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RESUMO
CRUZ, E.L.C.M. Avaliação de formulações de uso tópico a base de insulina no
distúrbio das glândulas lacrimais e na regeneração da córnea em ratos
diabéticos. 2014. 125f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2014.
Distúrbios na superfície da córnea e nas glândulas lacrimais acometem com
frequência os indivíduos com diabetes mellitus. Atualmente não existe tratamento
seguro e eficaz para feridas na córnea e o tratamento da síndrome do olho seco
(SOS) é predominantemente sintomático. A administração tópica da insulina (INS) é
uma estratégia promissora para tratar esses distúrbios, devido à presença de seus
receptores na superfície ocular e na glândula lacrimal, e aos seus efeitos
metabólicos e mitogênicos. No entanto, os fármacos aplicados topicamente na forma
de solução são rapidamente drenados do olho, resultando em uma baixa
biodisponibilidade local. O objetivo deste trabalho foi desenvolver formulações
contendo INS e avaliar a sua influência no distúrbio das glândulas lacrimais e na
regeneração da córnea em ratos diabéticos. Foram desenvolvidas quatro
formulações contendo 1 UI/mL de INS: dispersão contendo insulina (DISP INS),
dispersão contendo micropartículas quitosana/INS (DISP MP INS), gel
termorreversível in situ com INS (Gel INS) e Gel contendo as micropartículas
quitosana/INS (Gel MP INS). Também foram produzidas formulações “brancas”, sem
a veiculação do fármaco: dispersão contendo micropartículas sem insulina (DISP MP
s/INS); gel termorreversível in situ sem insulina (Gel s/INS). As MP incorporadas nas
formulações foram preparadas por spray drying e apresentaram tamanho de 4,0±0,1
m, morfologia adequada e grande quantidade de INS (77±6%). Todas as
formulações apresentaram pH e osmolalidade compatíveis com o uso ocular.
Durante o estudo in vivo, foi realizado o tratamento diário (15 dias) dos animais
diabéticos, com as formulações (50 L) em ambos os olhos, exceto nos controles
positivo (sem diabetes) e controle negativo (diabético não tratado). Todos os animais
tratados com INS aumentaram a produção de fluido lacrimal, sendo que, ao término
do tratamento, não foi observada diferença estatística entre o controle positivo e
aqueles tratados com DISP INS e com Gel MP INS. A INS foi detectada na glândula
lacrimal e no globo ocular dos animais tratados com DISP MP INS, Gel INS e Gel
MP INS, sendo que a maior concentração de INS foi encontrada nos ratos tratados
com Gel MP INS. Ao término do tratamento houve redução da glicemia dos animais
tratados com a INS, o que pode sugerir um tratamento coadjuvante em pacientes
diabéticos. Estudos de citologia de impressão mostraram que o Gel INS e Gel MP
INS foram capazes de aumentar o número de células do epitélio da córnea e
melhorar a relação núcleo/citoplasma em relação ao controle negativo. A histologia
do globo ocular mostrou que essas duas formulações também melhoraram a
espessura do epitélio da córnea, que foi semelhante a dos controles positivos.
Conclui-se que a incorporação da INS nos géis e nas micropartículas desenvolvidas
desempenhou um efeito positivo no tratamento da síndrome do olho seco e de
lesões na córnea.
Palavras-chave: Insulina; Micropartículas; Gel termorreversível in situ; Síndrome do
olho seco; Lesões na Córnea.
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1. INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM), juntamente com o envelhecimento, é provavelmente
o principal fator de risco responsável por doenças no globo ocular (MOSS et al.,
2000 + MOSS et al., 2004). Além das complicações bem conhecidas causadas por
ele, como a catarata e a retinopatia diabética, sua relação com as alterações na
superfície ocular e com os distúrbios no funcionamento das glândulas lacrimais tem
sido muito discutida nos últimos anos (RAMOS-REMUS et al., 1994; GOEBBELS,
2000; DOGRU et al., 2001; KAISERMAN et al., 2005; ALVES et al., 2008). Sabe-se
que o DM prejudica a secreção lacrimal e induz mudanças na glândula lacrimal e na
superfície ocular, como observado em estudos experimentais e clínicos (ALVES et
al., 2005 ; WAKUTA et al., 2007). No entanto, o mecanismo pelo qual essas
alterações ocorrem ainda não está bem compreendido (AZAR et al., 1992; NEPP et
al., 2000).
De acordo com Ishida et al. (1984), Rocha et al. (2000), Peponis et al. (2002)
e Alves et al. (2005), a hiperglicemia crônica, o estresse oxidativo causado por ela,
as alterações nervosas e os distúrbios na ação da insulina desempenham papeis
fundamentais no desenvolvimento dessas alterações na superfície ocular. Esses
eventos contribuem para o dano tecidual e podem criar um ambiente inflamatório,
com uma resposta não-específica, que aumenta e perpetua a lesão no tecido, tanto
na superfície da córnea, retardando ou impedindo a sua cicatrização, como na
glândula lacrimal, levando a síndrome do olho seco (SOS) (ALVES et al., 2008).
Apesar dos problemas relacionados à cicatrização de lesões na córnea serem
considerados

