiria a sua eficácia na TFD do câncer de pele.

1.9. Nanodispersões de fase líquido cristalinas
Atualmente, vários trabalhos relatam que alguns sistemas lipídicos são
capazes de alterar a solubilidade e/ou a difusibilidade de fármacos através do
estrato córneo. Mais especificamente, estes sistemas lipídicos, também conhecidos
como sistemas líquidos cristalinos, possuem a capacidade de atuar através das três
vias que envolvem a permeação de fármaco através da pele, ou seja, modificando a
interação pele-fármaco-veículo (Shah; Sadhale; Chilukuri, 2001).
Lipídeos polares anfifílicos como os fosfolipídeos, quando colocados em água,
formam espontaneamente bicamadas lipídicas termodinamicamente estáveis, as
quais podem assumir várias estruturas e formas geométricas (Engstrom; Norden;
Nyquist, 1999; Shah; Sadhale; Chilukuri, 2001). Esta reorganização pode resultar em
estruturas tridimensionais, como bicamadas lipídicas formando uma fase micelar
reversa (L2) e três tipos de fases lipídicas cristalinas (lamelar, hexagonal reversa e
cúbica) dependendo da temperatura e da quantidade de água do sistema (Figura 3).
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A fase lamelar (Lα) consiste em uma disposição linear alternando bicamadas
lipídicas e canais de água. A fase hexagonal reversa (HΠ) consiste em hastes
infinitas de água dispostas em redes entrelaçadas bidimensionalmente e separadas
por bicamadas lipídicas. A fase cúbica é usualmente observada entre a fase lamelar
e a hexagonal reversa. As estruturas destas fases são semelhantes a membranas
biológicas, sendo uma propriedade das fases cúbica e hexagonal reversa que estas
coexistem em equilíbrio com excesso de água (Engstrom; Norden; Nyquist, 1999;
Sato; Ueno; Yano, 1999; Shah; Sadhale; Chilukuri, 2001; Ferreira et al., 2006).

Figura 3 - Representação esquemática das diferentes fases formadas pela monoleína em
presença de água. Adaptado de Qiu & Caffrey (2000)

A monoleína (MO), ou monooleato de glicerila, é um monoglicerídeo composto
por uma mistura de glicerídeos do ácido oléico e outros ácidos graxos. É um material
atóxico, biodegradável e biocompatível, e está incluso no Guia de Ingredientes
Inativos do FDA (Food and Drug Administration) (Ganem-Quintanar; QuintanarGuerrero; Buri, 2000). Vários trabalhos têm demonstrado que a MO forma sistemas
líquidos cristalinos estáveis quando colocada em meio aquoso, dependendo da
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composição, temperatura e condições de agitação dos sistemas (Engstrom; Norden;
Nyquist, 1999; Ganem-Quintanar; Quintanar-Guerrero; Buri, 2000; Shah; Sadhale;
Chilukuri, 2001).

Figura 4 – Estrutura molecular da monoleína

No sentido de atuar como um sistema de liberação, as fases cúbica e
hexagonal podem dissolver ou dispersar fármacos de diversas polaridades, de
baixas a altas concentrações. O fator limitante da incorporação está no fato de que o
fármaco não pode romper a formação da estrutura cristalina (He; Craig, 1999; Caboi
et al., 2001b; Murgia; Caboi; Monduzzi, 2001).
De modo geral, a preparação de dispersões de fase cúbica ou hexagonal de
dimensões

nanométricas

depende

da

composição

da

mistura

de

MO/tensoativo/água, além das condições de agitação, como sonicação ou
microfluidização, e alta temperatura (Um et al., 2003). Entretanto, muitos fármacos
não suportam alta temperatura e pressão, e desse modo são desestabilizados
durante o processo. Para solucionar problemas relacionados ao processo de
preparação, Kim e colaboradores (2000) desenvolveram um tipo de formulação
precursora que pode ser dispersa em água através de simples agitação em
temperatura ambiente. Esta formulação precursora compreende um sistema de MO,
tensoativo, solvente e fármaco, e também é capaz de produzir partículas coloidais,
as quais são altamente eficazes na encapsulação de fármacos. É sabido que o
processo de preparação determina o tipo de partícula produzida, mesmo se uma
mistura idêntica é usada como ponto de partida (Gustafsson et al., 1999; Geil et al.,
2000; Siekmann et al., 2002). Além disso, se uma fase cúbica constituída de MO,
tensoativo e água é sonicada ao invés de ser microfluidizada, partículas pequenas
podem ser formadas inicialmente, e somente determinada proporção destas
partículas poderão formar, lentamente, partículas de dimensões coloidais (Borne;
Nylander; Khan, 2003; Um et al., 2003).
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Uma vez que algumas fases líquido cristalinas são estáveis em excesso de
água e podem ser dispersas em soluções apropriadas contendo tensoativos,
dispersões coloidais de dimensões nanométricas de estruturas destas fases têm
sido propostas como sistemas de liberação parenteral sustentada, especialmente
para peptídeos e proteínas (Bojrup et al., 1996; Sheikh et al., 1999). Assume-se que
as redes com estrutura coloidal são preservadas em nanopartículas, e desse modo,
as características vantajosas da fase cúbica são mantidas, além de reduzir a alta
viscosidade da mesma, que pode ser indesejada em alguns casos devido à lenta
liberação de fármacos (Engstrom; Norden; Nyquist, 1999; Ganem-Quintanar;
Quintanar-Guerrero; Buri, 2000; Shah; Sadhale; Chilukuri, 2001).
Diversos métodos podem ser utilizados para caracterizar fases líquidocristalinas, sendo a difração de raios X uma das mais utilizadas. A difração é um
fenômeno de interferência causado por um objeto no caminho de ondas
eletromagnéticas. A difração ocorre quando as dimensões deste objeto são
comparáveis ao comprimento de onda da radiação. Os raios X têm comprimento de
onda comparável ao espaçamento entre grupamentos formadores dos cristais, por
isso a técnica pode ser utilizada para identificação de fases líquido-cristalinas
(Atkins, 1998). Um feixe de raios X incide sobre um conjunto de planos cristalinos,
cuja distância interplanar é d. O ângulo de incidência é θ. Os feixes refletidos por
dois planos subseqüentes apresentarão o fenômeno da difração. Isto é, se a
diferença entre seus caminhos óticos for um número inteiro de comprimentos de
onda, haverá superposição construtiva (um feixe de raios X será observado); caso
contrário, haverá superposição destrutiva, ou seja, não se observará qualquer sinal
de raios X. A difração ocorre por reflexões em sucessivos planos do cristal. Para
haver reflexão, as ondas devem estar em fase, ou seja, sua interferência deve ser
construtiva. Quando a diferença de caminho ótico entre dois feixes é igual a um
número inteiro de comprimentos de onda, isto significa que as ondas estão “em
fase”, ou dito de outra forma, os máximos e mínimos de uma onda coincidem com os
máximos e mínimos da outra. Esta condição é descrita pela lei de Bragg:
nλ = 2dsenθ,
onde n é um número inteiro, λ é o comprimento de ondas da radiação, d é a
distância interplanar e θ é o ângulo de reflexão.
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A análise dos ângulos de reflexão obtidos pela técnica permite obter
informações sobre a dimensão do conjunto de planos responsável pela reflexão e
sobre a estrutura do sistema.
Considerando-se o exposto e que as funções no organismo relacionadas ao
NO são definidas por sua localização e cinética de liberação, a sua aplicação tópica,
no local de ação necessário para seu uso no tratamento do câncer de pele, pode
evitar o aparecimento de possíveis efeitos colaterais. Como o composto nitrosilo
doador de NO, trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2 (cyclam-NO), não absorve luz na região
do visível, propôs-se neste trabalho a utilização concomitante deste com o
fotossensibilizador PpIX, baseado na premissa de que ocorre uma transferência
eletrônica fotoinduzida entre os compostos (Da Silva et al., 2007), possibilitando a
excitação do cyclam-NO e consequente liberação do NO, quando a mistura é
irradiada no comprimento de onda de máxima absorção da PpIX. Assim, estuda-se a
possibilidade de um efeito sinérgico entre a liberação de NO no meio, conhecido
agente antitumoral, e a TFD empregando a PpIX como agente fotossesibilizador.
Uma vez que o alto peso molecular dos compostos em questão e a presença de
carga residual no cyclam-NO dificultam sua penetração passiva através da pele,
uma estratégia interessante foi a incorporação dos compostos em sistemas de
liberação, capazes de aumentar a penetração cutânea dos compostos.
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2- Objetivos
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O presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um sistema carreador
baseado em nanodispersões de fase líquida cristalina para liberação cutânea da
associação do complexo trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2 e do fotossensibilizador
Protoporfirina IX, como proposta de otimização da terapia fotodinâmica tópica do
câncer de pele.

2.1. Objetivos específicos
Os objetivos específicos do trabalho foram:
• Síntese e caracterização do complexo nitrosilo de rutênio;
• Investigação da liberação de NO frente a um estímulo luminoso, em
conjunto o fotossensibilizador PpIX;
• Avaliação da citotoxicidade do composto em cultura de célula de
melanócito (Melan-A) e de melanoma de camundongo (B16/F10), com ou
sem a presença de PpIX;
• Padronização e validação de metodologia analítica para quantificação
dos compostos;
• Desenvolvimento e caracterização de nanodispersões de fase líquido
cristalina (cúbica e hexagonal) contendo a mistura dos compostos;
• Avaliação in vitro da liberação de NO a partir das nanodispersões;
• Estudo in vitro da permeação/retenção cutâneas dos compostos
incorporados nas nanodispersões, em pele de modelo animal.
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3. Material e métodos
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3.1. Material
3.1.1 Solventes, reagentes e matérias-primas:
•

Protoporfirina IX (Sigma-Aldrich)

•

Ácido oléico (Sigma-Aldrich)

•

Monoleínas (Myverol 18-99) das marcas Kerry e Caravan

•

Poloxamer 407 (Basf)

•

Solventes (Omnisolv, Synth, Merck)

•

Água obtida por osmose reversa

•

Natrosol 250 HHR (Aqualon Oil Fiel Chemicals)

•

Cloreto de cetilpiridíneo (DEG)

•

MTT (3-[4,5-dimetilazol-2yl]-2,5-difeniltetrazom brometo - Sigma-Aldrich)

•

Penicilina, estreptomicina e anfotericina B (Invitrogen, Gibco, Carlsbad, CA,
EUA)

•

1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano (cyclam) 97% pureza (Aldrich Chemicals)

•

meio de cultura RPMI 1640

•

Soro fetal bovino

•

HEPES (ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N’-2-etanossulfônico) (Baker)

•

PMA (phorbol esther 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate)

•

meio de cultura 199

•

filtro Amicon Ultra®

3.1.2 Equipamentos e acessórios:
• Espectrofotômetro UV-Visível Hitachi (modelo U-300)
•

Microscópio ótico com filtro de luz polarizada (modelo AxioPlan 2 Image,

Zeiss) equipado com platina de aquecimento programado Hotstage (modelo THMS
600, LINKAM)
• Ultra-som de haste Thornton – INPEC Eletrônica SA (modelo D.C. nr.
• 0295125)
• Célula de difusão Franz modificada in vitro vertical de marca LGA (modelo
LG-1084)
• Balança Analítica – Acculab – 110g
• Agitador mecânico tipo mixer – IKa
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• Dermatômetro Nouvag AG
• Medidor de pH (Digimed)
• Vidraria âmbar
• Estufa Thermo
• Placa contendo 96 poços
• Câmara de Neubauer
• Leitor de Elisa (Spectramax Plus® – Molecular Devices, Sunnyvale, Ca, EUA)
• Capela de fluxo laminar
• NO-meter (ISO-NO) (World Precision Intruments)
• Sistema de irradiação (lâmpada e filtro)
• Equipamento de espalhamento dinâmico da luz marca Malvern Instruments
(modelo Zetasizer Nano system ZS)
3.1.3- Pele
A pele da orelha de porco foi utilizada como modelo nos estudos de
recuperação dos compostos da pele e na permeação in vitro. Para a retirada da pele
das orelhas obtidas logo após o abate do animal (Frigorífico Olhos D’água Ipuã/SP), as mesmas foram lavadas em água corrente e, em seguida, a pele da
região dorsal externa das mesmas foi retirada da cartilagem com auxílio de pinça e
bisturi. As peles foram então dermatomizadas, ficando com uma espessura final de
aproximadamente 500μm. As peles foram congeladas por, no máximo, 30 dias.

3.2. Métodos
3.2.1. Síntese e caracterização do complexo nitrosilo de rutênio
O complexo trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2, denominado no presente trabalho
como cyclam-NO (Figura 5), foi sintetizado conforme descrito por Lang e cols (2000).
Esta etapa foi realizada em conjunto com o grupo de trabalho do Prof. Dr. Roberto
Santana da Silva, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo.
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Em um balão de duas bocas dissolveram-se 0,50 g de RuCℓ3.nH2O em 50,0 mL
de metanol previamente desaerado. Após borbulhar argônio por 20 min e sob forte
agitação, promoveu-se o borbulhamento de óxido nítrico gasoso por 3 vezes ao dia
por um período de 3 dias. Após este processo, a solução tornou-se vermelha,
característica da espécie RuCl3NO conforme ALESSIO e colaboradores (1988).
Sendo assim, reduziu-se o volume até cerca de 10,0 mL e adicionaram-se 200,0 mL
de etanol desaerado. A massa de 0,42 g do ligante cyclam foi adicionada a esta
solução deixando-se sob refluxo por 12 horas. Após este tempo reduziu-se o volume
da solução até aproximadamente 10,0 mL e deixou-se em repouso na geladeira por
4 dias. Sólido esverdeado foi obtido e filtrado. O rendimento da síntese foi de 53%.

Figura 5 – Estrutura do trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2

3.2.1.2. Espectrofotometria na região do ultravioleta–visível
As medidas de absorção na região do ultravioleta e do visível foram efetuadas
usando um espectrofotômetro UV-visível NIR Hitachi modelo U-3501.
Quantidades estabelecidas dos compostos foram dissolvidas no solvente e
submetidas à varredura espectrofotométrica de 800 nm a 200 nm, utilizando uma
cubeta de quartzo de 1,0 cm de caminho óptico.
3.2.1.3. Espectrofotometria na região do infravermelho
O espectro na região do infravermelho foi obtido com Espectrofotômetro FTIR8400S IRPrestige-21 (Shimadzu). A análise foi realizada com a amostra no estado

22

sólido, utilizando pastilha de brometo de potássio (KBr) e compressão em prensa
hidráulica.
3.2.1.4. Avaliação da geração fotoquímica de NO a partir do complexo nitrosilo
de rutênio e da mistura deste com PpIX
Os experimentos de liberação de NO a partir do cyclam-NO e da mistura
deste com o fotossensibilizador foram realizados utilizando-se um laser Colibri
Quantum Tech, com λ=660nm, potência = 100% (14 mW). As amostras isoladas ou
em concentração equimolar foram primeiramente diluídas em N-metil-pirrolidona
(NMP). A amostra a ser analisada foi colocada em uma cubeta de quartzo contendo
uma barra magnética e então foi adicionado ao meio tampão fosfato 0,1M pH=6,0. A
solução foi continuamente agitada durante o tempo de irradiação. O sensor de NO
foi colocado diretamente dentro da solução.
A liberação de NO é detectada diretamente por um sensor amperométrico
(ISO-NO), desenvolvido pela World Precision Intruments. Este sensor possui uma
membrana seletiva de NO, com sensibilidade na faixa de 1 nM a 20 μM, e com
tempo de resposta relativamente curto, compatível com o sistema pulsado de
irradiação proposto. O sinal analógico do ISO-NO é digitalizado e registrado
temporalmente utilizando um sistema de detecção CR-7 da Shimadsu e convertido
ao PC pelo programa DUO18 v 1.1.
A calibração do eletrodo ISO-NO foi realizada através de uma solução aquosa
padrão preparada com NO gasoso (Kudo et al., 1997). Em uma quantidade de 10
mL de tampão borbulhou-se argônio durante 30 min a fim de remover todo o
oxigênio presente no meio. O gás NO é gerado por uma solução de ácido nítrico
50%, na qual se mergulham pedaços de cobre metálico. Antes de borbulhar a
solução padrão, o gás passou por uma solução de KOH, para remover possíveis
traços de NO2 presentes na mistura gasosa. Esse aparato foi montado em uma
capela devido à toxicidade do gás NO. O NO foi borbulhado na solução padrão
durante 1 hora, tempo suficiente para saturar a solução aquosa, cuja concentração
é 2,1 × 10-3 M (Mori; Bertotti, 2000). Assim, a partir dessa solução padrão de
concentração conhecida de NO gasoso, calibrou-se o eletrodo.
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3.2.1.5. Determinação do coeficiente de solubilidade do Cyclam-NO
O coeficiente de solubilidade do cyclam-NO foi determinado em diversos
solventes objetivando determinar o solvente extrator mais adequado para os
experimentos de permeação e retenção cutâneas. Para tanto, foi colocado um
excesso do complexo em 3 mL dos seguintes solventes: MeOH:H2O pH 1,0 (9:1),
NMP, tampão fosfato 0,1M pH=6,0, o mesmo tampão adicionado de 30mM de
cloreto de cetil piridíneo (CCP), dimetilsulfóxido (DMSO) e solução extratora. As
amostras em triplicata foram mantidas overnight sob agitação, então foram filtradas
em membrana Millipore (0,45 μm) e quantificadas por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE).
3.2.2. Estudos in vitro em cultura de células
3.2.2.1. Soluções e reagentes
3-[4,5-dimetilazol-2yl]-2,5-difeniltetrazom brometo (MTT)
Para preparar a solução do reagente colorimétrico MTT a 5mg/mL, dissolveram-se
50mg de MTT (Sigma-Aldrich) em 10mL de PBS estéril, em capela de fluxo laminar.
Esta solução foi separada em alíquotas de 1 mL em eppendorfs estéreis e
armazenada a temperatura de -20 ºC.
Solução Solubilizadora
A solução solubilizadora (Triton X-100 10% em solução álcool-ácido) foi preparada
da seguinte forma: primeiramente, dissolveram-se 2mL de Triton 100X em 18 mL de
água estéril, obtendo-se o Triton 10%; posteriormente, adicionaram-se 810 μL de
ácido clorídrico 37% a 100 mL de álcool, obtendo-se a solução álcool-ácido. Por fim,
misturaram-se 20 mL da solução álcool-ácido à 20 mL da solução de Triton 10%,
obtendo-se, assim, a solução solubilizadora.
3.2.2.2. Meio de cultura celular
Para manutenção das linhagens celulares e realização dos ensaios de
atividade antitumoral, foi utilizado o meio de cultura RPMI 1640 (pH=6,8)
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suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado, 100 U/mL de penicilina, 100
μg/mL de estreptomicina e 0,25 μg/mL de anfotericina B, 1,5 g/L de bicarbonato de
sódio, 4,5 g/L de glicose e 2,38 g/L de HEPES. Este meio foi preparado e
esterilizado por filtração em membranas de 0,22 μm em capela com fluxo laminar.
Para o cultivo das células Melan-A, adicionaram-se 0,15 μg/mL de PMA (phorbol
esther 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate) ao meio.
Inativação do Soro Bovino Fetal (SBF)
Para utilização do SBF no meio de cultura foi necessário inativar o sistema
complemento. Para isso, ele foi descongelado em temperatura ambiente e seu
frasco completamente submerso em banho-maria, por meia hora, à temperatura de
56 ºC.
3.2.2.3. Linhagens celulares
Foram utilizadas as linhagens B16 F10, que é uma linhagem de células de
melanoma metastático cultivadas e Melan A, linhagem de célula melanocíticas não
tumorigênicas cultivadas. As linhagens tumorais foram mantidas em criopreservação
em nitrogênio líquido em solução de congelamento com 10 % de DMSO e 90 % de
SBF inativado. Para o estudo in vitro das linhagens, as células foram descongeladas,
lavadas em meio para retirar todo DMSO e possíveis células mortas e expandidas
em frascos de cultura celular de 25 cm3, em meio RPMI, à temperatura de 37º C, em
estufa incubadora umidificada contendo 5% de CO2.
3.2.2.4. Ensaio de atividade antitumoral – Teste do MTT
Esta etapa foi realizada em conjunto com o Dr. Daniel Roberto Callejon, no
laboratório do Prof. Dr. Marcelo Dias Baruffi. Os níveis de citotoxicidade do fármaco
sobre as células foram analisados pelo ensaio de MTT, o qual é um teste
colorimétrico, capaz de indicar a viabilidade celular, baseado na atividade metabólica
das células viáveis. O sal tetrazolio MTT, de cor amarela, é reduzido a cristais de
formazan, de cor azul, na presença de enzimas redutoras (Figura 6).
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Figura 6 - Esquema da reação de conversão do sal de MTT em formazan, no experimento
de cultura de células.

