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RESUMO 

 
Luiz, M. T. Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de PLGA 
funcionalizadas com folato contendo paclitaxel para a otimização da terapia do 
câncer de ovário. 2018. 89f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2018. 
 

O paclitaxel (PCX) é o fármaco de primeira escolha para o tratamento do câncer de 
ovário. Contudo, a baixa solubilidade do PCX torna necessária a adição de 
adjuvantes tóxicos à formulação comercial (Taxol®). Assim, o desenvolvimento de 
sistemas de liberação nanoestruturados têm sido estudados para promover a 
redução dos efeitos tóxicos e aumentar a segurança e a eficiência terapêutica do 
PCX. Uma das estratégias utilizadas para aumentar a seletividade dos 
nanocarreadores às células tumorais é a funcionalização de suas superfícies com 
folato, devido a superexpressão dos receptores de folato nas células tumorais. O 
objetivo do presente trabalho foi desenvolver e caracterizar nanopartículas de PLGA 
funcionalizadas (NP-PCX-AF) e não funcionalizadas (NP-PCX) para a veiculação do 
PCX, bem como a avaliação in vitro da eficácia dos sistemas desenvolvidos em 
linhagens celulares de adenocarcinoma de ovário. Os nanocarreadores foram 
produzidos pela técnica de nanoprecipitação e avaliados por meio das análises 
físico-químicas de diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão, potencial 
zeta, eficiência de encapsulação, estabilidade coloidal e espectro de infravermelho. 
Além disso, foi avaliada a eficácia antitumoral e o uptake dos sistemas 
desenvolvidos por meio dos ensaios de citotoxicidade celular por resazurina e 
internalização por microscopia confocal e citometria de fluxo. Os resultados obtidos 
mostraram que as formulações funcionalizadas e não funcionalizadas apresentaram 
reduzidos valores de diâmetros médios de partículas (menor que 150 nm) e índices 
de polidispersão reduzidos (menor que 0,2) com elevada eficiência de encapsulação 
do PCX, próximo a 100%, o que é adequado para a via de administração 
endovenosa e promoção do direcionamento ativo e passivo no ambiente tumoral. Os 
resultados de citotoxicidade celular in vitro em linhagens OVCAR-3 e SKOV-3 
demostraram a elevada capacidade das formulações desenvolvidas em liberar o 
PCX em tempo hábil para ocasionar dano celular. Além disso, a formulação NP-
PCX-AF apresentou maior capacidade citotóxica que a formulação NP-PCX nas 
menores concentrações de PCX avaliadas, com redução máxima da viabilidade 
celular, aproximadamente 22 % para a linhagem celular SKOV-3 e 11% para 
OVCAR-3, utilizando a concentração de 1000 nM no tempo de 72 horas. Os ensaios 
de citometria de fluxo e de microscopia confocal mostraram a elevada capacidade 
de ambos os carreadores serem internalizados através do processo de endocitose, 
com valores de internalização celular superiores a 80% após 1 hora de tratamento. 
Estudos in vivo subsequentes serão necessários para confirmar o potencial da 
formulação NP-PCX-AF no tratamento do câncer de ovário. 
 
Palavras-chave: Ácido fólico, nanocarreadores de fármacos, nanopartículas 
poliméricas, nanotecnologia  
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ABSTRACT 

 
LUIZ, M.T. Development and characterization of folate-modified PLGA 
nanoparticles containing paclitaxel for optimization of ovarian cancer 
treatment. 2018. 89f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

Paclitaxel (PCX) is a first-line medicinal treatment for ovarian cancer. However, the 
low PCX water solubility makes necessary the addition of toxic adjuvants to the 
commercial formulation (Taxol®). Thus, the development of nanostructured delivery 
systems has been studied to promote a reduction on side effects and an increase on 
safety and PCX therapeutic efficacy. One of strategies used to increase nanocarriers 
selectivity to tumor cells is the modification of their surfaces with folate due to folate 
receptor overexpression on tumor cells membrane. The aim of this work was the 
development and characterization of folate-modified PLGA nanoparticles (NP-PCX-
AF) and unmodified nanoparticles (NP-PCX) to PCX delivery, as well as the 
evaluation of in vitro efficacy of developed systems using human ovarian cancer cell 
lines. The nanocarriers were produced through nanoprecipitation technique and 
evaluated through physico-chemical parameters like particle size, polydispersity 
index, zeta potential, encapsulation efficiency, colloidal stability and infrared 
spectroscopy. Besides that, antitumoral efficacy and cellular uptake were evaluated 
using resazurin cytotoxicity assay, confocal microscopy and flow cytometry. The 
results obtained for folate-modified nanoparticles and unmodified nanoparticles 
showed low particle size distribution (less than 150 nm) and polydispersity index 
(less than 0.2) with high PCX encapsulation efficiency (about 100%) which is suitable 
for intravenous administration and for promoting active and passive targeting to 
tumor microenvironment. The in vitro cellular cytotoxicity assays of OVCAR-3 and 
SKOV-3 cell lines demonstrated the high ability of both formulations to release PCX 
and consequently to cause cellular damage. Furthermore, in lower concentrations 
NP-PCX-AF formulation showed higher cytotoxicity capacity than NP-PCX with 
higher cell viability reduction, about 22% for SKOV-3 cell line and 11% for OVCAR-3, 
using concentration of 1000 nM at 72 hours. Finally, flow cytometry and confocal 
microscopy assays indicated a high capacity of both nanocarriers to be internalized 
through endocytosis process. Therefore, subsequent in vivo studies are necessary to 
confirm the NP-PCX-AF potential for ovarian cancer treatment. 
 
Keywords: folic acid, drug nanocarrier, nanotechnology, polymeric nanoparticles 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Câncer de ovário 

O câncer de ovário é um dos carcinomas ginecológicos mais letais, 

representando a quinta maior causa de mortes por câncer entre as mulheres no 

Estados Unidos da América. Segundo dados da Sociedade Americana de Câncer 

(do inglês, American Cancer Society), estima-se que no ano de 2018 nos EUA 

aproximadamente 22.240 mulheres serão diagnosticadas, sendo a taxa de 

mortalidade para este mesmo ano estimada em 14.070 óbitos (ACS, 2018). 

Estimativas realizadas pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer) para o ano de 2016 

indicaram aproximadamente 6.150 novos diagnósticos no Brasil, com um risco 

estimado de 5,95 casos para cada 100 mil mulheres (INCA, 2016). A elevada 

letalidade dos tumores ovarianos está relacionada com a falta de sintomas 

específicos nos estadios iniciais e a falta de exames de rotina para a sua detecção 

precoce. Estes dois fatores contribuem para um diagnóstico tardio da doença, em 

que as células tumorais estão disseminadas para outros tecidos (FORTNER; 

DAMMS-MACHADO; KAAKS, 2017). 

De maneira geral os tumores ovarianos são classificados em quatro diferentes 

graus de malignidade: estadios I, II, III e IV. Dentre estes, aproximadamente 80% 

dos pacientes são diagnosticados nos estadios mais avançados (III e IV), em que a 

presença de nódulos tumorais disseminados pela cavidade peritoneal proporciona 

um impacto negativo no comportamento do tumor e sobre o prognóstico terapêutico 

(FAGOTTI et al., 2010; TOMASINA et al., 2013; ACS, 2018). Estima-se que os 

pacientes diagnosticados em estadios avançados III e IV apresentem uma taxa de 

sobrevivência em 5 anos de cerca de 39 e 17%, respectivamente, sendo esta 

relação aumentada para 90% nos casos de pacientes diagnosticados no estadio 

inicial I (ACS, 2018). 

O câncer de ovário pode ter a sua origem em um dos três tipos celulares que 

compõem este órgão: as células epiteliais, as células germinativas e as células 

estromais. Dentre estes, o câncer epitelial de ovário (adenocarcinoma de ovário) 

representa 90% dos casos, podendo ser derivado das células epiteliais da superfície 

do ovário ou das trompas de falópio (KUHN; KURMAN; SHIH, 2012). 

O câncer epitelial de ovário é uma doença com elevada heterogeneidade, 

sendo classificada de acordo com os cinco principais tipos histológicos: carcinoma 
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seroso de baixo grau (<5%), carcinoma seroso de alto grau (70%), carcinoma 

endometrióide (10%), carcinoma de células claras (10%) e carcinoma mucinoso 

(3%). Os dados epidemiológicos, fatores de risco, alterações genéticas, 

susceptibilidade ao tratamento quimioterápico e o prognóstico do paciente estão 

relacionados as características inerentes de cada tipo histológico descrito (PRAT; 

PATH, 2017). De uma maneira geral, cerca de 10% a 15% dos casos de câncer de 

ovário estão relacionados com fatores hereditários, enquanto que cerca de 90% 

estão relacionados a fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais que podem 

aumentar o risco de desenvolvimento deste tipo de tumor estão o uso de hormônios 

para o tratamento da menopausa, endometriose, obesidade, sedentarismo e 

consumo de bebida alcóolica. Em contrapartida, o uso de contraceptivo oral está 

inversamente relacionado ao risco de desenvolver câncer de ovário (WEBB; 

JORDAN, SUSAN, 2017). 

Os diferentes tipos histológicos de adenocarcinoma de ovário também podem 

ser classificados em dois subtipos, I e II. Os tumores que apresentam crescimento 

lento, permanecem confinados ao ovário e apresentam estabilidade genômica são 

classificados como do tipo I, incluindo os tumores serosos de baixo grau, tumores 

mucinosos, tumores endometrióides e tumores de células clara. Os tumores do tipo 

II são tumores metastáticos de alto grau e que apresentam elevada instabilidade 

genômica devido à redução da capacidade das células tumorais em promover 

reparos no DNA, principalmente devido a mutações que inativam o gene p53 que é 

responsável pelo controle do ciclo celular por meio do reparo de danos no DNA e 

indução da apoptose. Portanto, os tumores do subtipo II, carcinomas serosos de alto 

grau, são mais agressivos e comumente encontrados nos estadios mais avançados 

(estágios III e IV) (SAMTANI; SHARMA; GARG, 2017).  

 

1.2. Tratamento 

Após diagnóstico, o tratamento do câncer de ovário pode ser realizado por 

meio de cirurgia citorredutora, tratamento quimioterápico ou a combinação de 

ambos. De maneira geral, é recomendável a pacientes diagnosticados em estadio I 

o tratamento cirúrgico isolado, visto que os tumores neste estadiamento se 

encontram em regiões bem delimitadas e é possível a realização de cirurgia 

citorredutora máxima, sem tumor residual visível após o procedimento. Entretanto, 

em pacientes diagnosticados nos estadios II, III e IV (mais de 80% dos pacientes) o 
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tratamento combinado de cirurgia citorredutora seguida de quimioterapia adjuvante é 

o procedimento recomendável (BRASIL, 2012; GIDWANI; VYAS, 2015). Em casos 

de pacientes em que a cirurgia primária não é passível de ser realizada, pela 

presença de ascite volumosa ou extensa proliferação tumoral, o protocolo prevê uma 

quimioterapia prévia (neoadjuvante), seguida do procedimento cirúrgico e 

quimioterapia adjuvante (BRASIL, 2012;  VAN MEURS et al., 2013). Neste protocolo 

terapêutico o quimioterápico neoadjuvante à base de taxano (paclitaxel ou 

docetaxel) e composto de platina (cisplatina ou carboplatina) são administrados por 

3 a 6 ciclos, seguido de cirurgia para citorredução máxima. Em seguida, no caso de 

resposta terapêutica positiva, é procedida a quimioterapia adjuvante com o mesmo 

esquema de ciclos de administração (BRASIL, 2012). Com o intuito de avaliar a 

progressão clínica dos pacientes com câncer de ovário submetidos aos esquemas 

terapêuticos pode-se utilizar o doseamento de marcadores tumorais, como antígeno 

CA 125, antígeno carcinoembrionário (CEA), α-fetoproteína (AFP) e gonadotrofina 

coriônica humana (HCG) (GIDWANI; VYAS, 2015).   

Dentre os taxanos utilizados neste protocolo terapêutico, o paclitaxel (PCX) é 

considerado o de primeira escolha. O PCX, um pó branco cristalino com ponto de 

fusão de 216-217°C, é um alcalóide que foi originalmente isolado das cascas da 

planta Taxus brevifolia. Contudo, por se tratar de uma fonte natural não renovável, a 

obtenção do PCX em quantidades suficientes para o tratamento quimioterápico foi a 

principal limitação para a sua aplicação clínica. Além disso, devido à complexidade 

estrutural deste composto (Figura 1), a síntese completa do PCX ainda não foi 

desenvolvida. Sendo assim, atualmente o PCX é obtido por meio de reação de 

semisíntese com a molécula 10-desacetilbacatina-III extraída das folhas das 

espécies Taxus brevifolia e Taxus baccata (BERNABEU et al., 2017). 

Em 1992, foi aprovada pela FDA (do inglês, Food and Drug Administration) sua 

utilização para o tratamento de câncer de ovário e mama. Além disso, este fármaco 

apresenta atividade antitumoral contra diversos tipos de tumores sólidos, como 

câncer de pulmão e sarcoma de Kaposi (BOJAT; BALABANYAN; ALYAUTDIN, 

2011; FDA, 2011). Sua ação antitumoral está relacionada a ligação seletiva do PCX 

à subunidade b da proteína tubulina. Após está ligação, a tubulina é polimerizada e 

estabiliza os microtúbulos. Os microtubulos são estruturas que compõem o 

citoesqueleto e, durante o processo de divisão celular, são responsáveis pelo 

deslocamento dos cromossomos. Desta forma, essa estabilização promove a 



4 
 

formação de um fuso mitótico disfuncional e interrompe o processo de divisão celular 

nas fases G2 e M do ciclo celular. Além disso, o PCX também inibe o processo de 

angiogênese e induz a expressão de citocinas e genes relacionadas a inibição do 

crescimento celular (BERNABEU et al., 2017). 

 

Figura 1 - Estrutura química do paclitaxel. 