um

dos

distúrbios

oculares

de

maior

frequência

mundial,

representando a terceira maior causa de cegueira no mundo (TANDON et al., 2010),
e da alta prevalência da síndrome do olho seco nos últimos anos, em torno de 5% à
33% dependendo da população em estudo (MILJANOVIC et al., 2007; LEMP, 2008).
Não existe, atualmente, tratamento seguro e eficaz para a cicatrização da córnea
(TANDON et al., 2010) e o tratamento para o olho seco é predominantemente
sintomático (FONSECA et al., 2010).
Neste contexto, a descoberta da existência de receptores de insulina e da
própria insulina na superfície ocular e na glândula lacrimal (FINI, 1999; ROCHA et
al., 2000; ROCHA et al., 2002; KLENKLER e SHEARDOWN, 2004; CUNHA et al.,
2005; ALVES et al., 2008; MODULO et al., 2009; YU et al., 2010; ABDELKADER et
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al., 2011) apontam para uma possível participação deste hormônio no combate e/ou
retardo das alterações ou doenças que acometem a superfície do globo ocular. De
fato, a insulina tem sido alvo constante de pesquisas envolvendo a promoção da
cicatrização da córnea (ROCHA et al., 2002; CUNHA et al., 2005; ZAGON et al.,
2006; CUNHA et al., 2007; ZAGON et al., 2007; ALVES et al., 2008; YU et al., 2010;
BASTION e LING, 2013; HAMPEL et al., 2013) e, também, mostrou ser promissora
na prevenção de lesões na glândula lacrimal (MODULO et al., 2009).
A insulina exerce importantes efeitos metabólicos e mitogênicos sobre
diversos tecidos alvos. Ela influencia no afluxo de nutrientes, armazenamento de
energia, expressão gênica, síntese de proteínas e sinalização de mediadores
intracelulares (ROCHA et al., 2002; CUNHA et al., 2007; ALVES et al., 2008). Seu
papel no controle metabólico e suas vias de sinalização, que regem a mitose e a
proliferação do tecido, são relevantes para a homeostase da córnea (MODULO et
al., 2009). Estudo recente realizado por Modulo et al. (2009) com ratos diabéticos
verificou que a aplicação subcutânea de baixas doses de insulina, além de induzir a
mitose e a proliferação celular, relevantes para a promoção da cicatrização da
córnea, foi capaz de retardar o surgimento de algumas modificações bioquímicas e
estruturais presentes nas glândulas lacrimais dos animais.
No entanto, sabe-se que a administração subcutânea é invasiva e não
localizada, pouco conveniente para os pacientes, além de causar dor, ferimentos e
fobia de agulhas. Desta forma, o desenvolvimento de formulações destinadas à
aplicação tópica da insulina, localizada na superfície do olho, pode evitar os
problemas relacionados à administração injetável invasiva e trazer benefícios tanto
para o tratamento de lesões na córnea como para a síndrome do olho seco. Porém,
a maior parte dos fármacos aplicados topicamente é drenada do olho através de
vários mecanismos, como a lacrimejação, a diluição do fármaco pela lágrima e a
renovação da lágrima, resultando numa baixa biodisponibilidade dos mesmos
(GAUDANA et al., 2009). A biodisponibilidade local da insulina pode ser aumentada
com a administração de formulações que aumentem seu tempo de residência na
superfície do olho, bem como facilitem sua penetração nas glândulas lacrimais e nas
células da córnea. Sendo assim, este trabalho propõe desenvolver essas
formulações e avaliar seu efeito na melhora dos sintomas da síndrome do olho seco
e na cicatrização de lesões na córnea.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Estrutura do globo ocular humano
2.1.1. Anatomia ocular
Responsável por proporcionar o sentido da visão, o globo ocular humano é
formado por um complexo sistema ótico, capaz de detectar a luz e transformar essa
percepção em impulsos elétricos a serem processados e interpretados no cérebro
(GEORGIEV, 2011). Protegido pelas pálpebras e células de gordura, está situado
dentro de uma cavidade óssea denominada órbita. A órbita aloja também outras
estruturas do tecido mole e anexos oculares, como os músculos e as glândulas
(LUDWIG, 2005) (Figura 1).