Para realização deste ensaio, as células em crescimento foram primeiramente
lavadas pela adição de 3 mL de uma solução de Tyroids 1X e depois incubadas em
estufa por 5 minutos com esta mesma solução, para removê-las dos frascos de
cultura celular. As células foram então transferidas para tubos falcon e adicionou-se
3 mL de meio de cultura para lavar as células. Os tubos foram centrifugados a 1000
g por 15 minutos, o sobrenadante foi desprezado e adicionou-se 1 mL de meio de
cultura. Para a contagem das células, misturaram-se 10 μL de suspensão de células
a 190 μL de solução 0,1% de azul de tripan e fez-se a contagem delas em Câmara
de Neubauer. Em seguida foi feito o plaqueamento em placas de 96 poços, na
densidade de 3 x 104 células em 200 μL de meio por poço. As placas foram então
incubadas por 24 horas a 37º C, em estufa com atmosfera umidificada contendo 5%
de CO2. Após a incubação, as células foram lavadas com PBS. Depois, retirou-se o
PBS e colocaram-se 200 μL de solução dos compostos a serem testados em
diferentes concentrações em PBS, contendo no máximo 1% de DMSO para auxiliar
na solubilização dos fármacos. Como controle positivo utilizaram-se células
contendo apenas PBS+1% de DMSO e como controle negativo usou-se
camptomicina. Foi feita nova incubação por 20 minutos. Este procedimento foi
realizado tanto para as placas submetidas à irradiação, quanto às placas mantidas
no escuro, para que fosse avaliada a citotoxicidade dos fármacos na ausência de
irradiação.
Para as placas mantidas no escuro, após o período de incubação com os
fármacos (20 minutos), os poços foram novamente lavados com PBS, para retirar o
fármaco e adicionaram-se 200 μL de meio em cada poço.
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Já nas placas em que foi testada a utilização da luz com os fármacos, após o
período de incubação com os compostos, os poços foram irradiados utilizando-se
um sistema de irradiação composto por 96 leds (diodo emissor de luz) de alta
potência, com emissão na região do vermelho do espectro (pico em 632,5 nm),
conforme pode ser visualizado na Figura 7.

Figura 7 – Sistema de irradiação com leds de alta potência

Este sistema foi encomendado à empresa Labtools Ltda ME, e sua principal
característica é emitir luz apenas em uma região do espectro. Nesta região, a PpIX
absorve a luz e pode então transferir elétrons para o cyclam-NO, que não absorve
luz nesta região do espectro e, consequentemente, não estaria apto a liberar NO. O
sistema adquirido tem o tamanho exato de uma placa de cultura de células,
adaptando-se perfeitamente ao experimento. Além disso, para evitar que as células
nas placas recebessem quantidades diferentes de energia, a primeira fileira de
poços em volta de toda a placa não foi utilizada. A dose de luz escolhida para
irradiar as células foi de 20 J/cm2. A seguir, a Figura 8 mostra o sistema construído:
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Figura 8 – Sistema de irradiação com leds de alta potência

Após a irradiação, os poços foram novamente lavados com PBS, para retirar
o fármaco e adicionaram-se 200 μL de meio em cada poço. As placas foram
novamente incubadas por 24 horas a 37º C, em estufa com atmosfera umidificada
contendo 5% de CO2. Após a incubação, retirou-se o meio e foram adicionados 200
μL de meio 199 (por ser sem fenol red, não interfere no teste colorimétrico) contendo
10% de solução de MTT e incubou-se por 4 horas. Em seguida, o sobrenadante foi
retirado e foram adicionados 200 μL/poço de solução solubilizadora, para a
solubilização dos cristais de formazan e incubou-se overnight. A leitura colorimétrica
foi realizada em 570nm no Leitor de Elisa (Spectramax Plus® – Molecular Devices,
Sunnyvale, Ca, EUA). Os resultados foram expressos em porcentagem (%) de
viabilidade celular em relação ao controle de proliferação.
3.2.2.5. Soluções de fármacos testadas nos estudo de citotoxicidade
Nestes ensaios, foram utilizadas concentrações do composto nitrosilo de
rutênio e da PpIX de 0,3; 1,0; 3,0 e 10,0 μM. Estes foram primeiramente
solubilizados em DMSO e depois repetidamente diluídos em PBS, de forma que a
concentração de DMSO na solução final não fosse maior que 1%. Também foram
testadas misturas dos dois fármacos, nas mesmas concentrações. Como controle de
viabilidade (CV), as células foram incubadas com os mesmos meios, mas sem a
presença de fármacos.
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3.2.3. Construção de diagramas de fases binário e ternário
Para a construção do diagrama de fase binário, foram obtidos sistemas
líquido-cristalinos compostos por MO e fase aquosa, sendo que a concentração de
fase aquosa variou de 50 a 95% (m/m). A MO foi fundida em banho termostatizado e
misturada à fase aquosa na mesma temperatura.
Para a construção do diagrama de fase ternário, proporções específicas de
MO fundida e ácido oléico (AO) foram misturados por agitação magnética, em banho
termostatizado, nas seguintes proporções: 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1.
Estas misturas aquecidas foram adicionadas de fase aquosa também aquecida, nas
mesmas proporções anteriores.
Todas as formulações foram mantidas em repouso por 24 horas, para
equilíbrio do sistema e posteriormente caracterizadas por análise visual e
microscopia de luz polarizada. Tais formulações foram guardadas ao abrigo da luz e
calor e novamente analisadas após 5 e 15 dias, com o intuito de observar a
estabilidade das mesmas.
3.2.4. Caracterização por microscopia de luz polarizada dos sistemas obtidos
nos diagramas de fases
A identificação das fases mesomórficas dos sistemas compostos por MO/água
ou MO/AO/água foi realizada por microscopia de luz polarizada acoplada a platina
de aquecimento e software analisador de imagem, depois de percorrido o tempo
necessário para equilíbrio dos sistemas. As estruturas observadas foram
fotografadas e comparadas entre si.
3.2.5. Obtenção e caracterização de dispersões de fases líquido-cristalinas
3.2.5.1. Obtenção
Após serem definidas as concentrações de MO, AO e água para formação
das fases contendo excesso de água (de acordo com os diagramas de fase), foram
obtidas dispersões dessas fases líquido-cristalinas. As DFC e DFH foram obtidas
através do método de sonicação, conforme proposto por Gustafsson e cols (1996).
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Foram utilizadas soluções de poloxamer a 1% (m/m) no caso da DFC e 1,5% no
caso da DFH como fase aquosa das dispersões.
Devido à baixa solubilidade dos compostos nos sistemas, o solvente NMP foi
adicionado à fase lipídica para facilitar a solubilização destes. Objetivando-se
verificar em ambos os sistemas o efeito da adição crescente de NMP na obtenção
das fases, foi realizada a microscopia de luz polarizada em sistemas contendo ou
não NMP, para determinação da concentração máxima de NMP que cada sistema
suporta sem alteração das fases. Então, para o preparo dos sistemas contendo os
compostos, estes foram previamente solubilizados em NMP e esta solução
adicionada na fase lipídica dos sistemas.
De maneira geral, as dispersões foram obtidas obedecendo à proporção fase
oleosa : fase aquosa = 1:9. Os compostos em solução em NMP foram adicionados à
fase oleosa (apenas MO ou mistura de MO e AO fundidos, dependendo da fase a
ser obtida), seguindo-se de adição da fase aquosa. O sistema foi deixado em
repouso por 24 horas, agitado em agitador do tipo “vórtex” por 2 minutos e então
sonicado em sonicador de haste sob banho de gelo, por 3 minutos.
3.2.5.2. Caracterização
Os sistemas foram caracterizados por espalhamento dinâmico de luz (light
scattering) e difração de raio X:
3.2.5.2.1. Estabilidade dos sistemas pré-dispersos e dispersos:
A estabilidade das nanodispersões pré-dispersas quanto à anisotropia e
isotropia das fases foi acompanhada por microscopia de luz polarizada durante um
período de 90 dias. A estabilidade dos sistemas após a dispersão foi acompanhada
através da análise turbidimétrica e espalhamento dinâmico de luz durante 15 dias.
Para a realização do experimento de turbidimetria as formulações já dispersas
contendo ou não os compostos foram diluídas (20 μL em 2 mL de tampão fosfato
pH=6,0 contendo poloxamer) e a leitura da absorbância foi realizada em 410 nm.
3.2.5.2.2. Espalhamento dinâmico da luz (light scattering)
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O tamanho de partícula das dispersões foi determinado a 25°C usando-se
medidas de espalhamento dinâmico de luz em equipamento Zetasizer 3000 Hsa
(Malvern Instruments, Alemanha) e laser de HeNe operando a 10 mW e a 633 nm
com ângulo de incidência de 90°. Esta técnica permite obter tanto as medidas do
diâmetro das partículas como a sua distribuição, representada pelo índice de
polidispersividade (PdI). Dispersões de fase hexagonal e de fase cúbica
incorporadas dos compostos feitas com as duas monoleínas estudadas foram
diluídas utilizando água Milli Q e então analisadas. O fator de diluição não afeta os
resultados obtidos.
3.2.5.2.2. Caracterização por difração de raio X
A técnica foi utilizada para avaliação da estrutura interna das partículas.
Foram analisadas diversas dispersões de fase hexagonal e cúbica, com o objetivo
de verificar se a presença de aditivos nas formulações causaria mudanças na
estrutura interna das mesmas. Os experimentos de difração de raios X a baixos
ângulos foram realizados na linha de luz D02A-SAXS do Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas, Brasil, através do projeto de pesquisa número
5801 para as dispersões de fase hexagonal, e do projeto número 6331, para as
dispersões de fase cúbica.
Foram analisadas amostras de dispersões de fases hexagonal e cúbica
preparadas utilizando-se MO da marca Kerry ou Caravan, podendo conter ou não os
fármacos, o espessante hidroxietilcelulose (HEC), o solvente NMP e utilizando-se
tampão fosfato pH=6,0 ou tampão citrato pH=7,2, ambos contendo 1% de poloxamer
para as dispersões de fase hexagonal e 1,5% para as de fase cúbica.
O feixe de raios X monocromáticos foi ajustado para λ= 1,488 nm. As
amostras foram acondicionadas em suporte com janela de mica e mantidas à
temperatura ambiente. As intensidades foram registradas em um detector
bidimensional sensível à posição, localizado a 507,3 mm da amostra, por um período
de 5 minutos. Os resultados experimentais foram corrigidos pela resposta do
detector. A transmissão das amostras foi medida e os dados de difração foram
normalizados, bem como foi removido o dark noise e o espalhamento do branco
(tampão). Os resultados foram então integrados utilizando-se o software Fit2d. Os
valores de parâmetro de rede foram calculados a partir da distância interplanar d.
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3.2.5.2.3. Turbidimetria
A estabilidade física das DFC e DFH durante 120 h (5 dias) foi determinada
através da turbidimetria. Para a realização deste experimento, as nanodispersões
contendo ou não os compostos foram diluídas (20 μL em 2 mL de tampão fosfato
pH=6,0 contendo poloxamer) e a leitura da absorbância em 410 nm foi realizada nos
tempos 0, 24, 48, 72, 96, 240 e 360 horas.
3.2.6. Determinação da liberação de NO a partir dos compostos nas
formulações
A liberação de NO a partir do cyclam-NO incorporado à formulação foi
detectada da seguinte forma: Primeiramente, as formulações foram acondicionadas
em saquinhos fechados feitos com membrana de diálise de acetato de celulose. Este
recipiente foi colocado dentro de um bequer contendo tampão fosfato, com agitação
constante com uma barra magnética. Dentro do bequer foi colocado o sensor de NO
e o recipiente contendo a formulação foi irradiado com laser (Figura 9). O NO
liberado pela formulação atravessa a membrana de acetato de celulose e se difunde
no meio receptor (tampão), sendo então detectado pelo sensor de NO.
Os experimentos foram realizados irradiando-se as amostras com laser de
660 nm (Colibri Quantum Tech) (Potência = 100%, 14 mW).

Figura 9 - Esquema para análise de liberação de NO das amostras
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3.2.7. Determinação de liberação de 1O2 a partir dos compostos em solução e
das formulações
A medida indireta da formação do 1O2 foi realizada através da reação desta
espécie com a sonda química 1,3-difenil-isobenzofurano (DPBF). Conforme
apresentado na Figura 10, o DPBF é oxidado por 1O2 para formar o correspondente
endoperóxido.

Figura 10- Representação da reação do DPBF com oxigênio singlete e formação de
endoperóxido

O DPBF apresenta uma banda de absorção bastante intensa em torno de 400
nm que desaparece com a formação do endoperóxido. Assim, o

1

O2 gerado

fotoquimicamente pode ser monitorado espectrofotometricamente pela variação da
absorbância na faixa de 400 nm. As amostras foram preparadas imediatamente
antes do uso, utilizando NMP como solvente. A uma cubeta de quartzo adicionaramse 3 mL da solução dos compostos (somente a PpIX ou a mistura desta com cyclamNO) ou das formulações e 10 μL de solução estoque de DPBF (8 mM).
Os experimentos foram realizados irradiando-se as amostras com laser de
660 nm (Colibri Quantum Tech) (Potência = 100%, 14 mW) em ciclos de 20
segundos. Após cada ciclo foram registrados os espectros de absorção em
espectrofotômetro de UV-vis. As amostras foram constantemente agitadas. Foram
assim obtidas as curvas de decaimento da sonda DPBF em função do tempo de
irradiação. Coletando-se dados de absorbância para um comprimento de onda
próximo da absorção máxima do DPBF foram construídos gráficos de absorbância
versus tempo de irradiação.
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3.2.8. Metodologia para quantificação dos fármacos por CLAE
3.2.8.1 Testes com diferentes colunas cromatográficas para quantificação dos
fármacos
Diferentes colunas de CLAE, contendo diferentes tipos de resina, foram
testadas com o objetivo de encontrar a mais adequada para a quantificação das
duas substâncias na mesma corrida. As colunas testadas foram: (A) Monolitica C-18
Onyx (Phenomenex) tamanho de partícula 2μm, 100X3,0mm; (B) C-18 (Shimadzu)
tamanho de partícula 5μm, 250X4,6mm; (C) Fenil (Supelco) tamanho de partícula
5μm, 250X4,6mm; (D) C-8 (Shimadzu) tamanho de partícula 5μm, 250X4,6mm; (E)
C-18 Gemini (Phenomenex) tamanho de partícula 5μm, 250X4,6mm.
3.2.8.2 Validação da metodologia analítica por CLAE para quantificação dos
fármacos
3.2.8.2.1. Linearidade
Soluções estoque dos compostos, na concentração de 1 mM, foram
preparadas dissolvendo a quantidade apropriada de cada composto em NMP. Estas
soluções foram mantidas em vidros âmbar a 4°C. As soluções estoque foram
diluídas com uma mistura de H2O-TFA (95:5), sendo que a mistura final de solventes
utilizada foi NMP-H2O-TFA (20:76:4).
Curvas analíticas foram preparadas utilizando concentrações de 0,45X10-3 a
0,45 mM para o cyclam-NO e de 0,17X10-3 a 0,17 mM para PpIX. Para cada
concentração, 5 amostras foram analisadas. A curva analítica foi obtida plotando-se
os valores da área dos picos de cada composto versus a concentração
correspondente do composto. O coeficiente de correlação (r) foi determinado a partir
da equação da reta obtida por regressão linear da curva analítica.
3.2.8.2.2. Precisão e exatidão
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A precisão de um método analítico é definida como o grau de concordância
entre uma série de medidas obtidas a partir de múltiplas amostras de uma mesma
amostra homogênea sob determinadas condições (Shaikh; Patil; Devkhile, 2008).
Três soluções padrão dos compostos contendo 0,0018; 0,014 e 0,45 mM para o
cyclam-NO e 0,00035; 0,011 e 0,17 mM para PpIX) foram injetados 5 vezes com o
objetivo de determinar o desvio padrão do método no mesmo dia (variação intra-day)
e em 5 dias diferentes (variação inter-day). O coeficiente de variação (CV) foi obtido,
expresso pela fórmula:
CV = (desvio padrão/media) x 100
Exatidão indica a diferença entre o valor médio encontrado e o valor real e é
expresso como o erro relativo (percentagem de erro) da medida e é calculada pela
seguinte fórmula:
Exatidão = [(valor medido-valor real)/valor real]*100
3.2.8.2.3. Limite de detecção e de quantificação
O limite de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ) dos compostos foi
estimado através da injeção de séries de soluções diluídas, de concentração
conhecida. O LOD é definido como a menor concentração do analito que resulta em
um pico maior ou igual a 3 vezes o ruído da linha de base. Já para determinação do
LOQ, admite-se a menor concentração do analito com precisão e erro na
quantificação menores que 20%.
3.2.8.2.4. Especificidade e Seletividade
A especificidade do método analítico foi testada com relação aos componentes
endógenos presentes na pele. Soluções padrão das substâncias em NMP foram
adicionadas a amostras de pele de porco e depois extraídas com NMP-H2O-TFA
(20:76:4) e testadas com o objetivo de confirmar a ausência de compostos que
interferissem na quantificação.