 
 

Contudo, por se tratar de uma molécula não iônica e praticamente insolúvel em 

água (valor teórico de logP = 3,2) o PCX apresenta reduzida biodisponibilidade 

(BERNABEU et al., 2017). Com o objetivo de melhorar a solubilidade do fármaco, a 

formulação comercial disponível, Taxol®, foi desenvolvida utilizando como adjuvante 

o Cremophor EL® (óleo de rícino polietoxilado) e o etanol desidratado (proporção 1:1 

v/v). Entretanto, devido a necessidade de elevada concentração do Cremophor EL®, 

este medicamento tem demonstrado efeitos adversos severos como 

hipersensibilidade, nefrotoxicidade, letargia, hipotensão e dificuldades respiratórias 

(MITRA; LIN, 2003). Outra desvantagem desta formulação é a incompatibilidade do 

PCX com componentes plásticos utilizados na sua administração e a sua 

instabilidade em meio aquoso, o que pode a levar à sua precipitação (KOUDELKA; 

TURANEK, 2012). Além disso, mais de 70% dos pacientes apresentam resistência a 

este tratamento (XIAO et al., 2009). 

Neste contexto, pesquisas têm sido realizadas com o intuito de desenvolver 

formulações que apresentem uma maior eficiência terapêutica contra as células 

tumorais em detrimento das células normais e com reduzidos efeitos adversos. 

Sendo assim, o desenvolvimento de sistemas de liberação nanoestruturados tem 

sido alvo de diversas pesquisas visando tornar a terapia do câncer de ovário mais 

eficiente e segura para o paciente (GRAZIANI et al., 2017; LUO et al., 2017). 
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1.3. Nanotecnologia e sistemas de liberação de fármacos 

Nas últimas décadas, a nanotecnologia tem se tornado uma estratégia 

promissora e inovadora para a veiculação de diversas classes de fármacos, visando 

o aumento da eficiência terapêutica e a redução da toxicidade de diversas terapias 

(ABRIATA et al., 2017; ELOY et al., 2016). Diante das dificuldades encontradas nos 

tratamentos de diversos tipos de cânceres, como não especificidade às células 

tumorais, elevado número de efeitos adversos e alta taxa de resistência aos 

quimioterápicos, o desenvolvimento de nanocarreadores voltados para o 

melhoramento destas terapias têm sido uma das principais aplicações desta 

tecnologia, representando cerca de um-terço das pesquisas com nanocarreadores. 

Diante deste cenário, em 1995, o primeiro medicamento nanoestruturado, 

lipossomas contendo doxorubicina (DoxilTM), foi aprovado pela FDA para uso em 

humanos no tratamento de câncer. Este medicamento apresentou eficácia e 

segurança superior ao tratamento convencional com doxorubicina. Em seguida, 

diversos outros nanocarreadores foram aprovados para uso clinico no tratamento de 

câncer, como MyocetTM, DaunoxomeTM, AbraxaneTM e OnivydeTM (HARE et al., 

2017). 

A aplicação de nanocarreadores para o tratamento de tumores malignos está 

relacionado ao elevado número de vantagens destes sistemas quando comparados 

aos tratamentos convencionais. Dentre estas vantagens, destaca-se o potencial das 

nanopartículas em aumentar a estabilidade do fármaco, protegendo-o contra a 

degradação e a inativação, e a possibilidade de um aumento da solubilidade de 

compostos poucos solúveis (KUMARI; YADAV; YADAV, 2010).  

Além disso, uma das principais vantagens do uso destes sistemas está no fato 

de que estes nanocarreadores possuem a capacidade de se acumular no ambiente 

tumoral por meio de dois mecanismos: o direcionamento passivo e o direcionamento 

ativo (Figura 2). Estes dois mecanismos levam a um maior acúmulo do fármaco no 

sítio de ação, possibilitam a administração de doses menores ao paciente, com 

consequente redução dos efeitos tóxicos (FAROKHZAD; LANGER, 2009; 

TOMASINA et al., 2013).  

O acúmulo do fármaco na região tumoral pelo direcionamento passivo dos 

nanocarreadores ocorre devido ao efeito de permeação e retenção aumentados, 

também denominado de efeito EPR (do inglês, enhanced permeability and retention 

effect). Este efeito ocorre devido ao rápido processo de angiogênese no ambiente 
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tumoral, em que vasos sanguíneos são produzidos de maneira rápida e defeituosa, 

formando fenestrações entre as células do epitélio capilar. Estas fenestrações 

permitem uma maior permeação das partículas no tecido tumoral, principalmente de 

partículas que apresentam tamanho entre 20 a 200 nm. Além disso, nesta região a 

deficiência dos vasos linfáticos proporciona um maior acúmulo destes carreadores e 

permite com que permaneçam por um maior tempo no sítio de ação (DANHIER; 

FERON; PRÉAT, 2010; TOMASINA et al., 2013). 

 

Figura 2 - Esquema de direcionamento ativo e passivo de nanocarreadores.  

 
Fonte: adaptado de FAROKHZAD; LANGER, 2009. 

 

O direcionamento ativo dos nanocarreadores ocorre por meio do acoplamento 

de um ligante que apresente receptores específicos ou que sejam superexpressos 

em células tumorais, como por exemplo anticorpos, peptídeos, proteínas, 

aptameres, folato e glicose (ELOY et al., 2017; XU et al., 2015). A presença deste 

ligante promove um direcionamento específico às células tumorais e o acúmulo do 

fármaco no local de ação, o que reduz a toxicidade e aumenta a biodisponibilidade 

do fármaco (TRAN et al., 2017). 

Com relação ao tratamento de câncer de ovário, nanocarreadores, como 

nanopartículas poliméricas, nanopartículas lipídicas sólidas, carreadores lipídicos 

nanoestruturados e lipossomas estão sendo avaliados frente a capacidade de 

liberação e direcionamento de fármacos em tumores (GRAZIANI et al., 2017; LUO et 
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al., 2017; RAVAR et al., 2016). Desta forma, estudos são necessários para o 

aprimoramento destes sistemas, a fim de possibilitar uma maior especificidade do 

tratamento às células tumorais por meio do direcionamento passivo e ativo, 

potencializando o tratamento. 

 

1.4. Nanopartículas poliméricas 

Os agentes quimioterápicos têm o seu efeito terapêutico restrito devido o limite 

da dose que pode ser administrada nos pacientes, visto que estes compostos não 

são seletivos para as células tumorais e provocam muitos danos aos tecidos sadios 

(DANHIER et al., 2012). Com o intuito de minimizar este problema, as 

nanopartículas poliméricas vêm sendo estudadas principalmente devido a sua 

capacidade de modificar a distribuição de fármacos, aumentando a sua 

concentração no sitio de ação desejado, proporcionando assim uma melhor 

eficiência no tratamento com consequente redução dos efeitos tóxicos. Estes 

sistemas conduzem a uma liberação sustentada do agente quimioterápico, o que 

possibilita a redução do número de doses e de administrações aos pacientes 

(MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010). Acrescenta-se que as nanopartículas 

poliméricas permitem elevada eficiência de encapsulação de fármaco lipofílicos e, o 

recobrimento polimérico do fármaco, é capaz de protegê-lo de possíveis 

degradações, além de reduzir a sua capacidade de ocasionar irritações (CRUCHO; 

BARROS, 2017). Devido ao reduzido tamanho dessas nanopartículas, elas podem 

ser administradas por diversas vias, inclusive a via endovenosa, não apresentando 

riscos de embolia, pois sua estrutura nanométrica é incapaz de obstruir os vasos 

sanguíneos, o que é desejado quando se objetiva uma administração endovenosa 

(MAINARDES; EVANGELISTA, 2005; SOPPIMATH; AMINABHAVI; KULKARNI, 

2001). 

As nanopartículas poliméricas podem ser classificadas de acordo com a sua 

morfologia em nanocápsulas ou nanoesferas, sendo os componentes da formulação 

e a técnica de preparo utilizada os principais determinantes do tipo de estrutura 

produzida (Figura 3). As nanocápsulas apresentam-se na forma de um reservatório, 

em que um invólucro sólido circunda um núcleo composto por substâncias que 

podem estar tanto no estado líquido como semi-sólido à temperatura ambiente. Por 

outro lado, as nanoesferas possuem uma estrutura matricial, em que os fármacos 

estão uniformemente dispersos. Ambas podem ser utilizadas na veiculação de 
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fármacos, podendo estes estarem aprisionados no seu interior ou adsorvidos na 

superfície da partícula (EL-SAY; EL-SAWY, 2017; LI et al., 2017). 

 

Figura 3 - Estrutura morfológica das nanopartículas poliméricas: nanoesfera e 
nanocápsula. 

 
 

Os polímeros comumente utilizados no preparo das nanopartículas podem ser 

de origem natural, como a quitosana, albumina, gelatina e alginato; ou de origem 

sintética, tais como, poli (ácido láctico-co-ácido glicólico) (PLGA), poli(ácido láctico) 

(PLA) e poli-ε-caprolactona (PCL) (CRUCHO; BARROS, 2017). Dentre estes 

polímeros, o PLGA (Figura 4) apresenta características adequadas para a utilização 

em sistemas de liberação de fármacos, sendo biocompatível, biodegradável e após 

a liberação do fármaco, é hidrolisado em seus monômeros de ácido láctico e ácido 

glicólico, que são posteriormente metabolizados pelo próprio organismo humano 

durante o ciclo de Krebs, apresentando efeitos tóxicos mínimos (KUMARI; YADAV; 

YADAV, 2010; SAHOO; PARVEEN; PANDA, 2007). Devido a estas propriedades 

este polímero foi autorizado pela FDA para o uso em seres humanos, sendo 

possível a sua administração por diversas vias, incluindo a via endovenosa 

(WACKER, 2013). O PLGA é um copolímero sintetizado a partir da reação de 

copolimerização dos monômeros de ácido láctico e ácido glicólico, sendo 

comercializado sob a forma de diferentes massas moleculares e em diferentes 

proporções deste monômero. Sendo assim, as distintas proporções dos copolímeros 

e a massa molecular do polímero formado influenciam diretamente no tempo de 

degradação, podendo variar de meses a anos (MAINARDES & EVANGELISTA, 

2005; DANHIER et al., 2012).   
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Figura 4 - Estrutura química do poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) (PLGA) 

 
 

As nanopartículas poliméricas podem ser preparadas por diversas técnicas, 

sendo este processo crítico para a definição do tamanho, índice de polidispersão 

(PDI), eficiência de encapsulação do fármaco e do tipo de estrutura formada, 

nanocápsula ou nanoesfera. De maneira geral, as técnicas de preparo podem ser 

classificadas em dois tipos: as que envolvem a polimerização de monômeros e as 

que utilizam polímeros pré-formados. Devido a reação de polimerização resultar em 

resíduos tóxicos de difícil purificação, as técnicas que utilizam polímeros pré-

formados são as mais utilizadas para o desenvolvimento de sistemas de liberação 

nanoestruturados, tais como emulsificação e evaporação do solvente, emulsificação 

e difusão do solvente e nanoprecipitação (CRUCHO; BARROS, 2017).  

A nanoprecipitação é uma técnica de fácil execução, reprodutível, de baixo 

custo e fácil escalonamento. Além disso, as nanopartículas obtidas por meio desta 

técnica apresentam reduzido tamanho, baixo PDI e elevada eficiência de 

encapsulação de fármacos lipofílicos, características adequadas para a promoção 

do direcionamento passivo dos nanocarreadores no ambiente tumoral. De acordo 

com Wang e colaboradores (2016), alguns parâmetros de produção podem ser 

otimizados nesta técnica para produzir partículas com reduzido tamanho e PDI e 

elevada eficiência de encapsulação, como a razão de fase orgânica/ fase aquosa, 

velocidade de agitação e concentração de polímero e tensoativo (WANG et al., 

2016). Chourasiya e colaboradores (2016) avaliaram por meio de planejamento 

fatorial 33 a influência da concentração de polímero, concentração de tensoativo e o 

volume de fase aquosa sobre o tamanho de partícula e a eficiência de encapsulação 

do atenolol durante o preparo de nanopartículas de PLGA, demostrando que estes 

parâmetros de processo podem influenciar as características dos nanocarreadores 

produzidos, sendo necessária a sua otimização na produção de nanopartículas 

poliméricas (CHOURASIYA; BOHREY; PANDEY, 2016). 
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1.5. Funcionalização  

 Os agentes quimioterápicos, como o PCX, apresentam elevada citotoxicidade 

devido à baixa seletividade às células malignas. Em vista disto, os mecanismos de 

direcionamento ativo dos fármacos têm sido avaliados com o intuito de torná-los 

mais seletivos, aumentando assim, a eficiência do tratamento e reduzindo os efeitos 

colaterais gerados pela sensibilização das células normais. O acoplamento de 

anticorpos, folato, proteínas, peptídeos e aptameres às nanopartículas, pode 

aumentar a exposição dos agentes quimioterápicos às células malignas, visto que 

nestas células ocorre a superexpressão de proteínas específicas relacionadas ao 

aumento do suporte nutricional e da proliferação celular (ALIBAKHSHI et al., 2017; 

ELOY et al., 2017; JIN et al., 2017).  

Dentre estes, o folato tem sido utilizado no direcionamento de fármacos 

quimioterápicos devido ao seu reduzido tamanho (441 Da), baixo custo, natureza 

não imunogênica e pela elevada especificidade aos receptores de folato presentes 

na membrana células das células eucarióticas (BODDU; VAISHYA, 2012). O folato é 

um componente essencial para a síntese de pirimidinas e purinas, moléculas que 

compõem o DNA (LIANG et al., 2011).  Por isso, o transporte de folato para o interior 

das células é mediado por dois tipos de receptores: transportador de folato reduzido 

(RFC) ou receptor de folato mediador do processo de endocitose (RF). RFC são 

receptores bidirecionais responsáveis por controlar a entrada e a saída de folato das 

células. Os RF são glicoproteínas de membrana que promovem a entrada de folato 

no interior das células por meio do processo de endocitose. Dentre os RF existentes, 

o receptor de folato alfa (RFα) se encontra superexpresso em diversos tipos de 

tumores epiteliais, como o adenocarcinoma de ovário. Estima-se que cerca de 80% 

dos tumores epiteliais de ovário apresentem a superexpressão deste receptor. Este 

fato está relacionado ao maior aporte nutricional necessário às células malignas, que 

estão em constante processo de divisão celular, enquanto que as células normais 

apresentam uma baixa expressão de RFα (MARTIN et al., 2017). Algumas 

pesquisas indicam que estes receptores podem estar cerca de 100 a 300 vezes 

mais expressos nas células tumorais do que nas normais (SAMADIAN et al., 2016; 

SAXENA et al., 2012).  

Além do reconhecimento específico do folato, o uptake celular dos 

nanocarreadores é favorecido devido ao processo de endocitose mediada pelo RF 

(Figura 5). Após endocitose, a medida que o pH endossomal se aproxima de 5,0, o 
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folato se dissocia do seu receptor e o fármaco é liberado para o interior do 

citoplasma celular. Ao final do processo, os receptores livres ou os que permanecem 

ligados aos nanocarreadores são novamente reciclados para a superfície celular 

(WANG et al., 2013; ZWICKE; MANSOORI; JEFFERY, 2012). Pesquisas utilizando a 

funcionalização de sistemas de liberação nanoestruturados com folato têm 

demonstrado que o acoplamento deste composto às nanopartículas tem 

proporcionado um aumento do uptake celular e redução da citotoxicidade das 

formulações em células normais (HE et al., 2015; HU et al., 2016; HUANG et al., 

2016). 

 

Figura 5 – Esquema do processo de endocitose de nanopartículas funcionalizadas 
com folato (NPFA) mediada por receptor de folato, sendo A: internalização; B: 

endossoma recém-formado; C: endossoma acidificado; D: escape endossomal e 
liberação do carreador para o citoplasma e E: fusão com a membrana. 

 
Fonte: adaptado de Wang e colaboradores (2013) (WANG et al., 2013). 
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Zhang e colaboradores (2016) desenvolveram carreadores lipídicos 

funcionalizados com folato para a veiculação de cisplatina visando o tratamento de 

tumor cervical. A formulação funcionalizada com o folato apresentou uma maior 

atividade antitumoral in vitro em relação ao fármaco livre e ao nanocarreador lipídico 

não funcionalizado contendo a cisplatina, com valores de IC50 três vezes menor ao 

utilizar a linhagem celular HeLa. Além disso, os ensaios in vivo em modelo animal 

xenotransplantado confirmaram a maior atividade antitumoral da formulação 

funcionaliza com folato que apresentou a maior taxa de redução do tumor, 79,3%, 

seguida do nanocarreador não funcionalizado, 64,4%, e da cisplatina livre, 18,5% 

(ZHANG et al., 2016). 

 Outro estudo desenvolvido por Thu e colaboradores (2015) investigou a 

atividade antitumoral in vitro e in vivo de nanopartículas de PLA-TPGS 

funcionalizadas com folato para a veiculação de paclitaxel. Os resultados in vitro 

indicaram que a formulação funcionalizada com folato apresentou maior 

citotoxicidade celular quando comparado com o PCX livre devido ao direcionamento 

dos nanocarreadores através dos receptores de folato. Os ensaios in vivo também 

demostraram uma maior redução do crescimento tumoral quando os animais foram 

tratados com a formulação de nanopartículas funcionalizadas, demostrando o 

potencial do sistema desenvolvido para o tratamento de câncer (THU et al., 2015). 

 Diante do exposto, diversas pesquisas têm sido conduzidas para a avaliação 

de nanocarreadores funcionalizados com folato para a otimização do tratamento de 

câncer de ovário. Dentre estas estratégias, destaca-se o desenvolvimento de 

nanopartículas poliméricas de PLGA funcionalizadas com folato para o 

direcionamento sítio-específico do paclitaxel, sendo um potencial sistema para o 

tratamento do câncer de ovário. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais 

Os objetivos do presente estudo são o desenvolvimento, caracterização físico-

química, estudos de uptake celular e eficácia in vitro de nanopartículas poliméricas 

de PLGA funcionalizadas e não funcionalizadas com folato contendo paclitaxel, um 

sistema de liberação potencialmente aplicável ao tratamento de câncer de ovário. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Síntese do folato com o Poloxamer 407® (P407), de acordo com o método 

descrito por Lin e colaboradores (2009); 

 Desenvolvimento de nanopartículas de PLGA funcionalizadas e não 

funcionalizadas com folato para veiculação de paclitaxel, utilizando a técnica de 

nanoprecipitação; 

 Caracterização físico-química dos sistemas obtidos por meio da determinação 

do diâmetro médio de partícula por dispersão de raio laser, potencial zeta, avaliação 

da eficiência de encapsulação do paclitaxel por CLAE e espectroscopia de 

infravermelho - transformada de Fourier 

 Avaliação da estabilidade coloidal dos nanocarreadores ao longo do tempo de 

armazenamento; 

 Avaliação da citotoxicidade e eficácia dos sistemas desenvolvidos em 

linhagens celulares SKOV-3 e OVCAR-3; 

 Avaliação do uptake celular por citometria de fluxo e microscopia confocal em 

linhagens celulares SKOV-3 e OVCAR-3. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material 

3.1.1. Substâncias químicas 

 1,1’-Carbonildiimidazole – Sigma-Aldrich, lote: 29332999; 

 Ácido fólico – Caisson, lote: 07142030 

 Acetona P.A. – Dinâmica®, lote: 87286; 

 Acetonitrila, grau HPLC – Panreac, lote: 0000423772;  

 Água MilliQ (filtro Gradient – Millipore; 

 Álcool isopropílico – Mallinckrodt, lote: 5351KXTGA; 

 BODIPY (QHM-51); 

 DAPI – Sigma-Aldrich, lote: 075M4010V;  

 Dimetilaminopiridina – Sigma-Aldrich, lote: 29333989; 

 Dimetilsulfóxido (DMSO) – Synth, lote: 121739; 

 Dimetilsufóxido deuterado (DMSO-d6) – Sigma Aldrich, lote: MKCB8352; 

 Etilenodiamina – Sigma-Aldrich, lote: 29212100; 

 Fluoromount® - Sigma-Aldrich, lote: SLBJ8975V; 

 Fosfato de sódio monobásico monohidratado P.A. – Synth, lote: 81107; 

 Fosfato de sódio bibásico heptahidratado P.A. – Synth, lote: 126886; 

 Meio de cultura RPMI 1640 – Sigma-Aldrich, lote: SLBR4620V; 

 Paclitaxel (PCX) – APIchem; 

 Paraformaldeido – Sigma-Aldrich, lote: 010M1507; 

 Poli(acido-láctico-co-glicólico) (PLGA) 50:50, terminação acído carboxílico – 

PolySciTech, lote: 60729ELHA; 

 Poloxamer 407® - Sigma-Aldrich, lote: BCBJ5711V; 

 Resazurina – Sigma-Aldrich, lote: MKBQ3226V; 

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

estreptomicina – Sigma Aldrich, lote: 106M4809V; 

 Soro fetal bovino – Sigma-Aldrich, lote: SPBB2353V; 

 Taxol® - Bristol-Myers Squibb, lote: W05923;  

 Trietilamina – Sigma-Aldrich, lote: 29211912; 

 Tripsina 2,5% (10x) – Gibco, lote: 01119L15. 

3.1.2. Equipamentos e acessórios 

 Agitador magnético – Lab disk, IKA; 



15 
 

 Agitador magnético – MAG MULTI, Marte; 

 Cromatógrafo a líquido de alta eficiência - Thermo Scientific® Dionex UltiMate 

3000; 

 Balança analítica – AdventurerTM, Ohaus; 

 Balança semi-analítica – AS 2000C, Marte; 

 Banho ultrassônico – Quimis; 

 Cabina de fluxo laminar – Cell Logic; 

 Centrífuga – Eppendorf; 

 Citômetro de fluxo - FACSCanto I; 

 Espectrometro de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

IRPrestige-21 – Shimadzu; 

 Espectrometro Drive Shield R modelo DRX300 – BRUKER®; 

 Estufa de cultivo celular COM-170AICUVL-PA- Panasonic; 

 Filtro Amicon® 10 kDa – Merck Millipore; 

 Leitor de placa modelo Synergy -  Biotek; 

 Leitor de tamanho de partícula e potencial zeta Zetasizer 3000 HSa  - Malvern 

Instruments; 

 Leitor de tamanho de partícula NanoSight LM20 – NanoSight; 

 Medidor de pH – DM 20, Digimed; 

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

mL – Eppendorf; 

 Microscópio confocal SP8 – Leica; 

 Microscópio de luz invertida TS100 – Nikon; 

 NanoSight LM20 – NanoSight; 

 Sephadex G-25 – GE-Healthcare Life Sciences; 

 Zetasizer – Malvern. 

 

3.1.3. Linhagens celulares 

 SKOV-3 (ATCC® HTB-77TM); 

 OVCAR-3 (ATCC® HTB-161TM). 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Validação de método analítico por CLAE para a quantificação do 

paclitaxel 

As condições cromatográficas utilizadas para a quantificação do PCX foram 

adaptadas de Yang e colaboradores (2007) (YANG et al., 2007). Utilizou-se um 

cromatógrafo a líquido de alta eficiência (Thermo Scientific® Dionex UltiMate 3000), 

com coluna LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) acoplada a um 

detector de arranjo de diodos e injetor automático. Com relação às condições da 

análise cromatográfica, foi utilizado uma coluna de fase reversa C18 (LiChroCART® 

250-4 LiCrospher® Merck RP-18 – Alemanha) associada a uma pré-coluna de 

mesma composição, com volume de amostra injetado de 20 µL, fase móvel 

composta por acetonitrila:água (50:50 v/v), vazão de 1,0 mL.min-1, comprimento de 

onda de 227 nm e temperatura da coluna mantida 25ºC durante todos os períodos 

de análise. 

O método foi validado de acordo com o documento Q2 (R1) da International 

Conference Harmonization (ICH), utilizando-se os seguintes parâmetros analíticos: 

seletividade, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão 

intermediária, repetibilidade, exatidão inter e intra-ensaio (ICH, 2005).  

 

3.2.1.1. Seletividade 

A seletividade do método analítico foi determinada pela comparação dos 

resultados obtidos a partir de amostras de paclitaxel, solubilizado em acetonitrila na 

concentração de 15 µg/mL, e da formulação branca de nanopartículas sem a adição 

do fármaco. Para a análise da formulação branca, esta foi previamente filtrada em 

filtros Amicon ® a 2500 g por 20 minutos, procedimento semelhante ao realizado 

para a quantificação do fármaco por método indireto. 

 

3.2.1.2. Linearidade  

A linearidade foi realizada utilizando as seguintes concentrações de PCX: 0,25; 

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

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

áreas dos picos do paclitaxel obtidas nos cromatogramas (eixo das ordenadas). 

Após este procedimento, foi determinada a equação da reta (y=ax + b, em que y = 

área do pico, a = coeficiente angular, x = concentração de PCX e b = coeficiente 
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linear). Por meio dos dados obtidos, a linearidade do método foi determinada a partir 

da proporcionalidade entre as concentrações utilizadas e as respostas obtidas, 

representada pelo coeficiente de correlação da reta (r) superior a 0,99.  

 

3.2.1.3. Precisão  

A precisão do método analítico foi determinada a partir da precisão 

intermediaria e da repetibilidade, utilizando as soluções de PCX de 0,25; 5,0 e 15,0 

µg/mL diluídas em acetonitrila. A repetibilidade foi realizado por meio da análise de 3 

amostras de cada concentração preparadas, que foram separadamente e analisadas 

em um mesmo dia.  Enquanto que a precisão intermediária foi determinada por meio 

da análise das 3 concentrações em três dias consecutivos, sendo realizado o 

preparo de novas amostras a cada dia de análise. Os resultados foram avaliados por 

meio do coeficiente de variação (CV) calculado de acordo com a Equação 1. 

 

Equação 1:    

 

Em que: s = desvio padrão e X = média das concentrações de PCX obtidas. 

 

3.2.1.4. Exatidão 

A exatidão intra e interensaio foi avaliada utilizando soluções de PCX nas 

concentrações de 0,25; 5,0 e 15,0 µg/mL. A exatidão intra-ensaio foi determinada 

por meio da análise da triplicata de cada concentração, sendo as análises realizadas 

em um mesmo dia. A exatidão interensaio foi realizada pela análise das 

concentrações em triplicada em três dias consecutivos. As triplicatas das amostras 

foram preparadas separadamente. Ao término das análises, os resultados da 

exatidão inter e intra-ensaio foram obtidas por meio da Equação 2. 

 

Equação 2:  
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3.2.1.5. Limite de quantificação e detecção 

O limite de quantificação foi determinado a partir doa menor concentração de 

PCX em que o método analítico foi considerado preciso e exato. E o limite de 

detecção foi obtido através da Equação 3. 

 

Equação 3:    

 

Em que: DPa = desvio padrão médio do intercepto com o eixo Y de 3 curvas de 

calibração; IC= inclinação da curva de calibração. 

 

3.2.2. Síntese do folato com o Poloxamer 407® 

A funcionalização do P407 com o ácido fólico (AF) foi realizada de acordo com 

o procedimento descrito por Lin e colaboradores (2009) com modificações (Figura 6) 

(LIN et al., 2009). Inicialmente, 0,1445 g (0,327 mmol) de AF foram solubilizados em 

4 mL de DMSO anidro. Em seguida, 0,0584 g (0,3601 mmol) de 1,1’-

Carbonildiimidazole (DCI) e 0,0220 g (0,1800 mmol) de Dimetilaminopiridina (DMAP) 

foram solubilizados em 1 mL de DMSO e adicionados a solução inicial contendo AF. 