35

3.2.8.3 Equipamento
Foi empregado um cromatógrafo SHIMADZU (Kyoto, Japão), constituído por
duas bombas modelo LC-20AD, um injetor com amostrador de 20 μL e um
controlador modelo CBM-20A. Para detecção dos fármacos empregou-se um
detector por arranjo de diodos (DAD) modelo SPD-M20A, com comprimento de onda
de 190 nm a 800 nm.
Os cromatogramas foram analisados utilizando-se o software LC Solution
(Shimadzu).
3.2.9. Determinação da eficiência de encapsulação
A eficiência de encapsulação (EE %), corresponde à percentagem de cyclamNO e de PpIX encapsulados nas nanodispersões. Esta eficiência foi determinada
pela diferença entre a quantidade total dos fármacos adicionada nas formulações e a
quantidade livre na solução aquosa, através da seguinte equação:
EE% = MF total – MF livre
MF total
onde MF total é a massa total de cada substância (cyclam-NO ou PpIX) adicionada à
formulação e MF livre é a massa determinada após ultrafiltação das nanodispersões.
O complexo e a PpIX livres nas formulações foram separados das
nanopartículas por um processo de ultrafiltração, utilizando-se o filtro Amicon Ultra®
(Figura 11), sendo que foram testados diferentes tamanhos de membrana de corte
(3,10,30 e 100 KDa), com o objetivo de encontrar a mais adequada para a
separação dos fármacos livres. 2mL das nanodispersões foram adicionados na
câmara superior do dispositivo e o tubo Falcon contendo o dispositivo foi
centrifugado a 4000 g durante 30 minutos. O filtrado obtido foi então analisado por
CLAE, de acordo com o item 3.2.8.2, para quantificação do fármaco livre presente.
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Figura 11 – Filtro Amicon Ultra®

3.2.10. Estudos in vitro de liberação dos compostos a partir das formulações
Estudos de liberação in vitro do cyclam-NO e da PpIX contidos nas
nanodispersões de fase hexagonal e cúbica foram realizados em membrana
sintética, a fim de avaliar a influência da estrutura da fase líquido-cristalina
nanoparticulada sobre a liberação dos mesmos.
Membrana de acetato de celulose e célula modificada de Franz de difusão
vertical (LGA - modelo LG-1084) com área de 0,78 cm2 foram utilizadas. O
compartimento receptor foi preenchido com tampão fosfato 0,1M pH=6,0 + 30 mM de
CCP, objetivando aumentar a solubilidade dos compostos neste meio. A membrana
de diálise, previamente preparada (lavada em água corrente e depois colocada por
30 minutos em água a 100°C), foi colocada na parte superior da célula receptora.
Um volume de 500 μL das nanodispersões foi colocado sobre a membrana, e o
sistema foi fechado. Os experimentos foram realizados a 37ºC por até 24 h sob
agitação constante de 300 rpm e alíquotas da solução receptora foram coletadas
nos tempos 8, 12, 15, 18, 21 e 24 h. A concentração dos compostos foi quantificada
de acordo com o item CLAE.
3.2.11.Quantificação por espectrofluorimetria e ICP-MS
Adicionalmente à quantificação dos compostos por CLAE, as amostras
provenientes dos experimentos in vitro de permeação e retenção cutânea e as
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soluções receptoras foram analisadas por espectrometria de massas com fonte de
plasma acoplado (ICP-MS) para determinação da concentração de rutênio nas
amostras e por espectrofluorimetria, para quantificação da PpIX. A decisão de utilizar
um método alternativo para quantificação destas amostras foi tomada uma vez que,
as amostras provenientes de experimentos que utilizam pele (membrana biológica),
contêm uma quantidade muito pequena dos compostos a serem analisados, abaixo
do limite de quantificação do método por CLAE desenvolvido.
3.2.11.1. ICP-MS
A técnica de ICP-MS é extremamente sensível por se tratar de uma técnica
elemento-específica e livre de interferência (Polec-Pawlak et al., 2006). Trata-se de
um tipo de espectrometria de massa que analisa componentes de amostras
ionizadas, separados de acordo com suas razões massa carga (m/z). É capaz de
determinar uma ampla gama de metais e vários não-metais em concentrações
menores que uma parte em 1012. Vários trabalhos utilizam esta técnica para
quantificar metais, incluindo o rutênio, em amostras biológicas, até mesmo traços
(Timerbaev et al., 2004; Polec-Pawlak et al., 2006; Groessl et al., 2008).
O equipamento utilizado é um espectrometro de massas com plasma acoplado
indutivamente (ICP-MS) ELAN DRC II PerkinElmer, Norwalk, CT (EUA) ligado em
um computador com o Software Elan®, Versão 3.4. Esse equipamento encontra-se
instalado no Laboratório de Toxicologia e Essencialidade de Metais da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, sob
coordenação do Prof. Dr. Fernando Barbosa Junior. As amostras foram analisadas
pela técnica Vanessa Cristina de Oliveira Souza.
Para a quantificação do rutênio (Ru), foi utilizada uma curva analítica, na faixa de
3,6X10-6 a 2,5X10-4 M, construída a partir de uma solução estoque inicial em NMPH2O-TFA (20:76:4) de 0,1 M, seguido de diluições consecutivas no mesmo solvente.
Tanto amostras provenientes dos experimentos quanto as da curva foram diluídas
10 vezes em solução de HNO3 a 2% antes da quantificação. O preparo das soluções
e a manipulação das amostras foram realizados em sala limpa classe 1000 (ISO
14644-1).
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A quantidade encontrada de Ru nas amostras foi convertida em cyclam-NO.
Para isso, considerou-se a massa molar do Ru (101,9 g/mol) corresponde a 23,25%
da massa molar total do complexo.
3.2.11.2. Espectrofluorimetria
A detecção por espectroflurimetria é um método analítico utilizado para
quantificar moléculas capazes de emitir fluorescência eficientemente, como o
fotossensibilizador

PpIX.

Este

método

é

sensível

para

quantificar

o

fotossensibilizador em células e tecidos e permite a obtenção de imagens
fluorescentes in vivo em animais e em pacientes, para medir a farmacocinética e a
distribuição do fotossensibilizador (Castano; Demidova; Hamblin, 2005).
A partir de uma solução estoque de PpIX em NMP-H2O-TFA (20:76:4) na
concentração de 1 μM, primeiro foi determinado o comprimento de onda (λ) máximo
de absorção do fármaco e este λ foi utilizado para excitar a molécula em
espectrofluorímetro para determinação do comprimento de onda de máxima
emissão, utilizando fenda de excitação/emissão = 5/5.
A linearidade foi avaliada, em triplicata para cada concentração, através da
construção de uma curva analítica, com valores expressos em μM. Soluções de
PpIX foram preparadas na faixa de 0,015 a 1 μM. As leituras das amostras foram
feitas diretamente em espectrofluorímetro com λ de excitação/emissão = 414/606 nm
e fenda (5/5). A curva padrão foi obtida plotando-se os valores das concentrações de
PpIX no eixo das abscissas (X) e os valores de intensidade de fluorescência
correspondentes no eixo das ordenadas (Y).
3.2.11.2.1.

Determinação

da

precisão

e

exatidão

do

método

por

espectrofluorimetria para a PpIX
Para avaliar a precisão e a exatidão do método, 5 replicatas de amostras das
concentrações de 0,03 e 0,5 μM foram analisadas juntamente com a curva padrão,
em um mesmo dia, para avaliar a precisão e exatidão intra-ensaio e por cinco dias
consecutivos, para avaliar a precisão e exatidão inter-ensaio. A precisão e exatidão
foram calculadas conforme descrito anteriormente (item 3.2.8.2.2.).
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3.2.12. Avaliação da recuperação do Cyclam-NO e da PpIX extraídos de
amostras de pele
Para obtenção do EC da pele de porco limpa e dermatomizada, foi extraído
feita a aplicação sequencial de 14 fitas adesivas em uma secção de pele. A estas
fitas adesivas contendo EC foram adicionadas concentrações conhecidas da mistura
dos compostos e estas foram mantidas por 1 hora para que houvesse a distribuição
e absorção das substâncias.
Para avaliar a recuperação dos compostos na epiderme mais derme [E+D]
resultante após a retirada do EC, as secções de pele foram picotadas e adicionadas
também concentrações conhecidas da mistura dos compostos e novamente estas
foram mantidas por 1 hora até absorção destes pela pele.
Após este período, adicionaram-se os solventes extratores a serem testados
nos tubos contendo as fitas adesivas com o EC ou a [E+D]. O processo de extração
será o mesmo do item 3.2.13.1. A quantificação da PpIX foi realizada por
espectrofluorimetria e do cyclam-NO por ICP-MS.
A recuperação foi determinada pela seguinte fórmula:
R = (concentração obtida / concentração real) x 100
3.2.13. Estudo in vitro de permeação e retenção cutânea
Devido às propriedades histológicas e bioquímicas serem semelhantes à pele
humana, bem como por apresentar resultados comparáveis à permeabilidade de
fármacos neste tipo de pele, foi utilizada pele de orelhas de suínos obtidas a partir
de frigoríficos como modelo de pele animal.
Para os experimentos de permeação foram empregadas células de difusão de
Franz vertical modificadas (LGA - modelo LG-1084) (Figura 12). De modo geral, o
experimento apresenta uma formulação contendo o fármaco (fase doadora), a qual
fica em contato com a membrana (orelha de porco). Abaixo da membrana tem-se a
solução receptora, onde é determinada a quantidade de fármaco liberada ou
permeada/cm2 de área de exposição.
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Figura 12 - Célula de Franz modificada (http://www.permegear.com/cellstand.htm)

A solução receptora empregada foi tampão fosfato 0,1 M, pH=6,0, mantida a
temperatura de 37°C por um banho termostatizado de água circulante. Esta fase
receptora manteve condições de “sink” para os compostos no experimento in vitro.
As porções de pele animal (orelha de porco) recentemente dissecadas foram
colocadas nas células de difusão, sendo que o lado inferior da pele ficou em contato
com a solução receptora. A área de exposição das peles foi de aproximadamente
0,78 cm2. Alíquotas de 500 μL de cada preparação (formulações ou controles) foram
aplicadas sobre a membrana animal (lado epidérmico) fixada ao suporte. A solução
receptora (3,7 mL) foi constantemente agitada a 300 rpm.
Após as 12 horas de experimento, a fase receptora foi quantificada de acordo
com o item 3.2.13. Os valores encontrados para os compostos foram corrigidos pelo
volume total do meio receptor e pela área de pele. Os experimentos foram realizados
com um n= 5.
3.2.13.1. Estudo in vitro de retenção cutânea
Para o estudo de retenção cutânea, o procedimento foi o mesmo descrito no
item 3.2.15. Após 12 horas de experimento na célula de difusão, as peles foram
retiradas e lavadas com água destilada para retirar o excesso de formulação e
levemente secas com papel absorvente para a retirada do excesso de água. Em
seguida, foram submetidas aos procedimentos de retirada do estrato córneo (tape
stripping) e extração dos compostos da [epiderme + derme].
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3.2.13.1.1. Tape stripping (retenção no estrato córneo)
A técnica baseia-se na remoção progressiva do estrato córneo, a camada mais
externa da epiderme, pela aplicação sequencial de fitas adesivas na área onde a
formulação foi aplicada, seguida da extração do fármaco retido nas fitas e posterior
determinação da concentração.
A área de pele exposta à difusão (0,78 cm2) foi submetida à retirada do EC.
Para isto, foram utilizadas fitas adesivas Scotch®, 3M (n= 15), sendo que a primeira
fita foi desprezada, por conter excesso de formulação. As fitas foram colocadas em
um tubo de ensaio contendo 3 mL de solução extratora. Os tubos com as fitas e o
solvente foram agitados em vortex por 3 minutos e sonicados por 30 minutos para a
extração do fármaco. O extrato obtido foi então filtrado em filtro de celulose
regenerada de 0,45 μm e quantificado de acordo com o item 3.2.13. Os resultados
obtidos foram expressos em quantidade dos compostos retido no EC por área de
exposição (nM/cm2).
3.2.13.1.2. Estudos de retenção na [epiderme + derme]
Após a retirada do EC como descrito anteriormente, a área da pele restante
(epiderme sem EC + derme) foi recortada, picada e aos fragmentos obtidos foram
adicionados 3mL de solução extratora. Os tubos foram então agitados em vortex por
3 minutos e, em seguida, foi realizada a sonicação em banho de ultra-som durante
30 minutos, a fim de romper as células e liberar o fármaco. A suspensão obtida foi
centrifugada a 1000 g por 15 minutos e em seguida filtrada em filtro de celulose
regenerada de 0,45 μm. O extrato foi então quantificado de acordo com o item
3.2.13. Os resultados obtidos foram expressos em quantidade dos compostos
retidos [epiderme + derme] por área de exposição (nM/cm2).
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4. Resultados e discussão
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4.1. Síntese e caracterização do complexo nitrosilo de rutênio
4.1.1. Síntese do composto trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2 (cyclam-NO)
O rendimento obtido na síntese do composto foi de 53%. O complexo foi
caracterizado por espectroscopia na região do infravermelho (Figura 13), em pastilha
de KBr. Também foram obtidos espectros de UV-visível, apresentando diferentes
picos de absorção, dependendo do solvente utilizado (Figura 14).
Complexos nitrosilos são normalmente caracterizados por espectroscopia na
região do infravermelho através da banda de estiramento do NO. No estudo destes
complexos, a espectroscopia na região do infravermelho é muito útil para verificar a
coordenação de NO+ ao íon metálico rutênio(II). Este ligante, quando coordenado ao
rutênio, geralmente apresenta uma banda de intensa absorção na região de 1800 a
1970 cm-1 (Lang et al., 2000).
Na Figura 13 está representado o espectro de absorção na região do
infravermelho do cyclam-NO, obtido em pastilha de KBr.

Figura 13 - Espectros de absorção na região do infravermelho, em pastilha de KBr, do
complexo trans-[RuCℓ(cyclam)NO]Cℓ2.
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A banda em 1875nm, caracteriza a coordenação do óxido nítrico ao metal na
forma de RuII - NO+ e é característica do complexo cyclam-NO (Lang et al., 2000). A
variação da frequência de estiramento ν(NO) em compostos de coordenação
depende do metal, do estado de oxidação do ligante nitrosil e da estereoquímica do
ligante NO (Batista et al., 1997; Ford et al., 1998).
O complexo nitrosilo obtido apresentou os espectros mostrados na Figura 14,
quando dissolvido em MeOH:H2O 9:1 (linha contínua) e em acetonitrila (linha
tracejada), ambos na concentração de 2,5 X 10-4M. O espectro de absorção na
região do UV-visível em meio MeOH:H2O apresenta um ombro em 209 nm com alta
intensidade e outro de menor intensidade em 258 nm. Já em acetonitrila, o complexo
apresenta uma banda principal em 307 nm, acompanhada de um ombro em 261 nm
e de uma banda de baixa intensidade em 458 nm.

Figura 14 - Espectro de absorção do cyclam-NO em MeOH:H2O 9:1 (linha contínua) e em
acetonitrila (linha tracejada), na concentração de 2,5 X 10-4 M .

4.1.2. Avaliação da geração fotoquímica de NO a partir do complexo nitrosilo
de rutênio
O óxido nítrico participa de uma série de eventos biorregulatórios importantes,
como controle da pressão sanguínea (via vasodilatação), neurotransmissão e
citotoxicidade de macrófagos (Anggard, 1994; Lowenstein; Dinerman; Snyder, 1994).
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Porém, sua instabilidade em sistemas biológicos (t 1/2 ≈ 3s) dificulta o estudo de seus
efeitos (Knowles; Moncada, 1992; Feldman, P. L.; Griffith, O. W.; Stuehr, D. J., 1993;
Eich et al., 1996). Baseado nisso, contempla-se o estudo de compostos que possam
liberar NO de forma controlada mediante um estímulo químico, eletroquímico ou
fotoquímico, como a luz, analogamente ao que ocorre na terapia fotodinâmica (TFD).
Assim, partiu-se para o estudo do processo de transferência eletrônica
fotoinduzida. Este processo se fundamenta em promover um fotossensibilizador para
o estado excitado, o qual transfere elétrons a um complexo nitrosilo. A captação
deste elétron pelo complexo nitrosilo promoveria a redução do ligante nitrosil e,
posteriormente, a saída do óxido nítrico da esfera de coordenação (Da Silva et al.,
2007).
O fotossensibilizador escolhido foi a PpIX (Figura 15), composto já bastante
conhecido e estudado (Gerritsen et al., 2009). A PpIX possui hidrogênios
substituídos por grupos metila, vinila e grupos propionatos e sua nomenclatura oficial
é ácido 1,3,5,8-tetrametil-2,4-divinilporfina- 6,7-dipropiônio (Krammer; Uberriegler,
1996). Ela é precursora imediata do heme e um potente fotossensibilizador
endógeno.

Figura 15 - Representação da estrutura da PpIX

O interesse pelo desenvolvimento de novos agentes liberadores de óxido
nítrico (NO), com possibilidade de uso em terapia clínica (Tfouni et al., 2005;
Thatcher, 2005) vem aumentando significativamente nos últimos anos. O NO é um
gás que apresenta extrema importância para inúmeros processos biológicos,
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incluindo vasodilatação (De Lima et al., 2006; Da Silva et al., 2007) e
neurotransmissão .
A deficiência de NO também implica em diversos processos patofisiológicos,
o que nos oferece possibilidade para o uso de uma terapia baseada em compostos
doadores de NO. Uma possível opção é o uso de compostos de coordenação que
sejam termicamente estáveis em condições fisiológicas, mas que liberem NO sobre
estímulos externos, por exemplo, através de processos eletroquímicos ou quando
submetidos a irradiação na região do ultravioleta e visível.
Sendo assim, foi proposto um sistema doador de NO a partir de uma simples
mistura equimolar entre um fármaco fotossensibilizador, a PpIX, e um complexo
nitrosilo de rutênio, cyclam-NO, baseado na premissa de que ocorre uma
transferência eletrônica fotoinduzida (Da Silva et al., 2007). A PpIX é excitada por
um feixe de luz de comprimento de onda específico, na região do visível, transfere
um elétron para o composto nitrosil e reduz NO+ para NO0 que, por ter baixa
afinidade com Ru(II), é liberado para solução.
A liberação de NO a partir do cyclam-NO isoladamente em solução foi
observada somente quando este foi irradiado com luz branca, conforme a Figura 16.
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Figura 16 - Liberação de óxido nítrico registrada pelo eletrodo ISO-NO durante irradiação do
cyclam-NO na concentração de 10X10-4 M. (0-200 segundos: sem irradiação; 200-400
segundos: irradiação com filtro na região do vermelho; a partir de 400 segundos: irradiação
com luz branca)
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O complexo nitrosilo de rutênio estudado apresenta liberação de óxido nítrico
quando excitado com luz branca, no entanto, não apresenta liberação no
comprimento de onda utilizado comumente na TFD, a região do vermelho do
espectro. Como podemos observar na Figura 16, no tempo de 0 a 200 segundos,
não houve qualquer estímulo luminoso e, consequentemente, não ocorreu a
liberação de NO. No tempo de 200 a 400 segundos, o composto foi irradiado
utilizando-se um filtro na região do vermelho e, novamente, não houve liberação de
NO. A partir de 400 segundos irradiou-se o composto com luz branca e só então o
NO foi liberado.
Já quando foi utilizada a mistura equimolar dos compostos e irradiação com
laser em 660 nm, foi possível visualizar o efeito da transferência eletrônica
fotoinduzida, uma vez que ocorreu a liberação de NO pela mistura, captada pelo
sensor ISO-NO (Figura 17).
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Figura 17 - Liberação de óxido nítrico registrada pelo eletrodo ISO-NO durante irradiação do
complexo cyclam-NO misturado ao fotossensibilizador PpIX, na concentração de 10X10-4 M
(irradiação em 660 nm)

Sob as mesmas condições, avaliou-se o comportamento do fotossensibilizador
PpIX na ausência do complexo nitrosilo e não foi detectada a presença de NO pelo
NO-meter durante a irradiação luminosa.
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4.1.3. Avaliação do coeficiente de solubilidade dos compostos nos diferentes
solventes
A solubilidade do cyclam-NO e da PpIX foi determinada para se verificar qual
seria o solvente mais indicado para extrair os compostos nos experimentos de
retenção cutânea. A solubilidade no meio receptor dos experimentos in vitro de
liberação e de permeação cutânea (tampão fosfato pH=6,0 + 30 mM CCP) foi
determinada objetivando-se determinar as condições sink dos experimentos, ou seja,
um volume de meio receptor pelo menos 3 vezes superior ao necessário para a
saturação do meio com a substância.
Tabela 1- Solubilidade aproximada em μg/mL do cyclam-NO e da PpIX em diferentes
solventes:

Solvente (solubilidade em μg/mL)
Substância

DMSO

MeOH:H2O
pH 1,0 (9:1)

NMP

Cyclam-NO

162,9

89,9

PpIX

>1000

68,00

NMP- H2OTFA (20:76:4)