A reação foi mantida sob agitação magnética (400 rpm) por 24 horas a 25°C em 

atmosfera inerte e protegida da luz. Após este período, 0,50 g (0,1637 mmol) de 

P407 solubilizados em 1 mL de DMSO foram adicionados ao sistema, que 

permaneceu em agitação magnética (400rpm) sob atmosfera inerte por 24 horas a 

25ºC. Ao final da reação, a solução formada foi purificada através de membrana de 

diálise (3.500 MWCO) por 5 dias com troca diária de água Milli Q®, para a retirada do 

AF que não reagiu com o P407 e dos reagentes tóxicos utilizados na síntese. Para 

avaliar a eficácia do processo de diálise em separar o AF ligado ao P407 (P407-AF) 

do AF que não reagiu com o P407, foi realizada uma cromatografia de permeação 

em gel em Sephadex® G-25, com fase móvel composta por água, antes e após a 

diálise, as frações foram coletadas e analisadas por espectrofotometria no UV no 

comprimento de onda de 383 nm. Ao final do processo de diálise, o produto final 

obtido foi liofilizado e solubilizado em DMSO-d6 para análise de ressonância 

magnética nuclear de prótons (H1RMN), em equipamento espectrômetro da marca 

BRUKER ®-Drive Shield R Modelo DRX300, com 7.05T magneto e uma sonda direta 
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de detecção (1H: 300.83 MHz) de 5 mm de diâmetro com sistema de fechamento 

com deutério e z-gradient generator coil (campo máximo de 53,5 Gauss.com-1). 

 

Figura 6 - Esquema da síntese do P407-AF 

 
Legenda: DCI: 1,1’-Carbonildiimidazole, DMAP: Dimetilaminopiridina, P407: Poloxamer 407® 

e P407-AF: Poloxamer 407® ligado ao ácido fólico. 

 

3.2.3. Desenvolvimento das nanopartículas poliméricas funcionalizadas e não 

funcionalizadas com folato 

As nanopartículas de PLGA funcionalizadas e não funcionalizadas foram 

preparadas pela técnica de nanoprecipitação (Figura 7) (FESSI et al., 1989). O 

PLGA utilizado durante o preparo dos nanocarreadores é formado com a proporção 

de 50:50 dos monômeros de ácido láctico e ácido glicólico, terminação carboxílica e 

peso molecular de 10.000-15.000 daltons. Neste procedimento, o polímero e o 

fármaco foram adicionados à fase orgânica, contendo a acetona como solvente 

orgânico, e homogeneizados por 1 hora em mesa agitadora (600 rpm) a 25°C. 

Posteriormente, a fase orgânica preparada foi vertida sobre a fase aquosa 

tamponada (tampão fosfato 30 mM, pH 7,2) contendo P407 ou P407-AF (0,5% m/v), 

este procedimento foi realizado sob constante agitação magnética a 600 rpm. Após 
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a formação das nanopartículas, essas foram mantidas sob agitação a 600 rpm por 

24h à 25ºC, para a remoção total da acetona.  

 

Figura 7 - Esquema do preparo das nanopartículas de PLGA pela técnica de 
nanoprecipitação. 

 
 

Com a finalidade de desenvolver nanopartículas com características físico-

químicas compatíveis com a via endovenosa e para promover o efeito EPR, foram 

preparadas formulações de nanopartículas de PLGA não funcionalizada com 

diferentes razões de fase orgânica: fase aquosa e concentrações de PLGA (Tabela 

1). Contudo, visando a redução dos custos do processo de obtenção da formulação, 

a etapa de otimização do diâmetro médio de partícula, PDI e potencial zeta foi 

realizada com a formulação branca, sem a adição do PCX, e não funcionalizada. 

Após este procedimento, as formulações de nanopartículas não funcionalizada 

contendo PCX e funcionalizada sem PCX e com PCX foram desenvolvidas com a 

mesma concentração de polímero e de razão de fase orgânica: fase aquosa obtida 

no processo de otimização da formulação de nanopartículas de PLGA sem PCX. A 

concentração final de PCX adicionada aos nanocarreadores foi de 100 µg/mL.  
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Tabela 1 - Formulações de nanopartículas poliméricas de PLGA produzidas durante 
o processo de otimização dos parâmetros de produção, n=3. 

Formulações 
Concentração de PLGA  

(%, m/v) 
Razão FO:FA 

NA 0,2 1,00 
NB 0,2 0,50 
NC 0,2 0,33 
ND 0,3 1,00 
NE 0,3 0,50 
NF  0,3 0,33 
NG 0,5 1,00 
NH 0,5 0,50 
NI 0,5 0,33 
NJ 1,0 1,00 
NK 1,0 0,50 
NL 1,0 0,33 
NM 1,5 1,00 
NN 1,5 0,50 
NO 1,5 0,33 
NP 2,0 1,00 
NQ 2,0 0,50 
NR 2,0 0,33 

 
3.2.4. Síntese do PLGA com o fluoróforo BODIPY 

A ligação do fluoróforo BODIPY (QHM-51) com o PLGA (Figura 8) foi realizada 

com a finalidade de produzir nanocarreadores que emitam fluorescência para a 

condução dos ensaios de uptake celular nas linhagens celulares SKOV-3 e OVCAR-

3, por meio das técnicas de microscopia confocal e citometria de fluxo. O BODIPY 

(QHM-51) utilizado no presente trabalho foi desenvolvido e cedido pelo grupo de 

pesquisa do Professor Dr. Flávio da Silva Emery (QHeTeM). Inicialmente uma 

reação de aminólise foi conduzida para disponibilizar o grupo funcional amina na 

terminação do polímero PLGA. Dessa forma, uma solução de 50 mL de 

etilenodiamina a 10% (v/v) em álcool isopropilico (25%, v/v) foi adicionada a um 

béquer contendo 2,0 g de PLGA e a reação foi mantida sob agitação magnética (400 

rpm) por 10 minutos. Em seguida, a reação foi filtrada a vácuo, adicionou-se 50 mL 

de água Milli Q® e o sistema foi mantido sob refrigeração a 4 ºC por 24 horas. Após 

24 horas, o sistema foi filtrado a vácuo e adicionou-se 20 mL de solução de BODIPY 

(0,01%, m/v) em álcool isopropílico 25% (v/v) ao PLGA reativo. Em seguida, 20 µL 

de trietilamina foi adicionada e o sistema foi novamente refrigerado a 4ºC por 24 

horas. Ao termino do tempo de reação, o sistema foi filtrado a vácuo. A fim de 

remover o BODIPY que não reagiu com o PLGA, o produto final da reação foi 
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submetido à fluxo de solução de álcool isopropílico 25% (v/v) sob filtração a vácuo. 

O produto final foi seco à vácuo e armazenado a 4ºC. 

 

Figura 8 - Esquema da síntese BODIPY-PLGA. 

 

 

3.2.5. Caracterização físico-química e morfológica dos nanocarreadores 

3.2.5.1. Análise do diâmetro médio de partícula e índice de polidispersão 

por espalhamento dinâmico de luz  

As determinações dos diâmetros médios das partículas foram realizadas por 

meio da técnica de espalhamento dinâmico de luz (DLS, do inglês Dynamic Light 

Scattering) em aparelho Zetasizer Malvern (EUA), modelo Nano ZS. Neste 

procedimento as condições de análise utilizadas foram temperatura de 25ºC e 

ângulo de detecção de 173º. O preparo das amostras ocorreu por meio da diluição 

das dispersões de nanopartículas em água ultrapura obtida por sistema Milli-Q® na 

diluição de 1:100 (v:v). As amostras foram colocadas em cubetas de quartzo de 1 

cm de caminho óptico e inseridas na câmara de análise. Por meio desta técnica 

obteve-se os valores de diâmetro médio das partículas, bem como os diâmetros 

médios de partículas por intensidade, representada pelo índice de polidispersão 

(PDI). 
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3.2.5.2. Análise do diâmetro de partícula por Análise de Rastreamento 

de Nanopartículas 

As análises de rastreamento de nanopartículas (NTA, do inglês Nanoparticles 

Tracking Analisys) foram realizadas em equipamento NanoSight LM20 (NanoSight, 

Reino Unido) com software NTA 3,0 Analytical (NanoSight, UK). Para a realização 

dessa análise as formulações foram diluídas 2000 vezes em água ultrapurificada por 

sistema Milli-Q® e inserida no interior do porta-amostra com auxílio de uma seringa 

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

de diodo (λ=635 nm) à temperatura de 25ºC. 

 
3.2.5.3. Análise do potencial zeta 

O potencial zeta das partículas foi determinado em aparelho Zetasizer, Malvern 

(EUA), modelo Nano ZS, através da técnica de espalhamento de luz eletroforético, 

em temperatura controlada de 25ºC. Para a realização deste procedimento as 

nanopartículas em suspensão foram diluídas em água ultrapura obtida por sistema 

Milli-Q® na diluição de 1:100 (v:v). Em seguida, as amostras foram colocadas em 

células capilares e inseridas na câmara de análise. 

 

3.2.5.4. Análise da eficiência de encapsulação 

A determinação da eficiência de encapsulação das formulações foi realizada 

através do método indireto, que consiste na filtração (2.500 g por 20 minutos) de 

uma alíquota das suspensões de nanopartículas em um tubo AMICON® (tamanho de 

poro de 10 KDa) e da quantificação por CLAE (item 3.1) do PCX presente no filtrado, 

que corresponde ao fármaco não encapsulado. Ao final da etapa de filtração, a 

formulação remanescente no filtro foi analisada em microscópio de luz polarizada 

para garantir que não houve retenção de cristais de PCX. A concentração teórica foi 

obtida com base na massa do fármaco adicionado relacionada ao volume final da 

suspensão (após a evaporação da acetona). Assim, a eficiência de encapsulação, 

EE(%), em porcentagem, foi obtida por meio da Equação 4. 

 

Equação 4:  
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3.2.5.5. Espectroscopia de infravermelho- Transformada de Fourier 

A análise de espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier 

(FTIR, do inglês Fourier tranform infrared spectroscopy) foi realizada em 

equipamento Shimadzu IR Prestige-21, sob resolução de 2 cm-1, de 4000 a 400 cm-

1. As amostras de PLGA, PCX, P407, P407-AF e as formulações de nanopartículas 

poliméricas funcionalizadas e não funcionalizadas liofilizadas foram misturadas com 

brometo de potássio e comprimidas com prensa hidráulica para posterior análise. 

 

3.2.5.6. Estabilidade coloidal 

As formulações de nanopartículas funcionalizadas e não funcionalizadas 

contendo o PCX foram preparadas de acordo com o item 3.2.3 e armazenadas a 4ºC 

para avaliação da estabilidade destas formulações em suspensão durante o período 

de 21 dias (n=2). Está análise foi conduzida com o intuito de garantir a estabilidade 

dos nanocarreadores durante a realização dos ensaios de caracterização físico-

química e biológica. Os parâmetros utilizados para a determinação do tempo de 

estabilidade foram: análise de diâmetro médio de partícula, PDI, potencial zeta e 

eficiência de encapsulação. Além disso, foram observadas as características 

macroscópicas das formulações em momento anterior as análises físico-químicas. 

 

3.2.6. Caracterização biológica dos sistemas desenvolvidos em linhagens 

celulares de adenocarcinoma de ovário 

As linhagens celulares tumorais OVCAR-3 e SKOV-3 por apresentarem 

diferentes expressões de receptores de folato (95,0% e 60%, respectivamente) 

(QUICI et al., 2015) foram selecionadas para a condução dos ensaios celulares. As 

linhagens celulares foram cultivadas em meio de cultivo RPMI-1640 suplementado 

com soro fetal bovino (10% v/v) e 1% (v/v) de solução de antibiótico contendo 

10,000 unidades de penicilina e 10 mg/mL de estreptomicina. Após atingir 70% de 

confluência as células foram lavadas com tampão fosfato salino pH 7,4 (PBS), 

tripsinizadas com tripsina diluída 1x e plaqueadas para posterior análise de 

citotoxicidade e de uptake celular, conforme descrito nos procedimentos a seguir. As 

linhagens celulares SKOV-3 e OVCAR-3 foram gentilmente doadas pelo Dr. Vladimir 

Torchilin da Northeastern University e pela Dra. Kemilla Swiech, da FCFRP/USP, 

respectivamente. 
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3.2.6.1. Avaliação da citotoxicidade celular 

A determinação da viabilidade celular foi realizada através da avaliação da 

atividade mitocondrial das linhagens celulares de adenocarcinoma de ovário, SKOV-

3 e OVCAR-3, utilizando a resazurina como marcador de viabilidade. O método por 

resazurina possui as vantagens de fornecer medidas precisas, com elevada 

sensibilidade e linearidade. Além disso, a analise com resazurina é realizada em 

uma única etapa (RAMPERSAD, 2012). Neste procedimento, 100 µL de suspensão 

de células (1x103 células/poço) foram semeadas em placa de 96 poços e incubadas, 

a 37ºC por 24h em atmosfera de 5% de CO2 e umidade controlada, para a formação 

da monocamada celular. Em seguida, 100 µL dos meios de cultivo com os 

tratamentos propostos, concentrações de PCX de 0,1; 1; 10; 100 e 1000 nM, foram 

aplicadas em cada poço (n=3), de acordo com os seguintes grupos:  

 Grupo I: Controle negativo (células não tratadas); 

 Grupo II: Controle positivo (DMSO 30%, v/v); 

 Grupo III: PCX solubilizado em 0,5% (v/v) de DMSO; 

 Grupo IV: Taxol®; 

 Grupo V: nanopartículas brancas; 

 Grupo VI: nanopartículas não funcionalizadas contendo PCX; 

 Grupo VII: nanopartículas funcionalizadas brancas; 

 Grupo VIII: nanopartículas funcionalizadas contendo PCX. 

 Após 24, 48 e 72 horas de contato das células com os tratamentos, os poços 

foram lavados com 100 µL de PBS e adicionou-se 100 µL da solução de resazurina 

(0,025 mg/mL) em cada poço. As placas foram levadas à incubadora por 4 horas a 

37ºC em atmosfera de 5% de CO2 e umidade controlada. Após este período, a 

fluorescência, utilizando o comprimento de onda de excitação de 570 e emissão de 

600 nm, foi determinada em um leitor de placas Biotek (modelo Synergy). Os 

resultados foram expressos através da viabilidade celular (%). 

 

3.2.6.2. Avaliação do uptake celular por microscopia confocal 

Para a avaliação do uptake celular em linhagens celulares SKOV-3 e OVCAR-3 

por microscopia confocal utilizou-se as formulações de nanopartículas 

funcionalizadas e não funcionalizadas, sem a adição de PCX, modificadas com 

BODIPY conforme descrito anteriormente. As formulações foram diluídas de maneira 
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semelhante às diluições realizadas para a concentração de 1000 nM de PCX nas 

formulações de nanopartículas contendo PCX. Neste procedimento 2 mL de meio de 

cultivo contendo 1x106 células/poço (n=3) foram semeadas em placas de fundo 

chato de 6 poços contendo lamínulas esterilizadas de 22x22 mm e mantidas por 24 

horas a 37ºC em atmosfera de 5% de CO2 e umidade controlada, para que 

ocorresse a adesão das células às lamínulas e formação da monocamada celular. 