127,7

Tampão
Fosfato pH 6,0
+ 30 mM CCP
66,3

>1000

>1000

>1000

317,2

Através dos resultados da Tabela 1, é possível verificar que a PpIX, por ser
uma substância anfifílica, apresentou uma ótima solubilidade nos meios testados,
sendo menos solúvel apenas na mistura MeOH:H2O pH=1,0 (9:1). Este solvente
também foi o que apresentou menor capacidade para solubilizar o cyclam-NO. No
caso do tampão fosfato pH=6,0 + CCP, que será utilizado como meio receptor para
os experimentos in vitro, para a PpIX as condições de sink estão garantidas, pois o
fármaco é muito solúvel neste meio. Já para o cyclam-NO, o cálculo deve ser feito
considerando-se que a DFH tem cerca de 9,3 μg/mL de cyclam-NO e a DFC contém
aproximadamente 11,6 μg/mL, e que para estes experimentos foi adicionado 0,5 mL
das nanodispersões na fase doadora. Uma vez que o volume do meio receptor é de
3,7 mL e que a solubilidade deste composto no meio é de aproximadamente 66,3
μg/mL, conclui-se que a condição de sink também está preservada para o cyclamNO.
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4.2. Experimento em cultura de célula
O uso desta metodologia é uma importante ferramenta de estudo, pois permite
investigar as interações específicas que ocorrem em nível celular, além de realizar
vários experimentos sob as mesmas condições e minimizar a utilização de animais
para vários testes (Pizzoferrato et al., 1994).
Em condições apropriadas, a maioria das células, tanto animais quanto
vegetais, pode viver, multiplicar e expressar diferentes propriedades. Utilizando-se
estas células é possível estudar a morte celular quando se adiciona moléculas ou
substâncias específicas, para a realização de estudos diversos. Além disso, também
pode ser feito o cultivo de diferentes tipos celulares simultaneamente, permitindo a
elucidação de vários processos e interações (Bruce et al., 2002 ).
As células cultivadas in vitro mantêm as suas características e funções
originais. Por exemplo, as células de fibroblastos continuam secretando colágeno; as
células derivadas do músculo esquelético se fundem e formam fibras musculares,
que se contraem espontaneamente no meio de cultura; as células nervosas
estendem o axioma que são eletricamente excitáveis e fazem sinapse com as
demais células nervosas; e as células epiteliais formam grandes extensões com as
mesmas propriedades do epitélio intacto. Devido a estes fenômenos ocorrerem na
cultura de células, são possíveis diferentes estudos que normalmente não seriam
possíveis no tecido intacto (Bruce et al., 2002 ).
Condições específicas são necessárias para que cada tipo de célula se
multiplique. Muitos aspectos do sistema de cultivo podem afetar o crescimento
celular, como a composição do meio de cultura, o número de células, a adesão ao
substrato, a natureza do substrato, a maneira pela qual as células são manipuladas
durante o repique, entre outros (Rizzo; Tuchiya; Marinez, 1983).
Os experimentos em cultura de célula foram realizados com o intuito de avaliar
o efeito do cyclam-NO e da PpIX e da mistura destes em linhagens celulares e
verificar se o efeito sinergístico esperado para a mistura dos compostos realmente
aconteceria. Para isto, foram realizados ensaios com diferentes concentrações,
tempos de incubação com os fármacos e tempos de irradiação (dose), até que se
chegasse à situação considerada ideal.
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O NO atua em carcinogenese, progressão tumoral e na terapia do câncer,
dependendo da variedade de condições no meio intracelular, como tipo de célula
alvo, concentração de NO e a presença de outras espécies radicalares (Weller;
Board, 2003). A resposta apoptótica celular parece depender significativamente do
potencial redox da célula, que é influenciado pelos níveis de óxido nítrico.
O ensaio realizado utiliza o reativo MTT, que é um sal de tetrazolium amarelo
que após incubação de 4 horas (37ºC) é metabolizado formando cristais de
formazan com coloração azul escura. Esta reação ocorre apenas em células
metabolicamente ativas, através da enzima mitocondrial succinato desidrogenase.
Após o tempo de incubação, é feita a leitura por colorimetria (Mosmann, 1983).

Figura 18 - Placa de cultura tratada com MTT

A linhagem de melanoma B16, de origem murina, é utilizada há vários anos,
porém, a sub linhagem F10 foi estabelecida por Post & Mccuskey (1980). Esta é
uma linhagem de crescimento acelerado com tempo de duplicação inferior a 24
horas, e cresce aderida à placa (Post; Mccuskey, 1980). Esta linhagem é
tumorigênica, isto é, quando implantado em animais singênicos gera tumores em
intervalos de aproximadamente 2 semanas (Novak et al., 2003). Melan-A é uma
linhagem de melanócitos normais de camundongos.
Primeiramente, foram realizados estudos a fim de se determinar o tempo de
incubação necessário para que os compostos tenham seu maior efeito, uma vez que
se considerou a viabilidade celular com relação às condições utilizadas. A partir dos
resultados obtidos, concluiu-se que, após a adição das soluções dos compostos, as
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placas seriam incubadas por 20 minutos e então aquelas a serem irradiadas
receberiam 20J de luz, equivalente a 3 minutos de irradiação com o sistema de leds.
Tempos maiores de incubação com os compostos ou a utilização de doses maiores
de luz levaram a uma morte muito pronunciada das células, que poderiam induzir a
uma análise dos dados incorreta.
Nos experimentos com a linhagem não-tumorigênica Melan-A (Figura 19),
houve pequena diminuição na viabilidade celular das células, sendo esta atividade
um pouco mais evidente quando se utilizou o complexo nitrosilo de rutênio
isoladamente. Não foi observada variação na citotoxicidade com o aumento da
concentração dos compostos. Também não houve diferença significativa na
citotoxicidade entre as células irradiadas e as que não foram irradiadas, com
exceção das células tratadas apenas com PpIX.

Figura 19 - Viabilidade celular de células da linhagem Melan-A após incubação com os
fármacos em diferentes concentrações (1, 3 e 10 μM) e irradiação com luz vermelha

Nos experimentos com a linhagem de melanoma B16F10 (Figura 20), o
fotossensibilizador sozinho apresentou elevada atividade, como era esperado, sendo
esta atividade um pouco mais pronunciada na concentração de 10 μM.
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Figura 20 - Viabilidade celular de células da linhagem B16/F10 após incubação com os
fármacos em diferentes concentrações (1, 3 e 10 μM) e irradiação com luz vermelha

Experimentos com culturas de B16 tratadas com PpIX induzida por 5-ALA
foram relatados por outros autores, com resultados satisfatórios. Juzenas e cols
(2002) aplicaram topicamente um creme contendo metil-ALA em camundongos com
tumores induzidos por injeção de cultura de B16F10. Após a irradiação dos tumores
tratados com luz em 633nm, dose de 120J/cm2, observou-se uma diminuição no
crescimento dos tumores, quando comparado ao controle. Bourre e cols (2002)
usando células B16A45 tratadas com 5-ALA e irradiadas com laser de argônio no
comprimento de onda de 514 nm, testaram duas diferentes doses de luz: com a
dose de 25 J/cm2, houve morte de 50% das células com uma concentração de
fármaco de 175 μg/mL, enquanto para a dose de 50 J/cm2, a concentração
necessária foi de 75 μg/mL. Já Haddad e cols (2000) testaram in vitro culturas de
células de B16 tratadas com soluções contendo 5-ALA e in vivo camundongos
injetados subcutaneamente com as células do melanoma tratados com injeções
intra-peritoniais de 5-ALA. Após a irradiação, observaram uma diminuição
significativa in vitro na viabilidade celular do grupo tratado quando comparado ao
controle e in vivo necrose do tecido tumoral e aumento significativo da sobrevida dos
camundongos tratados.
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O complexo de rutênio também apresentou certa atividade quando usado
isoladamente, porém menor que do fotossensibilizador. Uma vez que este complexo,
como já mostrado anteriormente, não libera NO quando irradiado com luz vermelha,
esta atividade não deveria estar ocorrendo devido à liberação de NO, e sim por outro
motivo, provavelmente uma atividade tóxica do composto. Isto também pode explicar
o fato do composto apresentar atividade mesmo quando não irradiado. Porém,
também é possível que o ambiente redutor que se encontra ao redor de células
neoplásicas (baixa concentração de oxigênio), seja capaz de reduzir o ligante
nitrosilo e promover posterior liberação do NO para o meio. Situação semelhante foi
observada por Gomes e cols (2008) em seu trabalho utilizando trans[Ru(NO)(NH3)4(py)](BF4)3·H2O (py=pyridina) em solução ou encapsulado em
partículas de PLGA. Eles observaram que, quando a cultura de B16F10 é incubada
com o composto em solução, sem irradiação, há toxicidade em concentrações mais
altas (1X 10-3 M), provavelmente devido à liberação de NO promovida pelo meio
redutor onde a droga se encontra. Quando a cultura celular é incubada com o
composto encapsulado, o efeito citotóxico no escuro não acontece, uma vez que o
composto não está em contato com o meio e seus agentes redutores. Já quando os
testes são repetidos utilizando-se irradiação em 366 nm, a droga em solução matou
63% das células e quando encapsulada induziu a morte de 12% das células. Já
Marcondes e cols (2002) avaliaram a citotoxicidade do cyclam-NO em células de
fibroblasto de pulmão (V-79) na ausência de luz. As células foram incubadas por 24
horas com diferentes concentrações do composto (0,1 – 3 mM) e sua viabilidade
avaliada por MTT. Os autores não observaram citotoxicidade significativa para as
concentrações e o tipo de célula utilizados. Resultado semelhante foi encontrado por
Torsoni e cols (2002) no mesmo tipo de célula: a IC50 encontrada para o complexo
trans-[Ru(NH3)4P(OEt)3(NO)](PF6)3 foi >2,0 mM, o que mostra a baixa toxicidade do
composto no escuro.
Quando é feita a junção dos dois compostos, há uma atividade muita mais
pronunciada da morte celular, sendo que a diminuição da viabilidade celular fica em
torno de 90% após a irradiação. Com a presença da PpIX e do cyclam-NO em
conjunto, são geradas diferentes espécies reativas: oxigênio singlete e óxido nítrico.
Alguns artigos mostram que o processo de apoptose, induzido por altas
concentrações de espécies reativas de oxigênio, é inibido por baixas concentrações
de óxido nítrico (Wink, D. A. et al., 1996), via ativação da superóxido desmutase
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(SOD) e ativação de mensageiros secundários. A atividade antitumoral do sistema
proposto, sob irradiação na região do visível (λ=630 nm), foi significativamente maior
do que a atividade exercida apenas pela PpIX nas mesmas condições. Na
concentração de 10 mM da mistura, a redução da viabilidade celular foi de 90,1%.
Sendo assim, os resultados obtidos demonstram que a atividade tumoricida do
oxigênio singlete e do NO liberados concomitantemente pelo sistema atuaram de
modo sinérgico.
Outros trabalhos utilizando a premissa do efeito sinérgico de complexos
doadores de NO e fotossensibilizadores também mostram bons resultados em testes
de citotoxicidade. Ciccilini e cols (2009) testaram a mistura do complexo de rutênio
cis-[Ru(H-dcbpy-)2(Cl)(NO)], onde (H2-dcbpy = 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipiridina) e da
ftalocianina Na4[Tb(TsPc)(acac)], onde (TsPc = ftalocianina tetrasulfonada e acac =
acetilacetona) em células B16F10, com concentrações variando de 100 a 500 μM. A
mistura dos compostos foi capaz de diminuir para 20% a viabilidade das células,
comparado ao controle, para a concentração de 100 μM. Os autores observaram
que com o aumento da concentração dos compostos houve diminuição do efeito
citotóxico o que talvez ocorra, segundo eles, pelo consumo do NO pelo oxigênio
singlete em maior quantidade no meio. Resultado semelhante foi obtido em nossos
experimentos, uma vez que não ocorreu aumento significativo da citotoxicidade com
o aumento da concentração para a mistura dos compostos. Em outro trabalho
semelhante (Maranho et al., 2009), a mistura de zinco ftalocianina (ZnPC) e
[Ru(NH.NHq)(tpy)NO]3+ (tpy= terpy) incorporadas em lipossomas foi avaliada quanto
a sua toxicidade também em células B16F10. As células foram incubadas por 3
horas com a formulação, irradiadas com uma dose de 0,5 J/cm2 e avaliadas pelo
MTT. A mistura mostrou toxicidade de cerca de 20% nos experimentos no escuro e
observou-se após a irradiação que a viabilidade celular variou conforme a
concentração da ZnPC com uma concentração fixa do complexo de rutênio. A
melhor concentração encontrada foi de 5,0 μM de ZnPC e 0,05 mM do complexo,
que apresentou redução na viabilidade de 90%.
A atividade mais pronunciada nas células tumorais do que nas células normais,
pode sugerir uma ação seletiva na destruição do tumor, com os compostos
mostrando uma predileção pelas células tumorais, da mesma forma que já foi
observado para o 5-ALA (Fritsch et al., 1997).

55

4.3. Construção de diagramas de fases binário e pseudo-ternário
Um dos empecilhos para o uso de complexos nitrosilos de rutênio como
agentes liberadores de NO está relacionado à baixa estabilidade dos compostos em
pH fisiológico e também ao efeito ocasionado por substâncias redutoras que possam
agir na liberação de NO.
Assim, o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de drogas, que
possam oferecer estabilidade aos complexos tipo RuII-NO+, são de interesse no
estudo farmacológico destas espécies. Um sistema liberador de drogas pode ser um
instrumento imprescindível para o sucesso terapêutico de novas espécies químicas.
Uma destas possibilidades é a utilização de cristais líquidos.
Os sistemas foram obtidos conforme descrito no item 3.2.5.1 e então ficaram
em repouso por 24 horas. Depois, a partir das características observadas através da
microscopia de luz polarizada e de análise visual das amostras, pôde-se obter os
diagramas de fases binário MO/água e pseudo-ternário MO/AO/água.
O diagrama de fases binário MO/água pode ser observado na Figura 21. Foram
analisadas misturas contendo de 50 a 95% de água (m/m). Em todos os sistemas foi
obtida fase cúbica com excesso de água, caracterizada como um campo escuro
quando observada ao microscópio de luz polarizada. Macroscopicamente, a fase
cúbica se apresenta como um sistema transparente e bastante viscoso. Quando
estes sistemas foram aquecidos, ocorreu a mudança da fase cúbica para fase
hexagonal, em torno de 75° C.
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Figura 21- Diagrama de fases binário MO/água. Visualização das misturas MO/água ao
microscópio de luz polarizada na temperatura de 25 a 90 °C e aumento de 20 x

A adição de AO ao sistema MO/água também tem sido descrita como
responsável pela obtenção de diferentes sistemas líquido-cristalinos (Borne;
Nylander; Khan, 2001). Além disso, ele é um promotor de absorção cutânea muito
conhecido, o que torna interessante sua adição ao sistema MO/água a fim de obterse um efeito aditivo no aumento da penetração de fármacos (Lee; Kellaway, 2000).
Desse modo, a caracterização físico-química de sistemas obtidos pela mistura
MO/AO/água foi realizada a fim de definir proporções ótimas de AO no sistema para
formação de fases líquido-cristalinas. O diagrama ternário obtido pode ser observado
na Figura 22.
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Figura 22- Diagrama de fase pseudo-ternário MO/AO/água. Visualização das misturas
MO/AO/água ao microscópio de luz polarizada na temperatura de 37°C e aumento de 20 x

A adição de diferentes concentrações (1-25%) de AO permitiu a obtenção de
fase hexagonal à temperatura ambiente, sendo que a fase cúbica foi substituída pela
hexagonal com as concentrações de AO utilizadas. Ao microscópio de luz
polarizada, a fase hexagonal apresenta uma textura característica, com a formação
de estrias coloridas.
Grande parte do diagrama é marcada pela obtenção de um sistema bifásico,
representado pelo símbolo ● (círculo com preenchimento), apresentando uma fase
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oleosa e uma aquosa, ambas fluidas. Separadamente, as fases são isotrópicas ao
microscópio, e ao misturá-las, obtém-se uma emulsão instável. A região
representada pelo símbolo ○ (círculo sem preenchimento) apresentou-se como um
gel rígido, que se mostrou isotrópico à microscopia. Também é possível se observar
uma região, representada pelo símbolo ▼ (triângulo invertido preenchido) onde se
encontra uma região de transição, com um gel fluído que apresenta pontos de
anisotropia. Esta estrutura também foi encontrada em conjunto com fase hexagonal,
constituindo um sistema bifásico, representado pelo símbolo □ (quadrado sem
preenchimento).
A análise de luz polarizada realizada à temperatura ambiente (25 °C) e a 37º C
(temperatura na qual serão realizados os experimentos de retenção/permeação
cutâneas) demonstrou que estes sistemas mantêm a estrutura característica de fase
hexagonal em ambas as temperaturas estudadas.
Os sistemas também foram analisados após 15 e 90 dias e se mantiveram
estáveis neste período. A estabilidade de sistemas líquido-cristalinos de MO e água,
contendo outros compostos de características físico-químicas diferentes, foi avaliada
por Caboi e cols (2001a). Alguns dos sistemas estudados sofreram transformação
devido à incorporação dos fármacos, mas a maioria deles sofreu transição de fase
cúbica para hexagonal reversa após alguns meses, o que, de acordo com os
autores, se deve à liberação do AO a partir da MO, que altera o fator de
empacotamento do lipídio estrutural e favorece a transformação da fase cúbica em
fase hexagonal reversa.

4.4. Caracterização dos sistemas
Para a obtenção das nanodispersões de fase cúbica, o sistema pré-disperso de
interesse é aquele formado por um gel isotrópico na microscopia de luz polarizada,
em equilíbrio com excesso de fase aquosa titulada, conforme o diagrama binário
obtido (Figura 21). A formação deste tipo de sistema foi possível através de titulação
de fase aquosa (contendo 1% de poloxamer) em MO fundida. Observando-se os
sistemas obtidos, não houve mudança em seu aspecto quando estes foram
aquecidos a 37°C (temperatura na qual serão realizados os experimentos de
retenção/permeação cutâneas) ou após um período de 15 dias. Dentre os sistemas

59

de fase cúbica em excesso de água obtidos, foi escolhido o sistema com a maior
concentração de fase aquosa, a que facilitaria sua sonicação. A composição do
sistema escolhido foi: 10/0,9/89,1 (MO:poloxamer:água, m/m/m).
A adição de AO ao sistema contendo MO e água é responsável pela obtenção
de diversos sistemas líquido-cristalinos inclusive a fase hexagonal reversa em
temperatura ambiente (Borne; Nylander; Khan, 2001). Para a obtenção das
nanodispersões de fase hexagonal (DFH), o sistema de interesse é aquele formado
por um gel anisotrópico (identificação da fase hexagonal através da geometria
estriada ou placas assimétricas) ao campo de luz polarizada em equilíbrio com
excesso de fase aquosa. A formação deste tipo de sistema foi possível através de
titulação de água destilada, contendo 1,5% (m/m) de poloxamer, em misturas de MO
e AO conforme demonstrado no diagrama da Figura 22. A sua composição do
sistema escolhido foi: 8/2/1,4/88,6 (MO:AO:poloxamer:água, m/m/m).
4.4.1. Caracterização por microscopia de luz polarizada dos sistemas obtidos
nos diagramas de fase binário e pseudo-ternário
Os sistemas de MO/água mostram-se macroscopicamente como géis
transparentes e bastante viscosos. Ao microscópio de luz polarizada, a fase cúbica
não apresenta anisotropia (Figura 23, A). Quando aquecida a temperaturas
superiores à 75° C, forma fase hexagonal (Figura 23, B).
Os

sistemas

contendo

MO/água/AO

formaram

diferentes

estruturas,

dependendo da concentração de cada uma das fases. Ao microscópio de luz
polarizada, o único sistema a apresentar anisotropia foi a fase hexagonal, que se
apresentou de duas formas distintas: com geometria estriada (Figura 23, C) ou como
placas assimétricas (Figura 23, D).