Em seguida, adicionou-se 2 mL dos tratamentos em cada poço e as placas foram 

novamente incubadas por 24 horas. Após este período, o tratamento foi removido e 

os poços lavados com 1 mL de PBS para completa remoção das formulações dos 

poços. As células foram fixadas utilizando 1 mL de paraformaldeido 2% (m/v) por 10 

minutos. Em seguida, os poços foram lavados novamente com 1 mL de PBS e foram 

adicionados às lamínulas 30 µL de solução de DAPI (0,3 µg/mL) que permaneceram 

em repouso por 10 minutos. As lamínulas foram novamente lavadas com PBS e 

vertidas em lâminas histológicas contendo o meio de montagem Fluoromount®. Após 

6 horas de repouso, as lâminas foram analisadas em microscópio confocal Leica 

TCS SP8 com objetiva de imersão de 40 vezes e comprimentos de onda de 

excitação de 488 nm e emissão de 530 nm para o BODIPY e, 405 e 413-472 nm 

para o DAPI. Nesta análise foram empregados os mesmos parâmetros de 

intensidade do laser e de exposição. 

 

3.2.6.3. Avaliação do uptake celular por citometria de fluxo 

Para a avaliação do uptake celular em linhagens celulares SKOV-3 e OVCAR-3 

por citometria de fluxo utilizou-se as formulações de nanopartículas funcionalizadas 

e não funcionalizadas, sem a adição de PCX, preparadas por meio da técnica de 

nanoprecipitação com o uso do BODIPY-PLGA sintetizado de acordo com o item 

3.2.3. (Figura 8). As formulações foram diluídas de maneira semelhante às diluições 

realizadas para a concentração de 1000 nM de PCX nas formulações de 

nanopartículas contendo o PCX. O experimento foi realizado por meio do 

plaqueamento de 2 mL de meio de cultivo contendo 1x106 células/poço (n=3) em 

placas de 6 poços que foram incubadas por 24 horas a 37ºC em atmosfera de 5% de 

CO2 e umidade controlada, para que ocorresse a adesão das células ao fundo dos 

poços e formação da monocamada celular. Após 24 horas, os meios de cultivo 

foram removidos e 2 mL das formulações de nanopartículas brancas funcionalizadas 

e não funcionalizadas diluídas em meio de cultivo foram adicionadas aos poços de 
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tratamento, 2 mL de meio de cultivo foi adicionado ao controle positivo. As placas 

foram novamente incubadas e, após os tempos de tratamento de 1, 3 e 24 horas, as 

células foram lavadas com PBS e tripsinizadas com o uso de 1 mL de tripsina diluída 

1x por 10 minutos. Em seguida, a tripsina foi neutralizada com 1 mL de meio de 

cultivo, as suspensões de células foram centrifugadas e ressuspendidas em 1 mL de 

PBS. Posteriormente, foi adicionado 2 µL de iodeto de propídio (50 µL/mL) as 

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

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

para o iodeto de propídio. 

 

3.2.7. Análise estatística 

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

dos sistemas desenvolvidos foram submetidos a análise de variância, ANOVA uma 

via ou duas vias, dependendo do ensaio realizado, seguido da determinação do 

nível de significância das diferenças pelo teste de múltipla comparação Newman-

Keuls. Valores de p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001 e p < 0,0001 foram considerados 

estatisticamente significativos. Para esta análise foi utilizado o Software GraphPad 

Prism® 5,0. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

No processo de validação de um método analítico, a seletividade é um 

parâmetro importante a ser avaliado para garantir que o método proposto para a 

quantificação do fármaco não apresente interferentes que possam ser eluídos no 

mesmo tempo de retenção, prejudicando sua quantificação (BRASIL, 2017; RIBANI 

et al., 2004). Ao avaliar a influência dos componentes do filtrado da formulação de 

nanopartículas de PLGA sem o PCX obtido após a ultrafiltração em filtros AMICON® 

(Figura 9) não foi observado o aparecimento de pico cromatográfico no tempo de 

retenção do PCX, aproximadamente 10 minutos (Figura 10), sendo o método 

considerado seletivo para a quantificação do composto proposto no presente estudo.   

 

Figura 9 – Representação esquemática do cromatograma do filtrado da formulação 
de nanopartículas de PLGA sem PCX. 

 
 

A linearidade tem por finalidade avaliar a proporcionalidade dos resultados 

obtidos com a concentração do analito na amostra (ELOY et al., 2012). A 

determinação deste parâmetro foi realizada utilizando-se 6 concentrações de PCX, 

compreendendo o intervalo de 0,25 a 15,0 µg.mL-1. A curva analítica obtida, Figura 

11, apresentou valor de r = 0,999 e uma equação da reta y = 0,7127x -0,0137 para o 

intervalo proposto, o que demonstra que o método utilizado é linear no intervalo de 

0,25 a 15,0 µg.mL-1. 
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Figura 10 - Representação esquemática do cromatograma do Paclitaxel na 
concentração de 15 µg/mL. 

 
  

Figura 11 - Curva analítica do PCX obtida no processo de validação por CLAE. 

 
 

A precisão do método analítico foi determinada com o intuito de se avaliar a 

variabilidade dos resultados obtidos nas leituras de PCX. Dessa forma, avaliou-se a 

precisão intermediária (inter-corrida) e a repetibilidade (precisão intra-corrida) do 

PCX nas concentrações de 0,25; 5,0 e 15,0 µg.mL-1, sendo aceitável valores de CV 

< 5% (ICH, 2005). De acordo com os dados de precisão apresentados na Tabela 2, 
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o método proposto para a quantificação do PCX foi considerado preciso por obter 

valores de CV < 5% tanto na precisão intermediária quanto na repetibilidade. 

 
Tabela 2 - Precisão intermediária e repetibilidade do método analítico validado para 

a quantificação de PCX por CLAE (n=3). 

Concentração (µg.mL-1) 
Precisão intermediária 

(CV%) 
Repetibilidade (CV%) 

0,25 2,87 2,80 
5 1,51 0,32 

15 1,01 0,90 
 

Além disso, de acordo com a Tabela 3, o método analítico foi considerado 

exato, visto que houve concordância entre os valores obtidos e os considerados 

verdadeiros (0,25; 5,0 e 15,0 µg/mL) possuindo um desvio de -7,27 e 5,36 para 

exatidão intra-ensaio e -16,9 e 5,04 para exatidão interensaio com relação aos 

valores propostos. 

 

Tabela 3 - Exatidão intra-ensaio e interensaio do método validado para a 
quantificação de PCX por CLAE (n=3). 

Concentração  
(µg/mL) 

Exatidão intra-ensaio 
(%) 

Exatidão interensaio  
(%) 

0,25 92,73 83,10 
5 105,36 105,04 

15 100,72 99,50 
 

 O limite de quantificação do PCX foi determinado a partir da menor 

concentração de PCX em que foi mantida a precisão e a exatidão do método 

analítico, correspondendo a concentração de PCX de 0,25 µg.mL-1. O limite de 

detecção foi estimado com base no ruído da linha de base, correspondendo a 

concentração de PCX de 0,16 µg.mL-1.   

 

4.2. Síntese do folato com o Poloxamer 407® 

Após o término da reação de ligação AF com o P407, foi realizado o processo 

de diálise por 5 dias em membrana (3.500 MWCO) com o intuito de remover o AF 

que não reagiu com o P407 e os reagentes tóxicos utilizados na reação. A fim de 

determinar a eficácia do processo de diálise em retirar o excesso de AF livre da 

solução, foi realizado uma cromatografia de permeação em gel em Sephadex G-25 

antes e após a diálise, as frações obtidas foram analisadas por espectrofotometria 
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por UV e os resultados dispostos na Figura 12 e na Figura 13. De acordo com o 

princípio da cromatografia de permeação em gel, as moléculas maiores, como o 

P407-AF, são eluídas primeiro por não penetrarem nos poros presentes nas esferas 

da coluna. Por outro lado, a moléculas menores, como o AF, tendem a permanecem 

no interior da coluna e serem eluídas mais lentamente. 

 

Figura 12 - Representação gráfica dos resultados obtidos na análise por 
espectrofotometria por UV das frações coletadas por cromatografia de permeação 

em gel em Sephadex G-25 antes do processo de diálise. 

 
 

Assim, de acordo com a Figura 12, antes do processo de diálise foi possível 

observar a presença de um primeiro pico, correspondente ao P407-AF, e de um 

segundo pico, o AF livre. Ao analisar a Figura 13, pode-se concluir que, após a 

diálise não foi observada a presença do segundo pico, indicando que o processo 

proposto foi efetivo na remoção do AF livre. 

 
Figura 13 - Representação gráfica dos resultados obtidos na análise por 

espectrofotometria por UV das frações coletadas por cromatografia de permeação 
em gel em Sephadex G-25 após o processo de diálise. 
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Após a separação do P407-AF do AF livre e dos reagentes tóxicos da reação, 

as frações correspondentes ao pico do P407-AF (frações 4, 5 e 6) foram colocadas 

em um único recipiente, liofilizadas e submetidas à análise por 1H RMN (Figura 14). 

Com o intuito de comparação, o espectro de 1H RMN dos materiais de partida, AF e 

P407, também foram obtidos (Figura 15 e Figura 16). 

 

Figura 14 - A: Espectros de 1H RMN adquiridos em 300 MHz a partir do produto da 
reação P407-AF diluída em DMSO-d6 e B: estrutura química do P407-AF e as 

atribuições dos sinais obtidos no espectro de 1H RMN. 
A: 

 
 

B: 
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Figura 15 - A: Espectro de 1H RMN adquirido em 300 MHz para a solução de AF em 
DMSO-d6, B: estrutura química do AF e as atribuições dos sinais obtidos no espectro 

de 1H RMN. 
A: 

 
 
B: 
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Figura 16 - Espectros de 1H RMN adquiridos em 300 MHz para a solução de P407 
em DMSO-d6 e a estrutura química do P407. 

 
De acordo com o espectro de 1H RMN do AF, Figura 15, foi observado a 

presença do sinal em 8,64 ppm; do tripleto em 6,97; 6,95 e 6,93 ppm e de dupletos 

em 8,15 e 8,13; 7,66 e 7,63; 6,65 e 6,62 ppm; correspondentes aos prótons do AF 

H-7, H-9, H-8, H-6 e H-5, respectivamente. Estes sinais também foram obtidos por Li 

e colaboradores (2011) ao avaliar o 1H RMN do AF (LI et al., 2011). Com relação ao 

espectro de 1H RMN do P407, foi observado a presença de um dupleto em 1,0 ppm, 

correspondente aos prótons do grupo metila do P407, também identificado por Yoon 

e colaboradores (2017) (YOON; KIM, 2017). Por meio dos resultados do 1H RMN das 

frações 4, 5 e 6, coletadas após processo de diálise e cromatografia de permeação 

em gel, foi possível identificar a presença de um dupleto (1,02 ppm) correspondente 

ao grupamento metila da molécula de P407 e vários sinais entre 6,5-9,0 relativos 

aos prótons dos anéis aromáticos do AF. Desta forma, a presença dos sinais 

característicos do AF e do P407 sugerem que houve a ligação do P407 com o AF. 

A 
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4.3. Desenvolvimento das nanopartículas poliméricas  

Diversos parâmetros relacionados a técnica de nanoprecipitação podem 

influenciar as características físico-químicas dos nanocarreadores produzidos, tais 

como a concentração do polímero, razão FO:FA, concentração e natureza do 

polímero e velocidade de agitação (DHAT et al., 2017).  Dentre estes, a 

concentração do PLGA e a razão FO:FA foram avaliados separadamente para 

determinar sua influência na obtenção das nanopartículas. O processo de 

otimização destes parâmetros teve como finalidade a obtenção de uma formulação 

com diâmetro médio de partícula e PDI reduzidos. Estudos sugerem que partículas 

com tamanhos inferiores a 150 nm tendem a permanecer por maior tempo na 

circulação sanguínea devido ao baixo reconhecimento do sistema imunológico. Além 

disso, estas partículas tendem a permear mais facilmente nos capilares fenestrados 

presentes no ambiente tumoral e a ficarem retidas por um tempo maior devido a 

drenagem linfática deficiente neste microambiente, efeito EPR (HE et al., 2010). 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo (Figura 17), todas as 

formulações preparadas apresentaram valores de diâmetro médio de partícula entre 

108 a 170 nm e PDI variando de 0,074 a 0,222. Ao avaliar a influência da razão 

FO:FA observou-se que quatro formulações que apresentaram reduzidos valores de 

diâmetro médio de partícula (NA, NB, ND e NP), correspondem àquelas com razões 

de FO:FA maiores. Dhas e colaboradores (2015) ao realizar a otimização da 

produção de nanopartículas de PLGA por nanoprecipitação, utilizando método de 

superfície de resposta Box-Behnken, observaram influência semelhante da razão de 

FO:FA nos valores de diâmetro médio de partícula e PDI. De acordo com o 

planejamento realizado, foram obtidos valores de distribuição de diâmetro médio de 

partícula de 109,9 ± 0,1 nm e PDI inferior a 0,2, valores próximos aos encontrados 

no presente estudo (DHAS; IGE; KUDARHA, 2015). Outro estudo conduzido por 

Sharma e colaboradores (2015) também demostraram uma relação proporcional 

entre o aumento do volume da fase aquosa e os diâmetros médios de partículas 

obtidos, sugerindo que o reduzido volume da fase orgânica com relação a aquosa 

proporciona uma rápida difusão do solvente com possível formação de agregados 

(SHARMA et al., 2015).  