60

A

B

C

D

Figura 23- Fotomicrografias obtidas utilizando microscopia de luz polarizada. (A) fase
cúbica, formulação composta de MO/água (10/90), obtida a temperatura de 25° C; (B) fase
cúbica passando para hexagonal com o aquecimento a 70° C, formulação composta de
MO/água (10/90); (C) fase hexagonal, geometria estriada, formulação composta de
MO/AO/água, obtida a temperatura de 25°C; (D) fase hexagonal, placas assimétricas,
formulação composta de MO/AO/água, obtida a temperatura de 25°C. Aumento: 10X

4.5. Obtenção e caracterização das dispersões de fase hexagonal e
cúbica
A obtenção de dispersões estáveis de lipídios que originam fases reversas
quando em equilíbrio com água, como é o caso da MO, é bastante difícil
(Gustafsson, J. et al., 1996), e a sonicação de dispersões desses lipídios em água
resulta na obtenção de vesículas de estabilidade bastante reduzida. Para aumentar
a estabilidade dessas dispersões deve ser adicionado um tensoativo. A utilização de
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poloxamer para obtenção das dispersões MO/água (8 a 11% do tensoativo em
relação ao lipídio) como agente desagregante e estabilizante, resulta na formação
de uma dispersão mais estável.
As dispersões de fase cúbica foram obtidas mediante adição de solução
aquosa de poloxamer a 1%, de modo que a concentração do tensoativo em relação
à MO fosse de 9%, conforme descrito na literatura (Gustafsson, J. et al., 1996;
Gustafsson et al., 1997). A adição de 1% de poloxamer na fase aquosa do sistema
de fase hexagonal, no entanto, não foi suficiente para manter a sua estabilidade,
havendo a formação de cremação após o processo de sonicação. Então, decidiu-se
aumentar a concentração de poloxamer para 1,5%. Sabendo que na fase hexagonal
o tamanho dos canais aquosos não permite que o poloxamer participe de sua
estrutura, neste sistema o tensoativo fica localizado preferencialmente na superfície
das partículas, não alterando a fase líquido-cristalina formada (Gustafsson et al.,
1997).
4.5.1. Caracterização e estabilidade dos sistemas após a dispersão
4.5.1.1. Caracterização por tamanho de partícula
As Figuras 24 e 25 mostram os gráficos de distribuição do diâmetro das
partículas das dispersões de fase hexagonal e cúbica contendo os compostos, para
as duas MO inicialmente estudadas.

Figura 24 - Diâmetro médio das dispersões de fase cúbica obtidas com monoleínas das
marcas Caravan (vermelho) e Kerry (azul).
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A DFC feita a partir da MO da marca Caravan apresentou tamanho médio de
partícula de 301 nm, com PdI de 0,363. Já para a MO da marca Kerry, o tamanho
médio de partícula foi de 150 nm, com PdI de 0,235.

Figura 25 - Diâmetro médio das dispersões de fase hexagonal obtidas com monoleínas das
marcas Caravan (vermelho) e Kerry (azul).

No caso da DFH, a que foi preparada a partir da MO da marca Caravan
apresentou tamanho médio de partícula de 260 nm, com PdI de 0,284. Já para a MO
da marca Kerry, o tamanho médio de partícula foi de 147 nm, com PdI de 0,148.
Todas as dispersões apresentaram partículas de tamanho nanométrico, no
entanto, aquelas obtidas utilizando-se a MO da marca Kerry apresentaram tamanho
significativamente menor e menor PdI.
Tabela 2 - Diâmetro médio das partículas das dispersões de fase cúbica e hexagonal
contendo ou não a mistura dos compostos, feitas utilizando-se a MO da marca Kerry:

Diâmetro (nm)a

PdI

b

DFC sem compostos

159 (±5,7)

0,235

DFC com compostos

150 (±7,4)

0,235

DFH sem compostos

167 (±4,9)

0,187

DFH com compostos

147 (7,9)

0,148

Dispersão

a

desvio padrão de no mínimo 3 medidas; b cyclam-NO + PpIX.

63

A polidispersidade dos sistemas obtidos variou entre 0,148 e 0,253. A
incorporação dos compostos nas dispersões de fase cúbica e hexagonal influenciou
no diâmetro médio das partículas obtidas, havendo uma pequena diminuição destas
em ambos os casos.
4.5.1.2. Caracterização por difração de raio X das nanodispersões
4.5.1.2.1. Dispersões de fase hexagonal
A investigação da estrutura interna das dispersões de fase hexagonal foi
realizada por difração de raios X. A Figura 26 exemplifica uma imagem obtida
através desta técnica:

Figura 26 – Perfil das imagens obtidas a partir da difração de raios X das dispersões de
fase hexagonal

Após integração das imagens utilizando-se o software Fit2d são obtidos os
difratogramas correspondentes. A Figura 27 mostra os difratogramas das dispersões
das formulações obtidas a partir das diferentes monoleínas utilizadas. A composição
de cada formulação é dada nas tabelas a seguir.

64

A

B

Figura 27 - Perfis de difração dos raios X resultantes da análise das dispersões de fase
hexagonal feitas com as duas monoleínas, A) Kerry, B) Caravan, podendo conter hidroxietil
celulose e/ou os fármacos estudados e tampão fosfato ou citrato

A análise dos ângulos de difração permitiu o cálculo dos valores de parâmetro
de rede (a) e da razão entre eles, permitindo a indexação dos picos e a
caracterização das amostras (Tabelas 3 e 4).
Tabela 3 – Composição das diferentes dispersões, parâmetros de rede e FWHM das
estruturas líquido-cristalinas obtidas utilizando-se a MO da marca Kerry

Amostra

a (nm)a

FWHMb

5,66±0,003

0,078

5,66±0,003

0,068

X

5,64±0,005

0,064

X

5,64±0,003

0,071

5,85±0,004

0,061

5,80±0,002

0,066

X

5,83±0,003

0,063

X

5,81±0,003

0,065

Componentes
Tampão

FK

Fosfato

FKN

Fosfato

FKF

Fosfato

FKFN

Fosfato

CK

Citrato

CKN

Citrato

CKF

Citrato

CKFN

Citrato

HEC

Fármaco

X

X

X

X

a

± desvio padrão da média

b

Full Width at Half Maximum (largura a meia altura)
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Tabela 4 – Composição das diferentes dispersões, parâmetros de rede e FWHM das
estruturas líquido-cristalinas obtidas utilizando-se a MO da marca Caravan

Amostra

a (nm)a

FWHMb

5,92±0,002

0,077

5,71±0,004

0,071

X

6,25±0,007

0,080

X

5,68±0,002

0,066

6,15±0,001

0,064

5,89±0,005

0,068

X

6,19±0,006

0,065

X

5,83±0,003

0,065

Componentes
Tampão

FC

Fosfato

FCN

Fosfato

FCF

Fosfato

FCFN

Fosfato

CC

Citrato

CCN

Citrato

CCF

Citrato

CCFN

Citrato

HEC

Fármaco

X

X

X

X

a

± desvio padrão da média

b

Full Width at Half Maximum (largura a meia altura)

Calculando-se as distâncias entre os planos de difração, que seguem razões
características de acordo com o tipo de fase, pode-se identificar a fase líquidocristalina que está sendo analisada. No caso das dispersões de fase hexagonal, esta
razão é de 1/1, √3, √4, sendo que esta razão foi encontrada para todas as análises,
logo, a adição de adjuvantes, fármaco ou diferentes tampões utilizados não levou à
mudança de fase.
A estrutura interna das partículas é bastante sensível ao pH devido à ionização
do ácido oleico (Nakano et al., 2002), mesmo assim, a utilização de tampões em
diferentes pHs (7,2 para o citrato e 6,0 para o fosfato) não levou à formação de
outras fases líquido-cristalinas. Mas para ambas as monoleínas estudadas, as
formulações feitas com tampão fosfato apresentaram valores de “a” menores que
para o tampão citrato, logo, pode-se considerar que as formulações são mais
estruturadas quando feitas com tampão fosfato.
Cristais líquidos de fase reversa são promissores como veículos alternativos
para a liberação de fármacos devido suas propriedades estruturais especiais. Estas
estruturas podem acomodar as moléculas biologicamente ativas tanto entre seus
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domínios aquosos, compostos por filamentos altamente empacotados e infinitamente
longos, ou por interação direta com os lipídeos que se orientam radialmente em volta
destes canais aquosos (Libster et al., 2009).

a
Figura 28 – Representação esquemática da fase HII (hexagonal), ilustrando os canais
aquosos, circundados pela camada lipídica (Libster et al., 2009)

Pode-se observar que os valores de “a” foram menores para as formulações
feitas utilizando-se a MO da marca Kerry. Devemos considerar que a MO utilizada é
uma mistura que contém diferentes monoglicerídeos e diglicerídeos, que podem
influenciar o tipo de fase formada ou a distância entre os canais de lipídeos. Da
mesma forma, observamos que a MO da marca Kerry foi capaz de formar partículas
de tamanho menor.
No caso da MO da marca Kerry, a adição de HEC não provocou mudanças no
valor de “a”. Já para a MO da marca Caravan, este valor diminuiu em todos os
casos. Podemos concluir que neste caso a HEC foi capaz de estruturar mais a
formulação, uma vez que diminuiu a distância entre os canais.
Uma vez que as formulações feitas com tampão fosfato pH= 6,0 mostraramse mais estruturadas, escolhemos trabalhar com este tampão. Além disso, trabalho
anterior (Da Silva et al., 2007) demonstrou que para que ocorra a transferência de
elétrons entre o fotossensibilizador e o complexo de rutênio para a liberação de NO,
o fosfato pode ser necessário para agir como uma “ponte” entre as substâncias.
Assim, os experimentos de difração de raios X com formulações contendo NMP
foram feitos somente com amostras preparadas com tampão fosfato. A NMP é muito
utilizada por ser um potente solvente. Neste caso, ela foi usada para solubilizar os
fármacos, antes de estes serem incorporados na fase oleosa da formulação.
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A

B

Figura 29 - Perfis de difração dos raios X resultantes da análise das dispersões de fase
hexagonal contendo NMP obtidas com as monoleínas, A) Kerry, B) Caravan
Tabela 5 – Composição das diferentes dispersões, parâmetros de rede e FWHM das
estruturas líquido-cristalinas obtidas quando se adicionou NMP às formulações

Amostra

a (nm)a

FWHMb

5,81±0.002

0,087

5,80±0.007

0,085

X

5,93±0.007

0,092

X

5,80±0.004

0,088

5,61±0.003

0,097

5,60±0.003

0,096

X

5,76±0.001

0,084

X

5,80±0.005

0,089

Componentes
MO

KFP

Kerry

KFPN

Kerry

KFF

Kerry

KFFN

Kerry

CFP

Caravan

CFPN

Caravan

CFF

Caravan

CFFN

Caravan

HEC

Fármaco

X

X

X

X

a

± desvio padrão da média

b

Full Width at Half Maximum (largura a meia altura)

Analisando-se os valores de “a” para as formulações, vemos que para a MO da
Kerry ocorre aumento quando se adiciona NMP (comparando com os dados da
Tabela 3), enquanto para a MO da Caravan acontece o contrário, o valor diminui
(comparando com os valores da Tabela 4). Foi demonstrado por Amar-Yuli e cols
(2008) que a presença de NMP diminui os valores de “a”, uma vez que ela desidrata
a MO e provoca a diminuição do tamanho dos canais aquosos, consequentemente
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as camadas lipídicas ficarão mais próximas umas das outras. Este comportamento
condiz com o que aconteceu com a MO da marca Caravan, mas é o oposto do que
aconteceu com a da marca Kerry. Novamente, podemos considerar que este
comportamento possa ter acontecido devido à diferença dos lipídeos que compõem
cada uma das marcas de MO e que podem ter uma capacidade maior ou menor de
absorver água e, assim, apresentar comportamentos diferentes.
4.5.1.2.2. Dispersões de fase cúbica
Os diferentes tipos de fases líquido-cristalinas apresentam razões entre as
distâncias interplanares (índices de Miller) que são características para cada tipo,
conforme demonstrado na Tabela 6.
Tabela 6- Indexação das estruturas de fase cúbica e hexagonal de acordo com os índices
de Miller (Lindblom; Rilfors, 1989)

Estrutura

Grupo espacial

Índices de Miller (hkl)

______

√3: √4: √7

Ia3d

√3: √4: √7: √8: √10: √11: √12: √13

Pn3m

√2: √3: √4: √6: √8: √9: √10: √11

Pm3n

√2: √4: √5: √6: √8: √9: √10: √11

Im3m

√2: √4: √6: √8: √10: √12: √14

Fase Hexagonal (HII)
Fase Cúbica
- Giróide (CG)
- Diamante (CD)
- Primitiva (CP)

A fase cúbica é formada por bicamadas curvas que se estendem
tridimensionalmente,

separando

dois

canais

congruentes

de

água

de

aproximadamente 5 nm quando hidratado. Ela é caracterizada por ser um gel
transparente, altamente viscoso e termodinamicamente estável na presença de
excesso de água (Tyle, 1989; Ai; Caffrey, 2000). Existem três tipos de fases cúbicas
reversas denominadas de Diamante (D), Giróide (G) e Primitiva (P), que
correspondem aos respectivos espaçamentos de grupos: Pn3m, Ia3d e Im3m
(Figura 30). O conteúdo de água acomodado por cada fase e, consequentemente, o
tamanho dos canais aquosos, aumenta da fase D em direção a P.
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Figura 30- Representação matemática dos três diferentes tipos de estrutura da fase cúbica,
respectivamente, Diamante, Giróide e Primitiva: (A) representação da porção lipídica e (B)
representação dos canais aquosos (Yang; Armitage; Marder, 2004)

A investigação da estrutura interna das dispersões de fase cúbica foi realizada
por difração de raios X. A Figura 31 exemplifica uma imagem obtida através desta
técnica:

Figura 31 – Perfil das imagens obtidas a partir da difração de raios X das dispersões de
fase cúbica
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As imagens foram integradas utilizando-se o software Fit2d e os difratogramas
correspondentes foram obtidos. A Figura 32 exemplifica os difratogramas das
dispersões de fase cúbica obtidos, apresentando 6 picos de difração, consistente
com uma estrutura de fase cúbica.

Figura 32 – Padrão de difração das nanopartículas de fase cúbica compostas de MO e fase
aquosa
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A

B

Figura 33 - Perfis de difração dos raios X resultantes da análise das dispersões de fase
cúbica obtidas com as monoleínas A) Kerry, B) Caravan, podendo conter HEC e/ou os
compostos estudados e tampão fosfato ou citrato

A composição de cada formulação é dada nas tabelas a seguir:
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Tabela 7 – Composição das diferentes dispersões, parâmetros de rede, FWHM e razões
entre os picos das estruturas líquido-cristalinas obtidas utilizando-se a monoleína da marca
Kerry
Razão
Amostra
Componentes
a (nm)a
FWHMb

Tampão
FK

HEC

Fármaco

Fosfato

8,76±0,027

0,054

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

FKN

Fosfato

X

8,76±0,015

0,045

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

FKF

Fosfato

X

8,77±0,024

0,057

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

FKFN

Fosfato

X

X

8,86±0,023

0,042

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CK

Citrato

8,67±0,013

0,052

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CKN

Citrato

X

8,65±0,017

0,048

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CKF

Citrato

X

8,74±0,023

0,047

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CKFN

Citrato

X

X

8,75±0,010

0,034

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

a

± desvio padrão da média;

b

Full Width at Half Maximum (largura a meia altura)
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Tabela 8 – Composição das diferentes dispersões, parâmetros de rede, FWHM e razões
entre os picos das estruturas líquido-cristalinas obtidas utilizando-se a monoleína da marca
Caravan:
Razão
Amostra
Componentes
a (nm)a
FWHMb

Tampão
FC

HEC

Fármaco

Fosfato

8,75±0,017

0,069

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

FCN

Fosfato

X

8,75±0,020

0,058

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

FCF

Fosfato

X

8,75±0,021

0,069

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

FCFN

Fosfato

X

X

8,84±0,009

0,042

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CC

Citrato

8,67±0,013

0,048

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CCN

Citrato

X

8,65±0,009

0,043

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CCF

Citrato

X

8,66±0,010

0,048

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CCFN

Citrato

X

X

8,75±0,010

0,035

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

a

± desvio padrão da média;

b

Full Width at Half Maximum (largura a meia altura)

O parâmetro de rede (a) de uma fase líquido-cristalina fornece informações
úteis em relação a sua estrutura interna, sendo este a distância entre os centros das
micelas ordenadas do cristal-líquido formado (Amar-Yuli et al., 2007). O aumento
deste parâmetro pode ocorrer devido à hidratação da estrutura (alargamento dos
domínios aquosos), ou devido à presença de moléculas hidrofóbicas na bicamada
lipídica ou particionadas entre as porções hidrofílica e hidrofóbica do sistema. Ou
seja, esse aumento sugere que moléculas adicionadas ao sistema estejam
localizadas internamente na sua estrutura líquido-cristalina. A manutenção do valor
de a sugere que as moléculas adicionadas ao sistema estejam adsorvidas na
superfície das partículas coloidais.
Analisando-se os valores de a obtidos podemos observar que a adição apenas
do espessante não alterou este valor, sugerindo que este não estivesse localizado
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internamente na estrutura líquido-cristalina. A presença do espessante também
estrutura mais as formulações, uma vez que ocorre uma diminuição dos valores de
FWHM. Já quando estão presentes na formulação tanto os fármacos quanto o
espessante, ocorre um aumento significativo do a, sugerindo que alguma das
substâncias esteja presente internamente nas partículas.

A

B

Figura 34- Perfis de difração dos raios X resultantes da análise das dispersões de fase
hexagonal contendo NMP obtidas com as monoleínas A) Kerry, B) Caravan
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Tabela 9 – Composição das diferentes dispersões, parâmetros de rede, FWHM e razões
entre os picos das estruturas líquido-cristalinas obtidas quando se adicionou NMP às
formulações:
Razão
Amostra
Componentes
a (nm)a
FWHMb

Tampão
KFP

HEC

Fármaco

Fosfato

9,95±0,011

0,039

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

KFPN

Fosfato

X

9,85±0,015

0,040

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

KFF

Fosfato

X

9,96±0,029

0,044

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

KFFN

Fosfato

X

X

9,97±0,013

0,039

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CFP

Citrato

9,85±0,017

0,039

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CFPN

Citrato

X

9,88±0,018

0,041

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CFF

Citrato

X

9,72±0,024

0,040

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

CFFN

Citrato

X

X

9,97±0,012

0,040

1/1; √2; √3;
√5; √6; √7

a

± desvio padrão da média;

b

Full Width at Half Maximum (largura a meia altura)

Para as formulações contendo NMP (Figura 34 e Tabela 9), houve aumento
dos valores de a em todos os casos (comparado com os valores das Tabelas 7 e 8),
o que sugere que a NMP não desidratou os canais aquosos dos sistemas, mas, ao
contrário, pode ter se particionado nos domínios aquosos, ocasionando a sua
hidratação com consequente aumento do a.
A indexação dos picos de reflexão apresentados nas difrações de raios-X das
DFC sem e com os fármacos, NMP, espessante e tampões fosfato ou citrato
(Tabelas 7, 8 e 9) demonstrou que coexistem nos sistemas principalmente três tipos
de estrutura de simetria cúbica, sendo elas: fase cúbica do tipo diamante (CD - Pn3m
e Pm3n) e do tipo giróide (CG). Estes resultados diferem de dados encontrados na
literatura, onde autores relatam a obtenção de partículas com estrutura interna do
tipo primitiva (CP) quando o poloxamer é adicionado entre 2 e 12% (Gustafsson et
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al., 1997; Siekmann et al., 2002). A formação deste tipo de fase ocorre pela forma
como o tensoativo está inserido na bicamada: as unidades de óxido de propileno
estão inseridas na região apolar ou na região interfacial da bicamada, enquanto que
as unidades de óxido de polietileno solubilizam-se na região aquosa (Gustafsson,
Jonas et al., 1996), tornando a curvatura da bicamada menos positiva e favorecendo
a formação da fase tipo CP. Nakano e cols (2002) observaram a coexistência das
fases cúbicas do tipo P e D, o que pode decorrer de uma distribuição heterogênea
do poloxamer no interior das partículas, de modo que o tensoativo passa a localizarse na sua superfície em decorrência do processo de preparação. Com isso, criam-se
regiões sem poloxamer no interior das partículas, resultando na formação de fase
tipo D. Uma explicação para a diferença encontrada pode estar no fato que, nos
estudos publicados em geral as partículas são preparadas misturando-se MO e
poloxamer, seguido da adição de água e dispersão do sistema (Gustafsson et al.,
1997; Siekmann et al., 2002). Já no presente estudo, o poloxamer não foi
previamente misturado à MO, mas sim à fase aquosa, o que poderia influenciar na
interação do poloxamer com o sistema e consequentemente no tipo de fase
formada.
Baseado nos resultados obtidos na análise do tamanho médio de partícula,
valores de PdI e difração de raios X, escolhemos trabalhar com a MO da marca
Kerry, por formar dispersões com tamanho de partícula menor e maior estabilidade
frente à adição de adjuvantes. Os experimentos de estabilidade das nanodispersões
foram realizados somente com esta MO.
4.5.1.3. Análise da estabilidade das dispersões escolhidas
4.5.1.3.1 Análise da variação no tamanho médio de partícula e PdI
A Figura 35 mostra o acompanhamento do tamanho médio das partículas e PdI
das DFC com e sem a adição dos compostos durante o período de 15 dias.
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Figura 35 - Análise de tamanho médio (Z) e polidispersividade (PdI) das nanodispersões de
fase cúbica (DFC), contendo (CF) ou não (SF) os compostos, por espalhamento dinâmico
de luz em função do tempo (0-15 dias). Os resultados são expressos como média (n = 5)

Na Figura 35 pode-se verificar que durante o período estudado o tamanho
médio das partículas e PdI da DFC sem os compostos (SF) se mantiveram estáveis
ao longo dos 15 dias. Neste caso, os resultados de tamanho médio e PdI no dia 1 e
após 15 dias foram 159 nm e 0,235; e 160 nm e 0,219, respectivamente. A presença
dos compostos na DFC (CF) não aumentou significativamente os valores iniciais de
tamanho médio e PdI das partículas. Os resultados obtidos no dia 1 para tamanho
médio e PdI foram 150,3 nm e 0,235, respectivamente. Já quando analisamos os
resultados para o dia 15, de tamanho médio 147,5 nm e PdI 0,438, vemos um
aumento significativo em ambos os parâmetros. Estes resultados condizem com a
análise visual da formulação, que com o passar dos dias tende a formar grumos.
A Figura 36 mostra o acompanhamento do tamanho médio das partículas e PdI
das DFH com e sem os compostos durante o período de 15 dias.
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Figura 36 - Análise de tamanho médio (Z) e polidispersividade (PdI) das nanodispersões de
fase hexagonal (DFH), contendo (CF) ou não (SF) os compostos, por espalhamento
dinâmico de luz em função do tempo (0-15 dias). Os resultados são expressos como média
(n = 5).