Com relação ao parâmetro de concentração de PLGA na fase orgânica 

observou-se que, de maneira geral, houve um aumento do diâmetro médio de 

partícula com o aumento da concentração do polímero em algumas formulações. 
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Shaikh e colaboradores (2017) também obtiveram resultados semelhantes ao 

avaliarem a influência da concentração de PLGA nos diâmetros médios das 

nanopartículas preparadas, sugerindo que o aumento dos diâmetros das partículas é 

diretamente proporcional à concentração de PLGA, devido ao aumento da 

viscosidade da fase orgânica pelo polímero (SHAIKH; KALA; NIVSARKAR, 2017). 

Entretanto, a formulação NP que possui maior concentração de PLGA e maior razão 

FO:FA foi a que apresentou o menor diâmetro médio de partícula durante o 

processo de otimização, com valor correspondente à 108 ± 0,5 nm. Além disso, 

nesta formulação foi observado valor de PDI de 0,099 ± 0,007), caracterizando um 

baixo índice de polidispersão e um perfil de distribuição de tamanhos monodisperso 

(BHATTACHARJEE, 2016). Os resultados apresentados sugerem que a razão 

FO:FA teve maior influência sobre os parâmetros de diâmetro médio de partícula e 

PDI do que a concentração de PLGA durante a produção da formulação NP. 

 

Figura 17- Resultados dos diâmetros médios de partículas (MPD) e índice de 
polidispersão (PDI) das diferentes formulações de nanopartículas de PLGA sem 

PCX (n=3). 

 
Legenda: ANOVA uma via seguida pelo teste de Newman-Keuls 

 
A determinação do potencial zeta das formulações desenvolvidas resultou em 

valores negativos entre -25,0 a -33,4 mV, com valores médios de -29,0 mV (Figura 

18), carga superficial proveniente do polímero utilizado (SHARMA et al., 2015). 
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Platel e colaboradores (2015) investigaram a influência da carga superficial de 

nanopartículas de PLGA (negativa, neutra e positiva) sobre os parâmetros de 

citotoxicidade, genotoxicidade e produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

em três diferentes linhagens celulares. Os resultados obtidos indicaram que 

nenhuma das nanopartículas produzidas foram capazes que ocasionar dano ao 

DNA, sendo consideradas não genotóxicas. Com relação a citotoxicidade, foi 

observado que as nanopartículas com potencial zeta positivo apresentaram-se 

citotóxicas enquanto que as de potencial zeta negativo permaneceram inertes, 

demostrando a importância da carga superficial das partículas sobre sua 

citotoxicidade induzida pela produção de EROs (PLATEL et al., 2016).  

  

Figura 18 - Resultados dos potenciais zeta das diferentes formulações de 
nanopartículas de PLGA sem PCX (n=3). 

 
 

Além disso, o potencial zeta dos nanocarreadores é um parâmetro importante 

para se predizer a estabilidade das formulações durante o período de 

armazenamento. As nanopartículas poliméricas são passíveis de serem 

estabilizadas por dois mecanismos: estabilização elétrica e estérica. A estabilidade 

elétrica ocorre por meio da repulsão elétrica entre as partículas que apresentam 

cargas superficiais superiores a |30| mV, carga suficiente para dificultar o processo 

de agregação (BHATTACHARJEE, 2016). Além disso, por serem constituídas por 

polímeros, estas nanopartículas também possuem estabilidade estérica, que auxilia 

na prevenção do processo de aglomeração mesmo que a carga superficial seja 
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inferior a |30| mV (ATTWOOD, 2013). Portanto, as formulações desenvolvidas são 

passíveis de serem estabilizadas tanto de forma elétrica, devido os valores de 

potencial zeta obtidos, quanto de forma estérica, por meio do recobrimento 

polimérico. 

Após o processo de otimização das formulações de nanopartículas de PLGA 

sem PCX com base nos parâmetros de diâmetros médio de partícula, PDI e 

potencial zeta, as cinco formulações (NA, ND, NK, NM e NP) que obtiveram 

reduzidos valores de diâmetro médio de partículas, baixo PDI e perfis de distribuição 

de tamanhos monomodais (Figuras 19, 20, 21, 22 e 23) foram selecionadas para 

continuar os estudos de otimização com a adição do PCX às formulações. 

 
Figura 19 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 

formulação NA obtido pela técnica de DLS. 

 
 

Figura 20 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 
formulação ND obtido pela técnica de DLS.  
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Figura 21 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 
formulação NK obtido pela técnica de DLS. 

 
 

Figura 22 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 
formulação NM obtido pela técnica de DLS. 

 
 

Figura 23 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 
formulação NP obtido pela técnica de DLS. 
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A incorporação do PCX na fase orgânica para o preparo das nanopartículas 

NA-PCX, ND-PCX, NK-PCX, NM-PCX e NP-PCX não promoveu alterações nos 

parâmetros de diâmetro médio de partícula, PDI e potencial zeta das cinco 

formulações avaliadas. Entretanto, ao avaliar o parâmetro de eficiência de 

encapsulação do PCX nas formulações (Tabela 4), foi observado um aumento 

crescente da encapsulação do PCX com o aumento da concentração de PLGA 

utilizada durante os preparos das nanopartículas. As formulações NA-PCX (0,2%, 

m/v de PLGA), ND-PCX (0,3%, m/v de PLGA), NK-PCX (1,0%, m/v de PLGA) e NM-

PCX (1,5%, m/v de PLGA) apresentaram valores reduzidos de encapsulação do 

fármaco, 3,47; 3,48; 21,08 e 22,40%, respectivamente. Em contrapartida, a 

formulação composta pela maior concentração de PLGA (2,0%, m/v), NP-PCX, foi a 

que apresentou maior eficiência de encapsulação, com valores médios de 92,17 ± 

5,0% (p < 0,01). Os resultados obtidos corroboram com o descrito por Danhier e 

colaboradores (2012), em que as nanopartículas de PLGA possuem reduzida 

capacidade de carreamento do fármaco, sendo necessário aproximadamente 100 

mg de PLGA para a encapsulação de cerca de 1 mg do fármaco lipofílico (DANHIER 

et al., 2012). Sendo assim, a formulação NP-PCX foi a selecionada para prosseguir 

com os ensaios de caracterização físico-química e avaliação da eficácia antitumoral 

in vitro. 

 

Tabela 4- Resultados de diâmetro médio de partícula (DMP), índice de polidispersão 
(PDI), potencial zeta (PZ) e eficiência de encapsulação (EE) das formulações NA-

PCX, ND-PCX, NK-PCX, NM-PCX e NP-PCX (n = 2) 

Formulation DMP (nm) PDI PZ (mV) EE (%) 

NA-PCX 126.60 ± 6.20 0.095 ± 0.058 -27.00 ± 1.56 3.47 ± 0.14 
ND-PCX 118.10 ± 0.50 0.068 ± 0.025 -26.10 ± 2.55 3.48 ± 1.34 
NK-PCX 135.60 ± 2.30 0.081 ± 0.047 -29.45 ± 0.21 21.07 ± 4.91 
NM-PCX 152.10 ± 2.80 0.120 ± 0.030 -9.10 ± 2.40 22.40 ± 4.32 
NP-PCX 108.00 ± 0.14 0.106 ± 0.023 -27.05 ± 1.63 89.55 ± 3.04** 

Legenda: ANOVA uma via seguida pelo teste de Newman-Keuls, **p < 0,01, n=2. 
 

Em seguida, as nanopartículas de PLGA funcionalizadas com folato sem e com 

PCX (NP-AF e NP-PCX-AF, respectivamente) foram desenvolvidas utilizando as 

mesmas quantidades dos componentes utilizados nos preparos das nanopartículas 

não funcionalizadas, com o uso do P407-AF previamente sintetizado. Ambas as 

formulações apresentaram aumento dos diâmetros médios de partículas, mas 
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mantiveram baixos valores de PDI e perfis de distribuição de tamanhos monomodais 

(Figura 24 e Figura 25) quando comparados com as formulações NP e NP-PCX 

(Tabela 5). Assim como as nanopartículas não funcionalizas, o potencial zeta foi 

inferior a -30 mV, resultados adequados para a promoção da estabilidade elétrica 

das formulações. Por fim, a formulação NP-PCX-AF permitiu uma elevada eficiência 

de encapsulação do PCX, com valores médios de 99,48 ± 0,74 %. Sendo assim, as 

formulações NP-AF e NP-PCX-AF demostraram propriedades físico-químicas 

adequadas para promoção do direcionamento passivo e ativo, em vista dos 

reduzidos diâmetros médios de partículas e acoplamento do AF aos 

nanocarreadores, e para a estabilidade ao longo do tempo de armazenamento. 

Sendo necessárias caracterizações físico-químicas complementares e avaliação da 

atividade antitumoral in vitro.  

 

Figura 24 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 
formulação NP-AF obtido pela técnica de DLS. 

 
 

Figura 25 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 
formulação NP-PCX-AF obtido pela técnica de DLS. 
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Tabela 5 - Resultados dos diâmetros médios de partícula (DMP), índices de 
polidispersão (PDI), potenciais zeta (PZ) e eficiência de encapsulação (EE) das 

formulações NP-AF e NP-PCX-AF (n=3). 
Formulações DMP (nm) PDI PZ (mV) EE(%) 

NP-AF 126,8 ± 1,3 0,102 ± 0,005 -36,7 ± 1,7 -- 
NP-PCX-AF 134,0 ± 0,7 0,114 ± 0,016 -35,0 ± 4,0 99.48 ± 0.74 

 
 

4.4. Síntese do PLGA com o fluoróforo BODIPY 

Os compostos fluorescentes são ferramentas importantes em ensaios 

baseados em fluorescência, como as técnicas de microscopia confocal e citometria 

de fluxo utilizadas para a avaliação do uptake celular dos nanocarreadores 

desenvolvidos no presente estudo. Dentre estes compostos, os BODIPYs têm sido 

desenvolvidos para esta finalidade devido as suas características físicas e químicas 

adequadas, como o elevado rendimento quântico, estabilidade em meio biológico e 

fotoestabilidade (BARTELMESS et al., 2014). Sendo assim, o BODIPY (QHM-51) foi 

utilizado para a produção das formulações NP e NP-AF fluorescentes. Foram 

realizadas as análises de diâmetro médio de partícula, PDI e potencial zeta para 

avaliar se estas propriedades físico-químicas se mantiveram após uso do PLGA-

BODIPY no preparo dos nanocarreadores.  

De acordo os resultados apresentados na Tabela 6 e na Figura 26 e Figura 27 

e na, as formulações NP e NP-AF contendo o BODIPY ligado ao PLGA 

apresentaram diâmetros médios de partículas próximos às formulações sem 

BODIPY, com baixos PDI e potenciais zeta inferiores a -30 mV. Desta forma, as 

nanopartículas contendo fluoróforo acoplado foram consideradas passíveis de serem 

utilizadas na condução dos ensaios de uptake celular por citometria de fluxo e 

microscopia confocal. 

 

Tabela 6 - Resultados dos diâmetros médios de partículas (DMP), índice de 
polidispersão (PDI) e potenciais zeta (PZ) das formulações NP-BODIPY e NP-AF-

BODIPY (n=2). 
Formulações DMP (nm) PdI PZ (mV) 
NP-BODIPY 137,2 ± 10,3 0,142 ± 0,005 -38,60 ± 4,24 

NP-AF-BODIPY 145,6 ± 20,9 0,111 ± 0,034 -35,45 ± 0,35 
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Figura 26 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 
formulação NP-BODIPY obtido pela técnica de DLS. 

 
 

Figura 27 - Representação gráfica do perfil de distribuição de tamanhos da 
formulação NP-AF-BODIPY obtido pela técnica de DLS. 

 
 

4.5. Caracterização físico-química das nanopartículas desenvolvidas 

4.5.1. Análise de Rastreamento de Nanopartículas  

O NTA é uma análise complementar ao DLS para a determinação do diâmetro 

médio e do perfil de distribuição de tamanhos das nanopartículas. Devido ao 

acoplamento de um dispositivo de carga ou CCD (do inglês, Charge-coupled device) 

ao equipamento, está técnica possui a vantagem de determinar os diâmetros das 

partículas individualmente e em tempo real (FILIPE; HAWE; JISKOOT, 2010). Ao 

realizar a análise de NTA das formulações NP, NP-PCX, NP-AF e NP-PCX-AF 

obtivemos valores modais dos diâmetros de partículas de 135,1 ± 3,4 nm; 127,3 ± 

1,2 nm; 162,6 ± 4,1 nm e 164,6 ± 3,9 nm, resultados próximos aos obtidos pela 

técnica de DLS (Tabela 7 e Figuras 28, 29, 30 e 31). Com relação a polidispersão 
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da das formulações NP, NP-PCX, NP-AF e NP-PCX-AF, os índices de SPAN obtidos 

foram 0,47; 0,43; 0,50 e 0,53. Sendo assim, os resultados obtidos por esta técnica 

corroboram os encontrados pela análise de DLS, em que as formulações 

apresentam reduzidos diâmetros de partículas, uma estreita faixa de distribuição de 

tamanhos, representados pelos índices de SPAN, e não apresenta formação de 

aglomerados. 

Uma outra vantagem desta técnica consiste na determinação da concentração 

de partículas por mililitro, sendo possível devido a contagem do número de 

partículas que espalham a luz laser e são captadas pelo visor do equipamento 

(FILIPE; HAWE; JISKOOT, 2010). No presente estudo as formulações NP, NP-PCX, 

NP-AF e NP-PCX-AF obtiveram concentrações de 2,69x1012 ± 1,88x1011, 2,37x1012 

± 9,93x1010, 2,86x1012 ± 1,64x1011 e 2,00x1012 ± 3,97x1010 partículas.mL-1, 

respectivamente. Assim, a determinação da concentração de partículas por mililitro é 

um dado importante a ser avaliado quando se objetiva a determinar a concentração 

e a dose a ser utilizada nos ensaios in vitro e in vivo (GROSS et al., 2016). 

 

Tabela 7- Resultados dos diâmetros médios de partículas (DMP), índice de SPAN e 
concentração de partículas por mL das formulações NP, NP-PCX, NP-AF, NP-PCX-

AF obtidos por meio da análise de NTA. 
Formulações DMP (nm) SPAN Concentração 

(partículas/mL) 
NP 135,1 ± 3,4 0,47 2,69x1012 ± 1,88x1011 

NP-PCX 127,3 ± 1,2 0,43 2,37x1012 ± 9,93x1010 

NP-AF 162,6 ± 4,1 0,50 2,86x1012 ±1,64x1011 

NP-PCX-AF 164,6 ± 3,9 0,53 2,00x1012 ± 3,97x1010 

 

Figura 28 – Representação gráfica da distribuição de tamanhos das partículas da 
formulação NP obtida pela técnica de NTA. 
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Figura 29 - Representação gráfica da distribuição de tamanhos das partículas da 
formulação NP-PCX obtida pela técnica de NTA. 