Pode-se verificar que a DFH SF apresentou uma redução do tamanho médio e
PdI das partículas ao longo dos 15 dias, sendo os resultados de tamanho médio e
PdI no dia 1 e no dia 15 de 167 nm e 0,187; e 153 nm e 0,160, respectivamente. Já
a presença dos compostos na DFH provocou um aumento do tamanho médio das
partículas, como ocorreu com a DFC, mas sem consequente aumento do PdI das
mesmas. Os resultados obtidos no dia 1 para tamanho médio e PdI foram 147,5 nm
e 0,148 e no dia 15 foram de 162 nm e 0,139, respectivamente.
A Tabela 10 resume os resultados obtidos de variação no tamanho médio e no
PdI no decorrer de 15 dias para as formulações com e sem os compostos.
Tabela 10 – Variação no tamanho e na polidispersividade (PdI) entre o período de 1 e 15
dias de avaliação, para as nanodispersões de fase hexagonal (DFH) e cúbica (DFC), com e
sem os compostos, mantidas à temperatura ambiente (25ºC)

Formulações
DFH SF
DFH CF
DFC SF
DFC CF

Tamanho (nm)
Dia 1
Dia 15
167,0
153
147,5
162
159,0
160
150,3
187

Variação PdI
0,027
0,009
0,016
0,215

Além da análise da estabilidade das nanodispersões por acompanhamento do
tamanho médio das partículas, as mesmas também foram submetidas a uma análise
turbidimétrica no mesmo período de tempo.
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4.5.1.3.2. Estabilidade por turbidimetria
A estabilidade física das DFC e DFH contendo ou não a mistura dos fármacos
foi determinada por turbidimetria durante 360 horas (15 dias). A análise
turbidimétrica de sistemas dispersos aquosos através das medidas de absorção e o
espalhamento dinâmico da luz são ferramentas úteis para determinação da sua
estabilidade. Na análise turbidimétrica, o aumento na leitura da absorção dos
sistemas como consequente aumento da sua turbidez indica a ocorrência de
agregação através da formação de partículas maiores. O oposto, ou seja, a redução
na leitura da absorção indica a precipitação das partículas dispersas com
consequente separação de fases (Kim et al., 2007).

Figura 37- Análise turbidimétrica das nanodispersões em função do tempo (0-360 horas):
Fase hexagonal (DFH) sem os compostos (SF) ou com os compostos (CF). Os resultados
são expressos como média (n = 3)
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Figura 38 - Análise turbidimétrica das nanodispersões em função do tempo (0-360 horas):
Fase cúbica (DFC) sem os compostos (SF) ou com os compostos (CF). Os resultados são
expressos como média (n = 3)

As

Figuras

37

e

38

mostram

que

as

DFH

e

DFC

estudadas,

independentemente da presença ou não dos compostos, apresentaram um pequeno
aumento da turbidimetria durante as primeiras 24 horas após o preparo, sendo que,
após este período, houve uma estabilização da turbidimetria para as DFH estudadas
e um aumento gradual da turbidimetria das DFC, especialmente após 240 horas.
Este pequeno aumento da turbidimetria após 24 horas de preparo indica que uma
pequena proporção das partículas do sistema está sofrendo agregação, porém após
este período inicial as partículas tendem a permanecerem no mesmo estado. Uma
vez que o processo de sonicação fornece grande quantidade de energia ao sistema,
esta agregação inicial poderia refletir uma estabilização do sistema nanodisperso.

4.6. Liberação de NO a partir da formulação
No item 4.1.2 foi mostrado que a junção dos compostos em solução foi capaz
de gerar NO após irradiação com laser em 660 nm, através do efeito da
transferência eletrônica fotoinduzida, que permitiu que o cyclam-NO fosse reduzido e
liberasse o NO em um comprimento de onda onde ele não absorve energia. Agora, a
mistura equimolar dos compostos foi incorporada nas formulações de fase
hexagonal e de fase cúbica a fim de analisar se o NO gerado é capaz de atravessar
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estas formulações e ser detectado no meio externo (ou local de ação). Das soluções
contendo 0,002 M em NMP, adicionou-se 160 μL na DFH e 200 μL na DFC.
A visualização da liberação de NO a partir das formulações é mais difícil, uma
vez que os sistemas utilizados (DFH e DFC) promovem a liberação sustentada dos
compostos e, assim, o NO será liberado de forma muito lenta.
A Figura 39 mostra o perfil de liberação do NO a partir da DFC, durante a
irradiação com laser em 660 nm, apresentando uma pequena mudança na corrente.
A partir da DFH a liberação ainda mais lenta não possibilitou a obtenção de um
gráfico confiável.

Figura 39 - Liberação de óxido nítrico registrada pelo eletrodo ISO-NO durante irradiação da
formulação de fase hexagonal contendo cyclam-NO e PpIX (irradiação com laser em 660
nm).

4.7. Determinação de liberação de 1O2 a partir dos fármacos em
solução e das formulações
Uma característica extremamente importante para a utilização de um
fotossensibilizador na TFD é sua capacidade de gerar oxigênio singlete (1O2) quando
este é irradiado com luz em comprimento de onda adequado. É conhecida a
capacidade da PpIX em produzir 1O2 quando irradiada com luz na região do
vermelho do espectro, no entanto, é necessário verificar se a utilização concomitante
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de um gerador de óxido nítrico poderia comprometer a liberação do 1O2 da solução,
impedindo que o mesmo chegue aos tecidos quando o sistema for utilizado
clinicamente. Da mesma forma, é necessário verificar se as formulações
desenvolvidas para carrear os fármacos também permitem que o 1O2 se dissolva
através delas e seja liberado.
Uma sonda química adequada reage com o

1

O2, seguindo uma relação

estequiométrica 1:1, sem reações secundárias. Da mesma forma, os produtos de
decomposição não devem afetar a detecção da substância monitora nem reagir
com o oxigênio singlete. O DPBF preenche todos estes pré-requisitos. Sua absorção
em torno de 415 nm pode ser facilmente acompanhada, e seus produtos de
decomposição não absorvem na região do visível e não se ligam ao 1O2 (Merkel;
Kearns, 1975; Spiller et al., 1998). O DPBF reage irreversivelmente com o 1O2
gerado pela fotoexcitação de um FS e esta reação pode ser facilmente
acompanhada espectrofotometricamente através da obtenção do decaimento da
intensidade de absorção do DPBF.
A cubeta de referência utilizada para obtenção dos espectros de UV
normalmente contém apenas o solvente utilizado. No entanto, como a PpIX tem seu
pico máximo de absorção em torno de 400 nm, mesmo comprimento de onda
utilizado para medir o decaimento do DPBF, utilizou-se solução contendo PpIX como
referência e o equipamento foi zerado (linha de base) com esta solução (Spiller et
al., 1998).
Nas figuras a seguir, soluções contendo 1,6X10-6 M de PpIX ou a mesma
concentração (equimolar) da mistura dos fármacos PpIX e cyclam-NO foram
adicionadas de solução de DPBF e irradiadas em intervalos de 20 segundos. A
absorção do DPBF foi medida em 416 nm. Todos os experimentos foram realizados
em triplicata.
A mudança no espectro de absorção do DPBF com o tempo de irradiação na
presença de solução contendo apenas PpIX e a mistura dos fármacos é
apresentada na Figura 40.
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Figura 40- Espectro de absorção do DPBF na presença de (A) apenas PpIX e (B) mistura
equimolar de PpIX e cyclam-NO, após diferentes tempos de irradiação com laser de 660 nm

As curvas de decaimento para as duas soluções são apresentadas na Figura
41.

Figura 41- Curva de decaimento da absorção do DPBF em 416 nm na presença de
soluções de PpIX (quadrados pretos) ou PpIX+cyclam-NO (círculos vermelhos) em função
do tempo de irradiação com laser de 660 nm

Como podemos observar, a adição do complexo de rutênio não impediu a
liberação do 1O2 da PpIX. Ao contrário, nesta solução, o decaimento do DPBF foi
muito mais visível do que na solução de PpIX isoladamente.
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No

processo

de

geração

de

oxigênio

singlete,

catalizado

por

um

fotossensibilizador, como uma porfirina, o primeiro passo é a absorção de luz pelo
cromóforo e consequente transição do seu estado fundamental (S0) para o excitado
(1S) (Figura 42). Este estado excitado tem um tempo de vida abaixo de
nanosegundos e então o fotossensibilizador retorna ao estado fundamental emitindo
fluorescência (F) ou liberando calor por conversão interna (IC), ou ainda passa
através de um cruzamento intersistema (intersystem crossing) (ISC) ao estado
triplete excitado (3T). O tempo de vida deste estado triplete é de 103 a 106 vezes
mais longo que do estado 1S, tempo suficiente para uma reação de transferência de
energia com o oxigênio molecular para convertê-lo de seu estado fundamental
triplete para sua forma reativa singlete. Quanto maior o tempo de vida no estado
excitado triplete do fotossensibilizador, maior a eficiência na geração de oxigênio
singlete (Maiya, 2000; Kadish et al., 2003). Assim, um grande rendimento quântico
no estado triplete é uma propriedade desejável para um potencial sensibilizador de
oxigênio singlete e o decaimento radiativo (fluorescência) é indesejado na
concepção de uma molécula com alto rendimento quântico triplete, uma vez que
este processo despovoa o estado singlete excitado do fotossensibilizador,
resultando em um baixo rendimento quântico triplete (Nielsen, 2005).

Figura 42 - Diagrama de Jablonski modificado, ilustrando os diferentes processos fotofísicos
que ocorrem a partir da irradiação de um fotossensibilizador na TFD (redesenhado a partir
de Maiya (2000)

Uma vez que podemos observar que a mistura da porfirina com o complexo de
rutênio diminui a emissão de fluorescência do fotossensibilizador, podemos supor
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que isto se dá por um aumento no tempo de vida no estado triplete excitado da
porfirina. Este aumento no tempo de vida já foi descrito anteriormente para outras
misturas de substâncias (Da Silva et al., 2007). Quanto maior a população no estado
triplete, maior a probabilidade da transferência de energia do fotossensibilizador
porfirina ao oxigênio presente no meio e, consequentemente, maior a produção de
oxigênio singlete (Oliveira et al., 2009), o que é compatível com os resultados
obtidos experimentalmente.
A foto-estabilidade de uma solução de DPBF em NMP quando irradiada em
660 nm na ausência de FS foi avaliada. A absorção do DPBF em 416 nm foi
monitorada após ciclos de irradiação de 20 segundos e nenhuma alteração em seu
pico máximo de absorção foi observada, mostrando que a sonda é estável no
período de tempo analisado. Da mesma forma, uma solução contendo apenas PpIX
foi irradiada, e também não se observou mudanças em seu pico de absorção. Logo,
as alterações espectrais observadas para o DPBF só poderiam ser causadas pela
presença simultânea de fotossensibilizador, DPBF e luz.
Da mesma forma que foi feito com as soluções contendo os fármacos, avaliouse a liberação de 1O2 a partir das formulações de fase cúbica e hexagonal. Este
estudo permite verificar se o 1O2 liberado pelo fotossensibilizador consegue se
difundir através do sistema líquido-cristalino, para poder produzir o efeito citotóxico
desejado.
A Figura 43 apresenta as curvas de decaimento do DPBF para as dispersões
de fase hexagonal e cúbica contendo os fármacos, na concentração de 1,4X10-6 M.
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Figura 43- Curva de decaimento da absorção do DPBF em 416 nm na presença das
dispersões de fase cúbica e hexagonal contendo ou não os fármacos, em função do tempo
de irradiação com laser de 660 nm

Pode-se observar que ocorre o decaimento do pico do DPBF, comprovando
que o 1O2 é liberado pelo sistema. Este decaimento é mais lento do que ocorre com
os fármacos em solução, uma vez que se trata de um sistema de liberação
controlada, onde o fármaco será liberado de forma cadenciada. Novamente, para
garantir que o decaimento é decorrente da associação do DPBF com o 1O2, realizouse o mesmo teste utilizando as formulações sem fármaco e pode-se observar que
não há decaimento na absorção do DPBF neste caso.

4.8. Análise da interação entre os compostos
Com o objetivo de encontrar o melhor solvente a ser usado como fase móvel
na quantificação dos compostos, avaliou-se a ocorrência de interação entre a PpIX e
o complexo nitrosilo de rutênio em solução, o que poderia levar a uma quantificação
errônea das amostras dos fármacos em solução.
Foram obtidas soluções dos fármacos em acetonitrila e em solução de
MeOH:H2O 9:1 acidificada.
Primeiramente foi testada a acetonitrila. Obteve-se uma solução de PpIX neste
solvente, em uma concentração de 4,0 μg/mL e seu espectro de UV-visível foi
traçado (Figura 44).
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Figura 44 – Espectro de UV-visível da Protoporfirina IX em acetonitrila, na concentração de
4,0 μg/mL

Para que pudéssemos avaliar a influência da presença do cyclam-NO sobre a
absorção da PpIX, foram preparadas soluções com diferentes concentrações de
cyclam-NO e adicionadas à solução de PpIX, sendo que a concentração final de
PpIX nas soluções foi também de 4,0 μg/mL e a concentração de cyclam-NO variou
de 1,5 a 16 μg/mL , conforme a Figura 45.

Figura 45 – Espectro de UV-visível da mistura de PpIX, na concentração de 4,0 μg/mL, e
cyclam-NO, com concentração variando de 1,5 a 16 μg/mL.
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Também foram obtidos espectros de fluorescência das mesmas soluções,
utilizando-se um espectrofluorímetro F4500, Hitachi, com λ de excitação/emissão =
400/631 nm, velocidade de varredura 1200 nm/min e fenda (10/20). Abaixo são
apresentados os espectros apenas da PpIX (Figura 46) e da mistura desta com o
cyclam-NO (Figura 47).
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Figura 46 – Espectro de fluorescência da PpIX, na concentração de 4,0 μg/mL

Figura 47 – Espectro de fluorescência da mistura de PpIX, na concentração de 4,0 μg/mL, e
cyclam-NO, com concentração variando de 1,5 a 16μg/mL
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A partir da análise do gráfico de Stern–Volmer de I0/I versus [Ru] (Figura 48),
pode-se ver que a interação entre a PpIX e o cyclam-NO em acetonitrila obedece a
uma relação do tipo Stern–Volmer, formando uma associação estoiquiométrica 1:1
em solução (Prendergast; Lu; Callahan, 1983). O valor da constante de interação
obtido foi de KD = 1,36 X 106.
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Figura 48 – Gráfico de Stern–Volmer para a diminuição da fluorescência da PpIX (4,0
μg/mL) na presença de cyclam-NO, monitorado em λ de excitação/emissão = 400/631 nm

Com base nos resultados obtidos podemos afirmar que realmente está
ocorrendo uma interação entre os fármacos e que provavelmente está sendo
formada uma nova estrutura, uma supermolécula (Figura 49), uma vez que ocorre
grande mudança no espectro obtido quando é adicionado o cyclam-NO à solução de
PpIX, ocorrendo também um deslocamento da banda de Soret no espectro de
fluorescência.
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Figura 49 – Supermolécula que pode estar sendo formada da interação entre PpIX e
cyclam-NO

A supressão do sinal de fluorescência pode indicar que a formação desta
supramolécula, com o cyclam-NO ligado à PpIX, gera caminhos de decaimento não
radiativos, provavelmente por transferência de carga do anel para o cyclam-NO, uma
vez que este é aceitador de carga (Portugal et al., 2008).
O mesmo experimento foi realizado utilizando como solvente MeOH:H2O,
pH=3,0. Novamente, a solução de PpIX teve uma concentração constante de 4,0
μg/mL e a concentração de cyclam-NO variou de 1,5 a 16 μg/mL.
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Figura 50 – Espectro de fluorescência da PpIX em MeOH:H2O, pH=3,0, na concentração de
4,0 μg/mL.
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Figura 51 – Espectro de UV-visível da PpIX em MeOH:H2O, pH=3,0, na concentração de
4,0 μg/mL.

Conforme podemos observar nas figuras abaixo, tanto no espectro de UV da
mistura dos fármacos (Figura 52) quanto no espectro de fluorescência (Figura 53),
não houve alteração espectral causada pela interação entre os fármacos quando
esta mistura de solventes foi utilizada.

Figura 52 – Espectro de UV-visível da mistura de PpIX, na concentração de 4,0 μg/mL, e
cyclam-NO, com concentração variando de 1,5 a 16 μg/mL, em MeOH:H2O, pH=3,0.
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Figura 53 – Espectro de fluorescência da mistura de PpIX, na concentração de 4,0 μg/mL, e
cyclam-NO, com concentração variando de 1,5 a 16 μg/mL, em MeOH:H2O, pH=3,0.

Uma vez que não é possível a real quantificação dos fármacos quando está
ocorrendo a interação entre eles, optamos por não trabalhar com acetonitrila e sim
com outros solventes onde não foi observado este comportamento, como no caso do
MeOH:H2O com pH ácido.

4.9.