 
 

Figura 30- Representação gráfica da distribuição de tamanhos das partículas da 
formulação NP-AF obtida pela técnica de NTA. 

 
Figura 31 - Representação gráfica da distribuição de tamanhos das partículas da 

formulação NP-PCX-AF obtida pela técnica de NTA. 
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4.5.2. Espectroscopia de infravermelho transformada de fourier (FTIR) 

Os resultados das análises de FTIR das amostras P407, P407-AF, AF, PLGA, 

PCX, NP, NP-PCX, NP-AF e NP-PCX-AF estão representados na Figura 32. O 

espectro do P407 indicou a presença de bandas de absorção característicos, como 

2876 cm-1 (vibração de deformação C-H alifático), 1341,5 cm-1 (vibração de 

estiramento da ligação O-H) e 1090 cm-1 (vibração de estiramento C-O) 

(KAROLEWICZ et al., 2015). Estas bandas também foram observadas no espectro 

obtido do P407-AF sintetizado, indicando a presença do P407. Além disso, ambos 

os espectros do AF e do P407-AF mostraram a presença da banda em 

aproximadamente 1473 cm-1, correspondente as vibrações de estiramento da 

ligação C=C do grupo aromático do AF (MOGHIMIPOUR et al., 2018). Desta forma, 

os dados obtidos nas análises de FTIR corroboraram com os oriundos das análises 

de 1H RMN, indicando que houve êxito na reação de síntese do P407-AF. 

Com relação às formulações desenvolvidas (NP, NP-PCX, NP-AF e NP-PCX-

AF), foi possível identificar a presença de bandas características do polímero PLGA, 

representados pelas vibrações de estiramento em 2940 cm-1 (-CH, -CH2 e -CH3), 

1759 cm-1 (-C=O) e 1093 cm -1 (C-O) (SHARMA et al., 2014). Entretanto, ao 

comparar os resultados dos espectros obtidos das formulações desenvolvidas com 

os obtidos para o PCX, não foram observadas as bandas principais descritas para 

este fármaco, como as vibrações de estiramento em 3437 cm-1 (N-H), 2942 cm -1 (-

CH2) e 1245cm-1 (C-N). Estes resultados sugerem que o PCX nas formulações NP-

PCX e NP-PCX-AF se encontra disperso na forma molecular na matriz polimérica 

(ELOY et al., 2016). Por fim, a banda em 1473,6 cm-1, correspondente à ligação C=C 

do grupo aromático do AF, não foi observado nos espectros das formulações 

funcionalizadas. Este resultado pode estar relacionado a reduzida proporção da 

concentração de AF com relação a concentração de PLGA utilizadas na produção 

dos nanocarreadores funcionalizados, o que impossibilitou a detecção de ligações 

típicas do espectro de FTIR do AF. 
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Figura 32 - Espectros de FTIR das amostras de P407, P407-AF, AF, PLGA, PCX, 
NP, NP-PCX, NP-PCX-AF. 

 

4.5.3. Estabilidade coloidal 

As análises de estabilidade das formulações NP-PCX e NP-PCX-AF foram 

realizadas em ambiente refrigerado a 4ºC durante 21 dias de armazenamento. 

Durante esse período, os parâmetros de diâmetro médio de partículas, PDI, 

potencial zeta e eficiência de encapsulação foram avaliados semanalmente. De 

acordo com os dados obtidos (Figura 33 e Figura 34), pode-se afirmar que para o 
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período de estudo os valores de diâmetros médios de partículas e PDI das 

formulações NP-PCX e NP-PCX-AF permaneceram próximos aos valores obtidos no 

tempo inicial de análise (tempo 0). Após 21 dias de armazenamento, os diâmetros 

médios de partículas obtidos para as formulações NP-PCX e NP-PCX-AF foram de 

111,9 ± 0,6 nm e 136,1 ± 0,3 nm, respectivamente. O mesmo perfil foi observado 

para os valores de PDI, 0,091 ± 0,01 para a formulação NP-PCX e 0,113 ± 0,030 

para a formulação NP-PCX-AF. Sendo assim, as formulações se mantiveram com 

valores de diâmetros médios de partículas e PDI reduzidos e perfis de distribuição 

de tamanhos monomodais, parâmetros importantes para a promoção do 

direcionamento passivo pelo efeito EPR. 

De acordo com os valores de eficiência de encapsulação do PCX obtidos 

durante o período de armazenamento a 4ºC (Figura 35 e Figura 36), houve uma 

liberação gradativa do PCX da formulação NP-PCX, reduzindo de 92,2 ± 5,0 % para 

83,6 ± 7,7% após 21 dias. A redução da encapsulação do PCX nesta formulação 

ocorreu devido a susceptibilidade do PLGA e sofrer degradação por reação de 

hidrólise e pela difusão do fármaco através da matriz polimérica. Em contrapartida, 

durante o mesmo período de armazenamento não foi observado redução dos 

valores de eficiência de encapsulação do PCX da formulação NP-PCX-AF, que 

apresentou valor inicial de 99,5 ± 0,7% e final de 98,8 ± 0,7%, provavelmente devido 

a maior retenção do PCX no interior da matriz polimérica do nanocarreador. 

 

Figura 33 – Representação gráfica dos diâmetros médios de partículas (DMP) e 
índice de polidispersão (PDI) da formulação NP-PCX durante 21 dias de 

armazenamento (n=2). 
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Figura 34 – Representação gráfica dos diâmetros médios de partícula (DMP) e 
índice de polidispersão (PDI) da formulação NP-PCX-AF durante 21 dias de 

armazenamento (n=2). 

 
 
Figura 35 – Representação gráfica das eficiências de encapsulação da formulação 

NP-PCX durante 21 dias de armazenamento (n=2). 

 
 

Figura 36 – Representação gráfica das eficiências de encapsulação da formulação 
NP-PCX-AF durante 21 dias de armazenamento (n=2). 

 
 

Os resultados obtidos para a estabilidade das formulações NP-PCX e NP-PCX-

AF estão relacionados principalmente a estabilidade eletroestérica conferidas as 
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nanopartículas produzidas (BHATTACHARJEE, 2016). Durante o período de 

armazenamento, os valores dos potenciais zeta das nanopartículas NP-PCX e NP-

PCX-AF permanecem negativas e inferiores a -30 mV, com valores finais (tempo = 

21 dias) de -35,9 ± 0,5 mV  e -32,5 ± 1,8 mV, respectivamente (Figura 37 e Figura 

38). 

 
Figura 37 – Representação gráfica dos potenciais zeta da formulação NP-PCX 

durante 21 dias de armazenamento (n=2). 

Tempo (dias)

0 7 14 21

-50

-40

-30

-20

-10

0

 
 

Figura 38 – Representação gráfica dos potenciais zeta da formulação NP-PCX-AF 
durante 21 dias de armazenamento (n=2). 

 

 

4.6. Caracterização biológica dos sistemas desenvolvidos em linhagens 

celulares de adenocarcinoma de ovário 

4.6.1. Avaliação da citotoxicidade celular 

As formulações NP, NP-PCX, NP-AF, NP-PCX-AF, Taxol® e PCX solubilizado 

em 0,5%, v/v, de DMSO foram avaliadas quanto a sua eficácia antitumoral através 
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dos ensaios de citotoxicidade em linhagens celulares de adenocarcinoma de ovário 

humano (SKOV-3 e OVCAR-3) utilizando a resazurina como marcador da viabilidade 

celular. Neste ensaio, a viabilidade celular é obtida por meio da redução da 

resazurina (corante azul não fluorescente) em resorufina (composto rosa com 

elevada fluorescência) por redutases provenientes das mitocôndrias de células 

viáveis (RAMPERSAD, 2012). As análises de citotoxicidade das formulações de 

Taxol®, PCX, NP-PCX e NP-PCX-AF foram realizadas nos tempos de tratamento de 

24, 48 e 72 horas nas concentrações de PCX de 0,1; 1,0; 10; 100 e 1000 nM. As 

formulações NP e NP-AF, por não apresentarem PCX, foram avaliadas nas mesmas 

diluições das formulações NP-PCX e NP-PCX-AF e também analisadas após 24, 48 

e 72 horas de incubação. 

Ao comparar os efeitos citotóxicos do PCX nos três tempos de tratamento com 

os resultados obtidos nos controles negativos, Figura 39, foram observadas 

reduções significativas (p<0,0001) das viabilidades celulares em todas as 

concentrações utilizadas durante os três tempos de tratamento em ambas as 

linhagens celulares, SKOV-3 e OVCAR-3, sendo observado a maior redução com a 

concentração de PCX de 1000 nM. Além disso, ao comparar os efeitos das adições 

dos tratamentos ao longo dos tempos de incubação, na linhagem SKOV-3 foi 

observado uma maior redução da viabilidade (p < 0,05) nas concentrações de 0,1; 1 

e 10 nM no tempo de 72 horas quando comparado com 24 horas de incubação. Os 

resultados obtidos com a OVCAR-3 demonstraram uma redução gradual da 

viabilidade celular, em todas as concentrações avaliadas, com o aumento do tempo 

de incubação (p < 0,001), sendo a maior redução após 72 horas de tratamento. 

Estes resultados indicam a elevada eficácia do PCX em ocasionar dano celular, 

efeito relacionado a sua capacidade de estabilizar os microtubulos e cessar o 

processo de divisão celular (BERNABEU et al., 2017). Lee e colaboradores (2017) 

também observaram redução da viabilidade celular da linhagem OVCAR-3 ao 

realizar o tratamento com 10 nM de PCX por 48 horas de incubação, demostrando a 

capacidade do fármaco em promover dano celular (LEE et al., 2017). Resultados 

semelhantes também foram encontrados por Pal e colaboradores (2016) ao avaliar a 

viabilidade celular da linhagem SKOV-3 submetida a tratamento por 24 horas com 

diferentes concentrações de PCX (1 a 20 nM). Neste estudo, foram observadas 

reduções das viabilidades celulares com o aumento das concentrações testadas, 
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sendo a concentração de 5 nM responsável por ocasionar 50% da redução da 

viabilidade (PAL et al., 2016).  

 

Figura 39 - Resultados dos ensaios de viabilidade celular em linhagem A: SKOV-3 e 
B: OVCAR-3 após 24, 48 e 72 horas de tratamento com PCX. 

 
Legenda: ANOVA duas vias, seguido do teste de Newman-Keuls ****p < 0,0001, em relação aos 

controles, n=3. 
 

De acordo com os gráficos da Figura 40, foram observadas diferenças 

significativas (p < 0,0001) dos valores de viabilidade celular nas maiores 

concentrações avaliadas de Taxol® (1, 10, 100 e 1000 nM) nos três tempos de 

tratamento e em ambas as linhagens celulares quando comparados com os 

resultados dos controles negativos. Ao observar os resultados obtidos para a 

linhagem OVCAR-3, houve uma redução gradual da viabilidade com o aumento do 

tempo de tratamento (p < 0,001). Além disso, a concentração de 0,1 nM foi capaz de 

reduzir a viabilidade da linhagem SKOV-3 nos tempos de tratamento de 48 e 72 

horas e as concentrações de 1, 10 e 1000 nM promoveram uma redução gradual da 

viabilidade desta linhagem com o aumento do tempo de tratamento (p < 0,05). Estes 

resultados sugerem que o PCX foi prontamente disponibilizado pela formulação, por 

estar solubilizado em uma mistura de tensoativos e, assim como o ensaio com o 

PCX solubilizado em 0,5% de DSMO, demonstrou a elevada capacidade do fármaco 

em gerar dano celular. Resultados semelhantes também foram descritos por Yang e 

colaboradores (2016) ao avaliarem o efeito citotóxico do Taxol® em linhagem celular 
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SKOV-3 com redução de 83% da viabilidade celular após 24 horas da adição do 

tratamento (YANG et al., 2016). 

 

Figura 40 - Resultados dos ensaios de viabilidade celular em linhagem A: SKOV-3 e 
B: OVCAR-3 após 24, 48 e 72 horas de tratamento com Taxol®. 

 
Legenda: ANOVA duas vias, seguido do teste de Newman-Keuls **p <0,01 e ****p < 0,0001, em 

relação aos controles, n=3. 
 

Conforme os resultados expressos nos gráficos da Figura 41, a formulação 

NP-PCX demonstrou capacidade de reduzir (p < 0,0001) a viabilidade celular nas 

maiores concentrações de PCX utilizadas (10, 100 e 1000 nM), em ambas as 

linhagens celulares e nos três tempos de tratamento propostos. Além disso, a 

concentração de 1 nM foi capaz de reduzir (p < 0,0001) a viabilidade celular nos 

tempos de 48 e 72 horas de tratamento em linhagem SKOV-3 e no tempo de 72 

horas na linhagem OVCAR-3. Na linhagem OVCAR-3 foi observado uma redução 

gradativa da viabilidade com o aumento do tempo de tratamento com a adição das 

concentrações de 10, 100 e 1000 nM, sendo a menor viabilidade encontrada no 

tempo de 72 horas com a concentração de 1000 nM de PCX, valor médio de 9,08 ± 

0,39%. 

Ao comparar os resultados obtidos para a formulação NP-PCX com os 

tratamentos realizados com PCX e Taxol®, observou-se que a formulação 

desenvolvida apresentou capacidade citotóxica semelhante nas maiores 

concentrações (10, 100 e 1000 nM) ao utilizar ambas as linhagens de 
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adenocarcinoma de ovário humano. Sendo assim, inferimos que a formulação 

desenvolvida foi capaz de disponibilizar o PCX no meio de cultivo em tempo hábil e 

apresentar eficácia semelhante ao PCX e ao Taxol® nas maiores concentrações, 

sendo promissora para o tratamento do câncer de ovário. 