Testes

com

diferentes
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cromatográficas

para

quantificação dos fármacos
Uma vez que estamos trabalhando com dois fármacos nas mesmas
formulações, consideramos que seria mais interessante se pudéssemos quantificar
ambos simultaneamente. Para isso, optamos por usar CLAE, uma técnica
extremamente versátil e de grande aplicação, que possibilitaria a quantificação de
compostos com comportamentos tão diferentes do ponto de vista químico como a
PpIX e o cyclam-NO. Como detector, optamos pelo detector de arranjo de diodos
(DAD), que permite que a absorbância de uma amostra em todos os comprimentos
de onda seja determinada de modo simultâneo, desta forma permitindo que
compostos

com

diferentes

comprimentos

acompanhados ao mesmo tempo.

de

onda

de

absorção

sejam
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Assim, optamos por avaliar colunas cromatográficas com suportes diferentes,
variando as concentrações e pHs dos solventes da fase móvel, para verificarmos se
a quantificação por CLAE dos dois fármacos em conjunto seria possível.
Abaixo são apresentados os resultados obtidos com alguns dos testes
realizados:
1- A primeira coluna a ser testada foi a coluna monolítica C-18 Onyx
(Phenomenex), tamanho de partícula 2µm; 100 x 3,0 mm, com pré-coluna do mesmo
material. Foi utilizado como fase A H2O com 0,003% de TFA (pH= 2,5) e como fase
B MeOH. Podemos ver, através dos espectros da Figura 54, que mesmo com a
diminuição da concentração inicial de fase metanólica nas análises, o cyclam-NO
não interagiu com a fase fixa e continuou saindo no volume morto da coluna, em
torno de 0,8 minutos.

Figura 54 – Cromatograma do cyclam-NO por CLAE-DAD, coluna monolítica, fluxo = 1
mL/minuto, fase móvel MeOH:H2O+0,003% TFA, variando-se a quantidade de fase móvel B
(MeOH) no início da corrida: A= 50% de fase B; B= 15% de fase B e C= 5% de fase B

As mesmas condições da última corrida (início com 5% de fase B) foram
testadas para a PpIX, no entanto, podemos observar pela Figura 55 que este
composto só saiu da coluna quando esta foi eluída com 100% de MeOH, no final da
corrida. Esta condição poderia ser melhorada, mas como a coluna não foi capaz de
reter o cyclam-NO, foi abandonada.
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Figura 55 – Cromatograma da PpIX por CLAE-DAD, coluna monolítica, fase móvel
MeOH:H2O+0,003% TFA, iniciando com 5% de fase B

2- Em seguida, testou-se coluna de C-18, Shimadzu, tamanho de partícula de
5μm, 250 x 4,6 mm, acoplada a uma pré-coluna do mesmo material. Novamente
utilizou-se como fase A H2O com 0,003% de TFA e como fase B MeOH, começando
com 5% de fase B. No espectro da Figura 56 podemos observar que, novamente,
esta coluna não foi capaz de reter o fármaco de maneira significativa, mostrando-se
no volume morto da coluna.

Figura 56 – Cromatograma do cyclam-NO por CLAE-DAD, coluna C18 fase normal, fluxo= 1
mL/min., fase móvel MeOH:H2O+0,003% TFA, iniciando com 5% de fase B

Uma vez que esta coluna não foi adequada para a quantificação do cyclamNO, não foi testada para a PpIX.
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3- A próxima coluna a ser testada foi com fase estacionária Phenyl, marca
Supelco, tamanho de partícula de 5μm, 250 x 4,6 mm acoplada a uma pré-coluna do
mesmo material. Foi utilizado como fase A H2O com 0,003% de TFA e como fase B
MeOH, iniciando com 5% de fase B.

Figura 57 – Cromatograma do cyclam-NO por CLAE-DAD, coluna Phenyl, fase móvel
MeOH:H2O+0,003% TFA, iniciando com 5% de fase B. A= fluxo de 1 mL/min., B= fluxo de
1,2mL/min

Podemos observar através da Figura 57 que esta coluna foi capaz de reter o
cyclam-NO, porém, este apresentou um pico bastante largo. O aumento do fluxo de
1 para 1,2 mL/minuto (Figura 57 B) alargou ainda mais o pico.
Esta coluna foi então testada para a PpIX, porém não se mostrou adequada
para este fármaco, uma vez que a PpIX ficou fortemente aderida à coluna e só foi
eluída após sucessivas lavagens com

MeOH puro. Assim observada a

impossibilidade de análise dos dois fármacos simultaneamente o uso desta coluna
também foi descartado.
4- Coluna de C-8 Shimadzu, tamanho de partícula de 5μm, 250 x 4,6 mm
acoplada a uma pré-coluna do mesmo material.

96

Figura 58 – Cromatograma do cyclam-NO por CLAE-DAD, coluna C-8, fase móvel
MeOH:H2O+0,003% TFA. A= fluxo de 1 mL/min., iniciando com 5% de fase B; B= fluxo de
0,8mL/min, iniciando com 3% de fase B
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Figura 59 – Cromatograma da PpIX por CLAE-DAD, coluna C-8, fase móvel
MeOH:H2O+0,003% TFA, iniciando com 3% de fase B, fluxo de 0,8 mL/min

Como no caso da coluna Phenyl, a coluna de C-8 foi eficiente para reter o
cyclam-NO, no entanto, reteve fortemente a PpIX, que só saiu da coluna com 100%
de MeOH durante algum tempo. Porém, apesar destes contratempos, algumas
mudanças nos solventes da fase móvel poderiam tornar possível a utilização desta
coluna. Assim a mesma foi mantida como uma opção de análise.
5- Coluna C-18 Gemini (Phenomenex) tamanho de partícula de 5 μm, 250 X
4,6 mm, com pré-coluna do mesmo material. Esta coluna apresenta a característica
de ser estável em uma faixa maior de pH (de 1 a 12), além de poder ser eluída com
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100% de fase aquosa (Gemini pH-LC brochure).
Como esta coluna pode ser utilizada em uma ampla faixa de pH, primeiramente
pensou-se em utilizar um pH básico, na tentativa de trabalhar acima do pKa do
cyclam-NO, o que poderia melhorar sua retenção na coluna. Então, testou-se uma
solução de tampão trietilamina a 10%, pH= 11,5 como fase aquosa, porém, como
não foi possível alcançar o pKa do fármaco, que é em torno de 12, mais uma vez o
fármaco não ficou retido na coluna.
Então se passou a trabalhar com as mesmas condições utilizadas nas colunas
anteriores, fase móvel MeOH:H2O+0,003% TFA, fluxo de 1 mL/min, com a diferença
de que nesta coluna foi possível iniciar com 0% de fase B (Figura 60).

Figura 60 – Cromatograma do cyclam-NO por CLAE-DAD, coluna C-18 Gemini

Novamente, foi observado que o cyclam-NO estava saindo no volume morto da
coluna. Então, uma vez que esta coluna suporta condições mais extremas de pH,
aumentou-se a concentração de TFA na fase aquosa para 0,5%, que proporciona
um pH em torno de 1,5.

98

Figura 61 – Cromatograma do cyclam-NO por CLAE-DAD, coluna Gemini, fase móvel
MeOH:H2O+0,5% TFA, iniciando com 0% de fase móvel B e variando-se o fluxo: A= 1,2
mL/min.; B= 1,0 mL/min.e C= 0,8 mL/min

Com a diminuição do pH, o cyclam-NO passou a ficar retido na coluna,
conforme pode ser observado na Figura 61, onde é mostrada a diferença do tempo
de retenção em função do fluxo utilizado. Como a coluna nestas condições se
mostrou adequada para o cyclam-NO, esta foi testada também para a PpIX,
conforme figura abaixo.
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Figura 62 – Cromatograma da PpIX por CLAE-DAD, coluna Gemini, fase móvel
MeOH:H2O+0,5% TFA, iniciando com 0% de fase B, fluxo de 1,0 mL/min

Na Figura 62 podemos ver que a coluna Gemini também foi capaz de reter a
PpIX, e que ela saiu facilmente quando foram utilizadas concentrações mais altas da
fase B, se mostrando adequada para sua utilização.
Outro fator interessante foi que, com a diminuição do pH, um deslocamento
batocrômico foi observado para a molécula de cyclam-NO. Em todas as análises
anteriores e nos espectros de UV obtidos, ele apresentou uma banda de absorção
máxima em torno de 200nm, região esta que não se mostra adequada para análise
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por UV, pois diversos interferentes absorvem nesta região, inclusive os solventes
utilizados na fase móvel e nas etapas de extração. Quando o pH= 1,5 foi utilizado,
ocorreu um deslocamento de 15 nm para a região do visível, passando o composto a
absorver em 216 nm, conforme mostrado na figura abaixo.

Figura 63 – Espectros de UV do cyclam-NO mostrando o deslocamento do pico quando o
pH é diminuído de 2,5 (A) para 1,5 (B)

Isto é significante em termos analíticos, pois diminui o número de interferentes
na análise. Assim, a junção deste fator à boa retenção na coluna dos fármacos nos
levou a escolher a coluna Gemini para desenvolver nosso método analítico, descrito
abaixo.

4.10 Validação da metodologia analítica para quantificação dos
fármacos
Após os diversos testes, a condição ideal de separação dos fármacos foi
estabelecida como a fase móvel constituída por: H2O+0,5% de TFA (fase A) e
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MeOH+0,5% de TFA (fase B), seguindo o seguinte gradiente:
0-5 minutos – 0% de fase B
5-10 minutos – 0-100% de fase B
10-14 minutos – 100% de fase B
14-16 minutos – 100-0% de fase B
16-25 minutos – 0% de fase B.
O fluxo foi mantido em 0,8 mL/min e o volume de injeção foi de 20 μL.
Determinou-se o solvente ou a mistura deles que seria utilizada para o preparo
das amostras e que posteriormente seria empregado para a extração destes
fármacos da pele. O cyclam-NO e a PpIX apresentam problemas quanto à sua
solubilidade tanto em meio aquoso quanto nos meios comumente usados, como
misturas MeOH:H2O em pH normal. Assim, após testes com vários solventes, foi
decidido que os fármacos seriam solubilizados primeiramente em NMP, solvente
este onde a PpIX é muito solúvel (mais de 1000 μg/mL) e onde o cyclam-NO é um
pouco menos solúvel (cerca de 130 μg/mL). Em seguida, estas soluções foram
novamente diluídas em H2O contendo 0,5% de TFA, para total solubilização dos
fármacos. Esta nova diluição não afetou a solubilidade da PpIX, que já estava
totalmente solúvel e em meio ácido se encontra protonada e, portanto, não
suscetível à agregação (Scolaro et al., 2002). Já para o cyclam-NO, a adição da
água com ácido aumentou sua solubilidade no meio, para cerca de 330 μg/mL.
Assim, a solução final dos fármacos é composta de NMP-H2O-TFA (20:76:4, v/v/v).
Na Figura 64 é mostrado o cromatograma obtido a partir da injeção de mistura
dos dois fármacos na solução citada.
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Figura 64 – Cromatogramas dos fármacos, por CLAE-DAD. Pico correspondente ao cyclamNO, com tempo de retenção de 4,1minutos, acompanhado no comprimento de onda de 216
nm (verde) e pico correspondente à PpIX, com tempo de retenção de 13,2 minutos, no
comprimento de onda de 400 nm (vermelho).

O cyclam-NO foi monitorado em um comprimento de onda de 216 nm (Figura
65), tendo um tempo de retenção de 4,1 minutos, enquanto a PpIX foi acompanhada
em 400 nm (Figura 66), tendo um tempo de retenção de 13,2 minutos. O pico
negativo observado em 5 minutos no espectro em 216 nm trata-se de um artefato.
Problemas com picos de artefato são normalmente devidos a diferenças na
composição da fase móvel e do solvente da amostra (Snyder et al., 2010), como é o
caso do solvente utilizado no método, que contém NMP. Um branco contendo
apenas o solvente da amostra foi eluído e apresentou este mesmo pico, mostrando
que ele é proveniente do solvente, mas como não interfere na quantificação, o
solvente será mantido.
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Figura 65 – Espectro de UV do cyclam-NO, obtido através do detector de DAD

O cyclam-NO apresenta em seu espectro de UV no pH= 1,5 um pico em 216
nm, que foi utilizado para a quantificação do fármaco.

Figura 66 – Espectro de UV-visível da PpIX, obtido através do detector de DAD

A PpIX apresenta um pico de maior intensidade em 400 nm, correspondente à
banda de Soret, acompanhado de picos de menor intensidade (assinalados com
setas), correspondentes às bandas Q. O pico em 400 nm foi utilizado para
quantificar o fármaco.
Escolhida a metodologia que se mostrou mais adequada para a quantificação
dos fármacos, foi feita a sua validação, seguindo as regras da ANVISA (2003).
Segunda a ANVISA, a validação deve garantir, por meio de estudos
experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas,
assegurando a confiabilidade dos resultados. Para tanto, deve apresentar
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especificidade, linearidade, intervalo, precisão, sensibilidade, limite de quantificação,
exatidão, adequados à análise.
1- Linearidade
É a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os resultados
obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro
de um intervalo especificado. Para a ANVISA, o critério mínimo aceitável do
coeficiente de correlação (r) deve ser = 0,99.
As Figuras 67 e 68 representam as curvas analíticas da PpIX e do cyclam-NO
em H2O+TFA 5%, contendo 20% de NMP. As curvas analíticas foram construídas
em triplicata, fixando-se o comprimento de onda de absorção em 400 nm no caso da
PpIX e em 216 nm no caso do cyclam-NO.
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Figura 67- Curva analítica da PpIX em H2O+TFA 5%, contendo 20% de NMP. λ absorção =
400 nm. Equação da reta: y = 318605x + 55863; coeficiente de correlação linear (R) =
0,9999
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Figura 68- Curva analítica do cyclam-NO em H2O+TFA 5%, contendo 20% de NMP. λ
absorção = 216 nm. Equação da reta: y = 6216,2x - 1475,2; coeficiente de correlação linear
(R) = 0,9999

As áreas dos picos correlacionam-se linearmente com a concentração da PpIX
no intervalo de 0,098 a 100 µg/mL. Para o cyclam-NO, o intervalo de linearidade é
de 0,19 a 200 µg/mL. O coeficiente de correlação linear obtido foi de 0,9999 para
ambos os meios. O coeficiente de variação (CV) das curvas analíticas teve valores
abaixo do valor limite de 10% recomendado por Causon (1997), com satisfatória
reprodutibilidade entre os pontos.
2- Precisão
A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série
de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. Ela é expressa
pela percentagem do CV das replicatas quantificadas.
2.1. Repetibilidade (precisão intra-day): concordância entre os resultados
dentro de um curto período de tempo com o mesmo analista e mesma
instrumentação. A repetibilidade do método é verificada por, no mínimo, nove
determinações, contemplando o intervalo linear do método, ou seja, três
concentrações, baixa, média e alta, com três réplicas cada:
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Tabela 11- Teste de repetibilidade da PpIX e do cyclam-NO:

PpIX
Concentração
(μg/mL)
100
6,25
0,19
Cyclam-NO
Concentração
(μg/mL)
200
6,25
0,78

CV
1,22
4,52
7,05

CV
2,97
3,63
9,90

CV: Coeficiente de variação

2.2. Precisão intermediária (precisão inter-day): concordância entre os
resultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes.
Tabela 12- Teste de precisão intermediária da PpIX e do cyclam-NO:

PpIX
Concentração
(μg/mL)
100,00
6,25
0,19
Cyclam-NO
Concentração
(μg/mL)
200,00
6,25
0,78

CV
1,00
4,74
6,96

CV
2,96
7,00
7,36

CV: Coeficiente de variação

Segundo Causon (1997), as variações na precisão e exatidão de um método
devem ser de no máximo ±15% para todas as concentrações analisadas.
Através dos resultados de precisão intra e inter-corridas das Tabelas 11 e 12
podemos considerar que os resultados são satisfatórios, com variações abaixo de
±10%.
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3- Exatidão
A exatidão de um método analítico é a medida do erro sistemático ou da
tendência e é definido como a concordância entre o valor medido e o valor real de
uma amostra.
Tabela 13- Teste de exatidão da PpIX e do cyclam-NO

PpIX
Valor obtido
(μg/mL)
101,18
6,37
0,20

Erro
(%)
1,18
1,84
2,40

Cyclam-NO
Concentração
Valor obtido
(μg/mL)
(μg/mL)
200,00
204,36
6,25
6,24
0,78
0,88

Erro
(%)
2,18
-0,23
12,64

Concentração
(μg/mL)
100,00
6,25
0,19

Segundo Causon (1997), a exatidão de um método deve estar entre ±15% para
todas as concentrações. Nas amostras analisadas, todas tiveram erro inferior a 15%.
4- Limite de Detecção
Limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma amostra
que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as condições
experimentais estabelecidas. A estimativa do limite de detecção pode ser feita com
base na relação de 3 vezes o ruído da linha de base.
O limite de detecção encontrado foi de 0,09 μg/mL para o cyclam-NO e de
0,048 μg/mL para a PpIX.
5- Limite de Quantificação
É a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada
com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas.
Também pode ser determinado por meio do ruído, considerando-se como limite de
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quantificação aquela concentração que produza relação sinal-ruído superior a 10:1.
O limite de quantificação com precisão e erro inferior a 20% encontrado para o
cyclam-NO foi de 0,19 μg/mL e para a PpIX foi de 0,09 μg/mL.
6- Especificidade e Seletividade
É a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto em
presença de outros componentes tais como impurezas, produtos de degradação e
componentes da matriz.
Abaixo é apresentada a figura de um espectro obtido da extração de uma pele
de porco dermatomizada, adicionada de padrões dos dois fármacos:

Figura 69 – Cromatograma da extração dos fármacos adicionados em pele de porco
dermatomizada, por CLAE-DAD. Cyclam-NO, em TR= 4,1 min, acompanhado no
comprimento de onda de 216 nm (verde) e PpIX, com TR= 13,2 min, no comprimento de
onda de 400 nm (vermelho)

É possível observar que outros picos estão presentes na corrida, provenientes
da extração da pele e dos solventes utilizados na extração, porém, nenhum nos
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mesmos tempos de retenção dos padrões das amostras, logo, podemos considerar
que o método é seletivo para as amostras analisadas.

4.11. Determinação da eficiência de encapsulação dos fármacos
nas dispersões de cristais líquidos
A Tabela 14 abaixo mostra os resultados de eficiência de encapsulação do
cyclam-NO e da PpIX na DFH e na DFC, obtidos por ultracentrifugação utilizando o
sistema Amicon Ultra®. O filtrado obtido foi liofilizado e ressuspenso em 0,5mL de
solução solubilizadora e então quantificado por CLAE. A eficiência de encapsulação
foi então determinada utilizando-se a equação descrita no item 3.2.9. O teste
realizado preliminarmente, para identificação do tamanho de poro a ser utilizado
para determinação da eficiência de encapsulação, não apresentou variação
significativa entre o valor de fármaco livre obtido para os diferentes tamanhos (3,10,
30 e 100 KDa), com exceção de quando se utilizou o poro de 100 KDa para a DFC,
onde a parte da nanodispersão passou através da unidade filtrante. Assim, optou-se
por fazer todas as determinações utilizando-se o poro de 30 KDa.
Tabela 14 - Eficiência de encapsulação dos fármacos nas nanodispersões, obtida por
ultracentrifugação

Composto

Eficiência Encapsulação (%)
DFH

DFC

Protoporfirina IX

79,67 ± 3,16

68,33 ± 4,15

Cyclam-NO

82,19 ± 2,60

75,11 ± 2,29

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 4).

A percentagem de encapsulação encontrada para os compostos foi muito boa,
com valores superiores a 68% para a PpIX e a 75% para o cyclam-NO. Uma vez que
a quantidade de solução estoque que pode ser adicionada à DFC (200 μL) é maior
do que a capacidade da DFH (160 μL), o fato de a DFC ter encapsulado uma
percentagem menor dos compostos não significa que haja menor concentração dos
mesmos dentro da formulação, pelo contrário. A DFH contém aproximadamente 0,26
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μM de PpIX e 0,26 μM de cyclam-NO. Já a DFC contém aproximadamente 0,27 μM
de PpIX e 0,30 μM de cyclam-NO.
O procedimento foi também realizado com as dispersões isentas de fármaco, a
fim de avaliar a presença de interferentes no método analítico do fármaco.