 

Figura 41 - Resultados dos ensaios de viabilidade celular em linhagem A: SKOV-3 e 
B:OVCAR-3 após 24, 48 e 72 horas de tratamento com NP-PCX. 

 
Legenda: ANOVA duas vias, seguido do teste de Newman-Keuls *p <0,05 e ****p < 0,0001, em 

relação aos controles, n=3. 
 

Ao avaliar o efeito citotóxico da formulação NP-PCX-AF nas cinco 

concentrações de PCX em ambas as linhagens celulares utilizadas no presente 

trabalho, foram observadas reduções significativas (p < 0,0001) da viabilidade 

celular nas maiores concentrações de tratamento propostas (1, 10, 100 e 1000 nM) 

nos três tempos de incubação, 24, 48 e 72 horas ( 

Figura 42). Além disso, na linhagem OVCAR-3, a formulação foi capaz de 

reduzir (p < 0,001) a viabilidade celular na menor concentração avaliada, 0,1 nM, 

nos três tempos de tratamento. Assim como observado na formulação NP-PCX, a 

adição do nanocarreador funcionalizado também promoveu redução gradual (p < 

0,05) da viabilidade celular em linhagem OVCAR-3 com o aumento do tempo de 

tratamento nas cinco concentrações utilizadas. Entretanto, a formulação NP-PCX-AF 

foi capaz de proporcionar maior redução da viabilidade celular na concentração de 1 

nM em ambas as linhagens celulares quando comparado com os resultados da 

formulação NP-PCX. Além disso, no tempo de tratamento de 24 horas houve maior 
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redução da viabilidade da linhagem OVCAR na concentração de 1000 nM e nos 

tempos de 48 e 72 horas houve maior redução com a adição da concentração de 0,1 

nM quando comparada a formulação NP-PCX. Estes resultados demonstram que a 

adição do folato às nanopartículas aumentou o potencial citotóxico do 

nanocarreador, possivelmente devido a maior seletividade aos receptores de folato 

mediadores do processo de endocitose que estão presentes em ambas as linhagens 

celulares (QUICI et al., 2015). Boddu e Vaishya (2012) também constataram maior 

redução da viabilidade celular em linhagem SKOV-3 ao avaliar nanopartículas de 

PLGA funcionalizadas com folato para a veiculação de doxorubicina em comparação 

com nanocarreador não funcionalizado, demonstrando que a formulação 

funcionalizada com folato apresenta maior potencial terapêutico quando comparado 

com a não funcionalizada (BODDU; VAISHYA, 2012). Resultado semelhante 

também foi demonstrado por Ji e colaboradores (2015) ao avaliar o efeito citotóxico 

das nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana e funcionalizadas com folato 

para a veiculação de carboplatina para a otimização do tratamento de câncer 

cervical (JI; ZUO; WANG, 2015). 

 
Figura 42 - Resultados dos ensaios de viabilidade celular em linhagem A: SKOV-3 e 

B:OVCAR-3 após 24, 48 e 72 horas de tratamento com NP-PCX-AF. 

 
Legenda: ANOVA duas vias, seguido do teste de Newman-Keuls ***p <0,001 e ****p < 0,0001, em 

relação aos controles, n=3. 
 

Ao comparar os resultados dos ensaios de citotoxicidade da formulação NP-

PCX-AF com os obtidos com a adição de PCX foi observado uma menor redução da 

viabilidade celular somente na menor concentração de PCX (0,1 nM). Além disso, a 
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comparação dos resultados com os obtidos no tratamento realizado com o Taxol® 

demonstrou uma maior capacidade citotóxica da formulação NP-PCX-AF na menor 

concentração de PCX (0,1 nM) na linhagem OVCAR-3. Estes resultados indicam a 

elevada capacidade do nanocarreador funcionalizado com folato em promover a 

morte celular das linhagens de adenocarcinoma de ovário humano, sendo um 

potencial sistema de liberação nanoestruturado para o direcionamento do PCX e 

otimização da terapia de câncer de ovário.  

Além das formulações NP-PCX e NP-PCX-AF, também foram avaliadas a 

capacidade das formulações NP e NP-AF em reduzir a viabilidade celular nas 

linhagens SKOV-3 e OVCAR-3. De acordo com os gráficos disponíveis na Figura 43 

e na Figura 44, a adição das formulações NP e NP-AF sem PCX às linhagens 

celulares SKOV-3 e OVCAR-3 não interferiram (p < 0,05) na viabilidade celular em 

nenhuma das diluições utilizadas nos três tempos de tratamento avaliados. Estes 

resultados sugerem que os nanocarreadores sem a incorporação do fármaco não 

apresentam capacidade citotóxica significativa, sendo passíveis de serem 

administrados por via endovenosa. Além disso, os resultados apresentados sugerem 

que os efeitos deletérios das formulações NP-PCX e NP-PCX-AF sobre as linhagens 

celulares foram ocasionados somente pela liberação do PCX das formulações e não 

pelos demais componentes utilizados no preparo das nanopartículas poliméricas. 

 

Figura 43 - Resultados dos ensaios de viabilidade celular em linhagem A: SKOV-3 e 
B: OVCAR-3 após 24, 48 e 72 horas de tratamento com NP. 

 
Legenda: ANOVA duas vias seguido do teste de Newman-Keuls, n=3. 
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Figura 44 - Resultados dos ensaios de viabilidade celular em linhagem A: SKOV-3 e 
B:OVCAR-3 após 24, 48 e 72 horas de tratamento com NP-AF. 

 
Legenda: ANOVA duas vias seguido do teste de Newman-Keuls, n=3. 

 

4.6.2. Avaliação do uptake celular por microscopia confocal e citometria de 

fluxo 

O uptake celular das nanopartículas de PLGA funcionalizadas ou não com 

folato (NP-AF e NP) foram avaliadas por meio das análises de microscopia confocal 

e citometria de fluxo utilizando as linhagens celulares SKOV-3 e OVCAR-3, ambas 

com superexpressão dos receptores de folato, aproximadamente 95% e 60% de 

expressão, respectivamente (QUICI et al., 2015). Com esta finalidade, os 

nanocarreadores foram produzidos utilizando o BODIPY previamente sintetizado ao 

PLGA para conceder fluorescência às formulações NP e NP-AF. Além disso, foram 

utilizados os marcadores de DNA, DAPI e iodeto de propídio, sendo o DAPI para 

proporcionar fluorescência azul ao núcleo para análise por microscopia confocal, e 

iodeto de propídio, para proporcionar fluorescência ao núcleo das células em estágio 

de apoptose avançado em que ocorrem alterações na permeabilidade da membrana 

celular, para condução da análise por citometria de fluxo. 

Conforme os resultados de microscopia confocal apresentado na Figura 45, foi 

possível observar um elevado uptake celular das formulações NP-BODIPY e NP-AF-

BODIPY em ambas as linhagens celulares após 24 horas de incubação em meio de 

cultivo, estando a fluorescência do BODIPY presente no núcleo, citoplasma e 

membrana celular. Após determinar por microscopia confocal que as formulações 

desenvolvidas foram capazes de internalizar e se acumularem no interior de ambas 
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as linhagens celulares, foram realizadas as análises de citometria de fluxo para 

quantificar o uptake celular de ambos os nanocarreadores nas linhagens celulares 

SKOV-3 e OVCAR-3 após 1, 3 e 24 horas da adição das formulações NP-BODIPY e 

NP-AF-BODIPY.  

Na Figura 46 é possível contatar que os grupos controles, sem a adição das 

formulações, não apresentaram marcação positiva para BODIPY, representado 

pelos quadrantes Q2 e Q4, indicando que ambas as linhagens celulares não emitem 

fluorescência no comprimento de onda do fluoróforo utilizado na marcação dos 

nanocarreadores, não ocasionando interferência na análise por citometria de fluxo. 

Diante dos resultados também foi possível identificar que as formulações utilizadas, 

sem adição de PCX, não ocasionaram dano celular quando comparado com os 

controles negativos, sendo as células viáveis marcadas negativamente pelo iodeto 

de propídio (quadrantes Q3 e Q4), corroborando com os resultados obtidos nos 

ensaios de viabilidade celular.  

Ao avaliar a marcação positiva do BODIPY nas linhagens celulares SKOV-3 e 

OVCAR-3 após 1, 3 e 24 horas de tratamento, representadas pelos quadrantes Q2 e 

Q4, foi possível determinar que houve um elevado uptake celular em ambas as 

formulações utilizadas no experimento. A Figura 47 e a Figura 48 indicam as 

porcentagens das células (SKOV-3 e OVCAR-3) que apresentaram nanocarreadores 

internalizados, demonstrando que a internalização em ambas as formulações 

ocorreu principalmente durante a primeira hora de incubação, valores próximos a 

80% para ambas as linhagens celulares, e que não houve diferença (p < 0,05) entre 

as porcentagens de uptake celular ao comparar a formulação funcionalizada e a não 

funcionalizada.  
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Figura 45 - Imagens de microscopia confocal em linhagem celular SKOV-3 e 
OVCAR-3 após 24 horas de tratamento com as formulações NP e NP-AF.  

 
Legenda: I: formulação NP aplicado à célula SKOV-3, II: formulação NP-AF aplicado à célula SKOV-
3, III: Formulação NP aplicado à célula OVCAR-3 e IV: formulação NP-AF aplicada à célula OVCAR-
3. Imagem obtida com o uso de objetiva de 40x e mesmos parâmetros de intensidade e exposição do 

laser. 
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Figura 46 - Resultados do uptake celular por citometria de fluxo após 1, 3 e 24 horas 
de tratamento com as formulações NP e NP-AF em linhagens celulares SKOV-3 e 

OVCAR-3 (n=3). 

 
Legenda: A: controle negativo, B: análise após 1 horas de tratamento, C: análise após 3 horas de 

tratamento, D: análise após 24 horas de tratamento, I: formulação NP em SKOV-3, II: formulação NP-
AF em SKOV-3, III: formulação NP em OVCAR-3 e IV: formulação NP-AF em OVCAR-3. 

 

Jin e colaboradores (2016) desenvolveram nanopartículas de quitosana 

funcionalizadas e não funcionalizadas com folato para a veiculação de ácido ursólico 

para o tratamento de câncer de mama. Neste trabalho foi obtido um maior uptake 

celular das formulações funcionalizas com folato em comparação com as não 

funcionalizadas ao submetê-las a análise por citometria de fluxo em linhagem celular 

MCF-7, positiva para a superexpressão de receptores de folato. Assim, Jin e 

colaboradores demonstraram que a endocitose mediada pelo receptor de ácido 

fólico apresenta maior capacidade de promover a internalização dos 

nanocarreadores do que a endocitose não mediada por receptores, responsável pelo 

englobamento não especifico de partículas (JIN et al., 2016). Vu-Quang e 

colaboradores (2016) também obtiveram um aumento do uptake celular em 

linhagem celular KB ao comparar nanopartículas de PLGA funcionalizadas com 

folato com nanopartículas não funcionalizadas por análise de citometria de fluxo e 
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microscopia confocal, demonstrando que os receptores de folato aumentam a 

endocitose dos nanocarreadores funcionalizados com folato (VU-QUANG et al., 

2016). Por outro lado, Yin e colaboradores (2005) mostraram que a internalização 

dos nanocarreadores por endocitose está relacionada com o seu diâmetro médio de 

partícula. Neste estudo formulações de partículas de PLGA com diferentes 

diâmetros (200, 500 e 1000 nm) foram submetidas a análise por citometria de fluxo 

utilizando a linhagem celular Caco-2. Os resultados obtidos indicaram que 

nanocarreadores com diâmetros entre 100 e 200 nm apresentam elevada 

capacidade de serem internalizados por meio do processo de endocitose (YIN WIN; 

FENG, 2005). Assim, o elevado uptake celular obtido no presente estudo para 

ambasas formulações NP e NP-AF pode estar relacionado aos reduzidos diâmetros 

médios das partículas desenvolvidas, com valores inferiores a 200 nm. 

 

Figura 47 – Representação gráfica dos resultados de uptake celular por citometria 
de fluxo em linhagem celular SKOV-3. Os valores 1, 2 e 3 correspondem aos tempos 

de tratamento com NP e NP-AF de 1, 3 e 24 horas, respectivamente. 
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Legenda: ANOVA duas vias, seguido do teste de Newman-Keuls, n=3. 
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Figura 48 – Representação gráfica dos resultados de uptake celular por citometria 
de fluxo em linhagem celular OVCAR-3. Os valores 1, 2 e 3 correspondem aos 
tempos de tratamento com NP e NP-AF de 1, 3 e 24 horas, respectivamente.  

 
Legenda: ANOVA duas vias, seguido do teste de Newman-Keuls, n=3. 
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5. CONCLUSÃO 

De acordo com as técnicas e métodos selecionados e os resultados 

apresentados no presente trabalho concluímos que houve êxito no processo de 

síntese do P407-AF, na otimização e caracterização das nanopartículas 

funcionalizadas e não funcionalizadas com folato. As formulações desenvolvidas 

apresentaram diâmetros médios de partículas, PDI, potencial zeta e eficiência de 

encapsulação do PCX compatíveis com a via de administração pretendida, a via 

endovenosa. Os ensaios in vitro de citotoxicidade celular em linhagens de 

adenocarcinoma humano, SKOV-3 e OVCAR-3, demonstraram que as formulações 

NP-PCX e NP-PCX-AF foram capazes de disponibilizar o PCX nos tempos de 

incubação propostos e ocasionar dano celular. A formulação NP-PCX-AF nas 

menores concentrações de tratamento avaliadas apresentou maior efeito citotóxico 

em ambas as linhagens células utilizadas quando comparada com os efeitos 

produzidos pela formulação NP-PCX. Além disso, ambos os nanocarreadores 

desenvolvidos apresentaram elevado uptake celular após 1(uma) hora de incubação 

em meio de cultivo, mostrando a capacidade dos nanocarreadores serem 

internalizados através do processo de endocitose. Assim, o efeito antitumoral in vitro 

sugere que o nanocarreador NP-PCX-AF apresenta potencial para a otimização da 

terapia do câncer de ovário, sendo necessários estudos in vivo subsequentes para 

comprovação da sua capacidade de aumentar a eficiência e segurança do 

tratamento de câncer de ovário.  
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