4.12. Liberação
No estudos do perfil de liberação da PpIX do cyclam-NO em membranas de
acetato de celulose, não foi possível detectar a presença da PpIX no meio receptor
nas 24 horas de experimento. Já para o cyclam-NO, foi possível sua detecção a
partir de 8 horas de experimento (Figura 70), mas em concentrações muito baixas e
somente quando foi utilizada a quantificação por ICP-MS, provavelmente pelo fato
desta técnica ser extremamente sensível (na casa de PPB), o que fez com que fosse
possível a detecção deste composto no meio receptor. Já para os controles em
PEG, ocorreu a liberação de ambos os fármacos antes de 6 horas de experimento.
Esses resultados preliminares mostram o efeito das nanodispersões na sustentação
da liberação dos compostos em comparação à preparação controle, onde os
compostos estão dispersos e não encapsulados.

Figura 70- Perfil de liberação do cyclam-NO a partir das nanodispersões de fase hexagonal
e cúbica
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4.13. Quantificação por espectrofluorimetria e ICP-MS
Alternativamente à detecção por CLAE, outro método analítico foi proposto e
validado para a quantificação dos compostos em amostras onde a concentração
destes é muito baixa, abaixo do limite de quantificação do método por CLAE. Nestas
amostras, o cyclam-NO foi quantificado pela técnica de ICP-MS e a PpIX foi
detectada por espectrofluorimetria.
4.13.1. ICP-MS
Na análise por ICP-MS, quantifica-se o elemento rutênio somente. A curva
analítica construída apresentou linearidade na faixa analisada, de 3,9X10-6 a 2,5X104

M, com coeficiente de correlação linear (r) maior que 0,99.

Figura 71 - Curva analítica do Ru a partir de amostras de cyclam-NO, por ICP-MS. Equação
da reta: y = 0,1345x – 0,6073; coeficiente de correlação linear: (r) = 0,9980

Toda as amostras foram previamente diluídas 10 vezes em solução de HNO3 a
2%. Além desta curva, em todas as análises por ICP-MS uma curva analítica feita a
partir de solução de RuCl3 foi preparada, para garantir a confiabilidade da
quantificação. Cada amostra é quantificada em triplicata pelo aparelho. Amostras de
branco, contendo apenas: solventes utilizados na recuperação das amostras,
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tampão, bem como amostras de extração de EC ou de [E+D] sem adição dos
compostos, também foram analisadas, para verificar se não existiam interferentes,
mas nenhuma quantidade de Ru foi encontrada.
4.13.2. Espectrofluorimetria
A PpIX apresenta agregação em meio aquoso com pH variando de 3 a 12,
enquanto em meio aquoso ácido (pH 0-3) ela se apresenta na forma de monômeros.
Assim, preparou-se solução estoque de PpIX em NMP-H2O-TFA (20:76:4) na
concentração de 1 μM. O comprimento de onda (λ) máximo de absorção do fármaco
neste solvente foi 414 nm. Este λ foi utilizado para excitar a molécula em
espectrofluorímetro para determinação do comprimento de onda de máxima
emissão, que foi de 606 nm, com fenda de excitação/emissão = 5/5.
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Figura 72 - Espectros de emissão da PpIX (2 μg/mL) em NMP-H2O-TFA (20:76:4).
λexcitação = 414 nm/ λ emissão = 606; Fenda = 5/5

A Figura 73 representa a curva analítica da PpIX em NMP-H2O-TFA (20:76:4).
Esta curva foi construída em triplicata, fixando-se a intensidade de fluorescência em
605 nm.
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Figura 73 – Curva analítica da PpIX em NMP-H2O-TFA (20:76:4). λexcitação = 414 nm/ λ
emissão = 606 nm; Fenda = 5/5. Equação da reta: y = 426,98x + 10,855; coeficiente de
correlação linear: (r) = 0,998

As intensidades de fluorescência dos espectros das amostras correlacionam-se
linearmente com a concentração da PpIX no intervalo de 0,015 a 1 μM para o meio
estudado. O coeficiente de correlação linear (r) obtido foi de 0,998, indicando boa
linearidade.
4.13.2.1.

Determinação

da

precisão

e

exatidão

do

método

por

espectrofluorimetria para a PpIX
A Tabela 15 mostra os valores da precisão e exatidão intra-ensaio para a PpIX.
Tabela 15 - Avaliação da precisão e exatidão intra-ensaio para a PpIX

Concentração real

Concentração obtida

Precisão

Exatidão

(μM)

(μM)

(% CV)

(% E)

0,03

0,031 (± 0,002)

6,54

2,00

0,50

0,514 (± 0,018)

3,50

2,80

Os resultados representam a média e os desvios padrão (entre parênteses) de 5
determinações. CV = (desvio padrão/media) x 100; Exatidão = [(valor medido-valor
real)/valor real]*100

A Tabela 16 mostra os valores da precisão e exatidão inter-ensaio para a PpIX.
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Tabela 16 - Avaliação da precisão e exatidão inter-ensaio para a PpIX

Concentração real

Concentração obtida

Precisão

Exatidão

(μM)

(μM)

(% CV)

(% E)

0,03

0,031 (± 0,003)

9,71

3,00

0,50

0,505 (± 0,021)

4,16

1,00

Os resultados representam a média e os desvios padrão (entre parênteses) de 5
determinações. CV = (desvio padrão/media) x 100; Exatidão = [(valor medido-valor
real)/valor real]*100

Pode-se observar nas Tabelas 15 e 16 que os valores de %CV não
ultrapassaram 10% e os valores de %E não foram superiores a 3%, tanto intra como
inter-ensaio. Logo, estes valores estão de acordo com o recomendado por Causon
(1997).

4.14. Recuperação do cyclam-NO e da PpIX de amostras de [E+D] e
EC
Para os estudos de recuperação dos compostos, utilizou-se a mistura dos dois
em duas concentrações, 0,25 e 2,0 mM, com n = 4 para cada. Foram utilizados 3 mL
dos solventes para a extração. Os solventes testados foram:
1- DMSO
2- MeOH:H2O pH 1,0 (9:1, v/v)
3- NMP:H2O:TFA (20:76:4, v/v/v)
Os resultados da recuperação encontram-se nas Tabelas 17 e 18 abaixo.
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Tabela 17- Percentagem de recuperação do cyclam-NO de amostras de pele

Solventes

Concentração adicionada no
EC (mM)

Concentração adicionada no
[E+D] (mM)

0,25

2,0

0,25

2,0

DMSO

102,18 ± 0,02

94,18 ± 0,14

94,02 ± 0,02

94,89 ± 1,04

MeOH:H2O

63,24 ± 0,06

96,32 ± 0,02

56,15 ± 0,11

74,81 ±0,05

NMP:H2O:TFA

101,32 ± 0,11

96,97 ± 0,16

108,38 ± 0,08

102,28 ± 0,40

Os resultados representam a média e os desvios padrão de 3 determinações.
Tabela 18- Recuperação da PpIX de amostras de pele

Solventes

Concentração adicionada no
EC (mM)

Concentração adicionada no
[E+D] (mM)

0,25

2,0

0,25

2,0

DMSO

95,72 ± 0,59

109,40 ± 1,05

79,55 ± 0,08

87,94 ± 0,15

MeOH:H2O

54,05 ± 0,56

104,56 ± 0,41

89,69 ± 0,30

113,80 ±0,38

NMP:H2O:TFA

94,95 ± 0,04

102,03 ± 0,05

99,15 ± 0,50

98,07 ± 0,32

Os resultados representam a média e os desvios padrão de 3 determinações.

A recuperação dos compostos de amostras do EC e [E+D] foi variável,
dependendo do solvente utilizado no processo de extração. Para ambos os
compostos e nas duas camadas de pele testadas, a mistura MeOH:H2O foi a que
teve menor capacidade de extração dos fármacos, ficando em alguns casos abaixo
de 60%, portanto foi eliminada. Tanto para o DMSO quanto para a mistura
NMP:H2O:TFA (20:76:4), houve uma boa capacidade de extração dos compostos
das amostras de pele, no entanto, o DMSO apresentou para a amostra de PpIX em
[E+D] extração inferior a 85,0%, conforme preconizado por Causon (1997) para
recuperação de fármacos em amostras biológicas. Assim, o solvente escolhido para
a extração dos compostos das amostras de pele foi a mistura NMP:H2O:TFA
(20:76:4).
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4.15. Estudo in vitro de permeação/retenção cutâneas dos
compostos
Para que o tratamento tópico do câncer de pele baseado na terapia
fotodinâmica tenha sucesso, é necessário que concentrações adequadas das
substâncias utilizadas cheguem ao local de ação. No entanto, é desejável que não
ocorra permeação destas substâncias através da pele, chegando à circulação
sistêmica, o que, no caso dos fotossensibilizadores, poderia ocasionar uma
fotossensibilização generalizada do paciente. Assim, o objetivo da TFD no
tratamento do câncer de pele é o uso de formulações tópicas que aumentem a
retenção cutânea dos compostos utilizados sem concomitante aumento da sua
permeação.
Assim, foram realizados estudos in vitro de permeação e retenção cutâneas por
um período de 12 horas, com formulações (DFH e DFC) contendo mistura equimolar
dos compostos (0,002 M). O perfil de permeação e retenção das formulações foi
comparado com uma solução de polietilenoglicol (PEG) contendo a mesma
concentração dos compostos, como controle.
4.15.1. Estudo in vitro de permeação/retenção cutâneas do cyclam-NO
A Figura 74 A e B mostra a retenção/permeação cutânea do cyclam-NO no
estrato córneo (EC), epiderme sem estrato córneo mais derme ([E+D]) e o permeado
que passou para o meio receptor, após 12 horas de aplicação, quando incorporado
nas formulações DFH (A) e DFC (B) e comparado aos seus respectivos controles em
PEG.
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A

B

Figura 74- Penetração cutânea in vitro do cyclam-NO a partir da DFH (A) e da DFC (B) e
dos respectivos controles contendo a mesma concentração dos compostos, em PEG

A formulação de fase hexagonal (Figura 74 - A) foi capaz de promover o
aumento da retenção cutânea do complexo em relação ao seu controle em PEG. O
aumento na retenção cutânea do cyclam-NO para a DFH foi de 2,7 vezes para o EC,
de 2,4 vezes para a retenção na [E+D] sem EC e de 2,7 vezes para a quantidade do
complexo encontrada no meio receptor.
Já para a nanodisperão de fase cúbica (Figura 74 - B), verificou-se que esta foi
mais eficiente em promover a penetração cutânea do cyclam-NO, tanto no EC como
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na [E+D] sem EC, do que a DFH. A DFC aumentou a concentração de cyclam-NO
no EC em 4,6 vezes, na [E+D] sem EC em 2,0 vezes e no meio receptor em 1,9
vezes.
Ambas as formulações promoveram um aumento significativo (p < 0,001) na
retenção cutânea do cyclam-NO quando comparadas aos seus respectivos controles
em PEG (One-Way ANOVA).
Comparando-se a quantidade acumulada de cyclam-NO a partir de cada
formulação e de seus respectivos controles nas camadas de pele, EC ou [E+D] sem
EC, é possível ver que a DFC foi mais eficiente em aumentar a penetração cutânea
deste fármaco, em ambas as camadas (Figura 75 A e B).
A

B

Figura 75 - Penetração cutânea in vitro do cyclam-NO nas camadas da pele: (A) EC; (B)
[E+D] sem EC; comparado aos respectivos controles contendo a mesma concentração dos
compostos, em PEG
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A análise estatística mostrou que a quantidade de cyclam-NO acumulado no
EC foi significativamente diferente para as formulações DFH e DFC (p < 0,05). Da
mesma forma, os valores foram diferentes (p < 0,001) para a [E+D] sem EC (OneWay ANOVA).
4.15.2. Estudo in vitro de permeação/retenção cutâneas da PpIX
As Figuras 76 A e B mostram a retenção cutânea da PpIX no estrato córneo
(EC) e na epiderme sem estrato córneo mais derme ([E+D]), após 12 horas de
aplicação, quando incorporada nas formulações DFH (A) e DFC (B) e comparada
aos seus respectivos controles em PEG.
Não houve quantificação e nem detecção da PpIX no meio receptor do
experimento de permeação, através das metodologias de análise desenvolvidas.
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A

B

Figura 76- Penetração cutânea in vitro da PpIX a partir da DFH (A) e da DFC (B) e dos
respectivos controles contendo a mesma concentração dos compostos, em PEG

Na Figura 76 pode-se verificar que as formulações testadas aumentaram
significativamente (p < 0,05) a penetração cutânea da PpIX no EC e na [E+D] sem
EC, quando comparadas aos respectivos controles em PEG.
Para a DFH (Figura 76 - A), pode-se verificar que a formulação foi capaz de
promover o aumento da retenção cutânea da PpIX em 2,6 vezes para o EC e em 3,4
vezes para a [E+D] sem EC, quando se compara ao seu controle em PEG.
Já quando se compara a DFC (Figura 76 - B), o aumento na retenção cutânea
em relação ao seu controle em PEG foi de 1,6 vezes para o EC e 1,9 vezes para a
[E+D] sem EC.
A análise estatística mostra que as formulações promoveram um aumento
significativo (p < 0,001) na retenção cutânea da PpIX no EC e no caso da [E+D] sem
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EC, a diferença foi (p < 0,001) para a DFH e (p < 0,05) para a DFC, quando
comparadas aos seus respectivos controles em PEG (One-Way ANOVA).
Quando se compara a quantidade acumulada de PpIX a partir de cada
formulação e de seus respectivos controles nas camadas de pele, EC ou [E+D] sem
EC, diferentemente do comportamento apresentado para o cyclam-NO, a DFH foi
mais eficiente em aumentar a penetração cutânea deste fármaco no EC, enquanto
para a [E+D] sem EC os valores não foram significativamente diferentes (p > 0,05)
(Figura 77 A e B).

A

B

Figura 77 - Penetração cutânea in vitro da PpIX nas camadas da pele: (A) EC; (B) [E+D]
sem EC; comparado aos respectivos controles contendo a mesma concentração dos
compostos, em PEG
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A análise estatística mostrou que a diferença na quantidade de PpIX
acumulada foi foi significativamente diferente para as duas camadas de pele, sendo
(p < 0,05) para a [E+D] sem EC e (p < 0,001) para o EC (One-Way ANOVA).

Considerações finais
Nos experimentos realizados, foi possível observar que a mistura dos
compostos foi mais eficiente em matar as células do que os compostos isolados,
mostrando que o efeito sinérgico proposto está acontecendo. Este efeito é
corroborado pelos experimentos de liberação de oxigênio singlete, que mostram uma
maior produção desta espécie quando a mistura é utilizada. Além disso, o efeito de
transferência eletrônica fotoinduzida explica a liberação de NO do cyclam misturado
à PpIX quando este é irradiado em 660 nm, comprimento de onda onde este
composto não absorve energia. Os sistemas de liberação propostos e caracterizados
neste trabalho foram eficientes em aumentar a retenção cutânea dos compostos nas
camadas de pele, quando comparado a controles em PEG. Estes resultados nos
permitem sugerir que estes sistemas são adequados para utilização como potenciais
carreadores para a associação cyclam-NO e PpIX na TFD do câncer de pele e que
esta associação apresentou efeito sinérgico, sendo mais eficiente que a utilização de
apenas um dos compostos.
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5. Conclusões

123

Os resultados obtidos nos permitiram concluir que:
9

A síntese do complexo proposto teve rendimento satisfatório, sendo possível

confirmar a presença da banda relativa ao NO por espectroscopia de infravermelho;
9

Foi possível visualizar a liberação de NO pela mistura equimolar de cyclam-

NO e PpIX em solução quando estes foram irradiados com laser em 660 nm,
sugerindo um efeito de transferência eletrônica fotoinduzida;
9

Experimentos com cultura de células B16F10 e Melan-A mostraram que a

mistura dos compostos, quando submetida à irradiação, foi mais eficaz na morte
celular do que os compostos isoladamente, sugerindo um efeito sinérgico dos
compostos quando usados concomitantemente;
9

Os diagramas de fase binário e pseudo-ternário permitiram a escolha dos

sistemas mais adequados para a incorporação dos compostos. Os sitemas
escolhidos foram: DFC – MO/NMP/fase aquosa 10/6,7/83,3, sendo a fase aquosa
composta de tampão contendo 1,0% de poloxamer; DFH – MO/AO/NMP/fase
aquosa 8/2/5,3/84,7, sendo a fase aquosa composta de tampão contendo 1,5% de
poloxamer;
9

Através da microscopia de luz polarizada e da difração de raios X foi possível

a caracterização dos géis e das nanodispersões, respectivamente, como sendo de
fase cúbica e hexagonal. Com o uso da microscopia também foi possível observar a
manutenção dos sistemas durante um período de 90 dias. A manutenção dos
sistemas após a adição dos compostos e de adjuvantes (HEC, NMP) foi visualizada
por difração de raios-X;
9

A MO da marca Kerry permitiu a obtenção de partículas de tamanho menor e

menor PdI, por este motivo foi escolhida para ser utilizada no trabalho;
9

O acompanhamento do tamanho médio das partículas e do PdI demonstrou

que para as DFH, não houve aumento significativo de nenhum dos parâmetros
durante o tempo estudado. Já para as DFC, o sistema sem adição dos compostos se
mostrou mais estável, sem aumento de Z e PdI, enquanto a formulação contendo os
compostos teve aumento de ambos os parâmetros;
9

Quando as formulações foram testadas quanto à liberação de NO, foi possível

ver pequena alteração na corrente do sensor ISO-NO, no entanto, este aumento é
pequeno devido à liberação controlada dos compostos proporcionada pelas
formulações;
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9

Foi possível visualizar a liberação de oxigênio singlete utilizando-se um teste

específico, com DPBF, quando a PpIX ou a mistura dos compostos em solução foi
irradiado com laser em 660 nm. A liberação foi mais pronunciada quando a mistura
dos compostos foi utilizada, sugerindo um aumento no tempo de ½ vida no estado
triplete da PpIX, que pode estar ocorrendo pela formação de uma supermolécula
pela reação entre os compostos. Também foi possível detectar a liberação de 1O2 a
partira das formulações contendo a mistura dos compostos;
9

A análise da interação entre os compostos quando em meio de acetonitrila

mostrou que esta ocorre e que obedece a uma relação de Stern-Volmer, o que
condiz com os resultados obtidos no experimento com DPBF;
9

Foi possível o desenvolvimento de uma metodologia analítica por CLAE para

a quantificação simultânea (na mesma corrida) da PpIX e do cyclam-NO. Este
método foi validado, apresentando valores de precisão, exatidão e linearidade
compatíveis com os estabelecidos pela ANVISA. No entanto, esta metodologia não
se mostrou adequada para a quantificação de amostras provenientes dos
experiemntos de permeação e retenção cutâneos, por sua baixa sensibilidade.
Assim, nova metodologia foi desenvolvida para quantificação do cyclam-NO por ICPMS e da PpIX por espectrofluorimetria;
9

A eficiência de encapsulação dos compostos nas formulações pode ser

considerada boa, com valores superiores a 68% para a PpIX e a 75% para o cyclamNO;
9

Nos estudos in vitro de liberação dos compostos através de membrana de

acetato de celulose só foi possível quantificar o cyclam-NO, mostrando que há uma
liberação lenta dos compostos quando veiculados nas nanodispersões em
comparação com o controle PEG, atuando como sistemas de liberação controlada;
9

Os experimentos de recuperação dos compostos da pele apresentaram bons

resultados, com eficiência de recuperação superior a 90% para ambos;
9

Nos experimentos de permeação/retenção cutânea in vitro, a utilização das

nanodispersões contendo os compostos levou a um aumento na concentração dos
compostos nas camadas da pele, em comparação com os controles em PEG, o que
permite sugerir as nanodispersões de fase líquido cristalina com potenciais
carreadores paraa associação cyclam-NO e PpIX na TFD do câncer de pele.
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