Figura 1: Anatomia do globo ocular, estrutura e anexos (Adaptado de Visual Art:© 2013 The University of
Texas MD Anderson Cancer Center).

O globo ocular possui, na idade adulta, aproximadamente 24 mm de diâmetro
anteroposterior e 12 mm de largura, formando uma esfera ligeiramente assimétrica
(LUDWIG, 2005). Essas dimensões são praticamente constantes, variando apenas
um ou dois milímetros entre diferentes indivíduos. Anatomicamente, o globo ocular
pode ser dividido em duas porções, o segmento anterior e o posterior. O segmento
anterior do olho é formado pelo cristalino, corpo ciliar, câmara anterior e posterior,
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íris e córnea, enquanto o segmento posterior inclui o corpo vítreo, a retina e a
coroide (OGURA, 2001). No presente trabalho daremos ênfase às estruturas
pertencentes ao segmento anterior do olho, objeto de estudo, que serão descritas
detalhadamente a seguir.

2.1.2. Estruturas que compõe o segmento anterior do globo ocular e as suas
funções
O segmento anterior do olho é delimitado internamente pelo cristalino,
também conhecido como lente. Trata-se de um disco biconvexo, transparente,
constituído por numerosas camadas de fibras proteicas e elásticas, que focam os
raios de luz na retina (McCAA, 1982). Anatomicamente, está situado entre a câmara
posterior e o humor vítreo, e é mantido na posição correta por um conjunto de fibras
orientadas radialmente, denominado zônula ciliar, as quais se inserem de um lado
na cápsula do cristalino e do outro no corpo ciliar (JUNQUEIRA e CARNEIRO,
2004). O formato do cristalino está diretamente relacionado com a visão de objetos a
pequenas e grandes distâncias. Para visualizar objetos a mais de seis metros os
ligamentos suspensores tracionam a região equatorial do cristalino, causando um
achatamento anteroposterior da lente, o que diminui a refração dos raios. Já para
objetos mais próximos, observa-se a redução da tração sofrida pelos ligamentos
suspensores, devido à contração dos músculos ciliares do corpo ciliar, fazendo com
que o cristalino assuma uma forma mais esférica (LEITE et al., 2013).
Além da sustentação e acomodação do cristalino, o corpo ciliar também é
responsável pela produção do humor aquoso no segmento anterior do bulbo do olho
(MACRI e CEVARIO, 1975). O humor aquoso é um líquido transparente,
basicamente um ultrafiltrado do sangue, que preenche tanto a câmara posterior,
situada entre o cristalino e a íris, quanto a câmara anterior, entre a íris e a córnea
(EITHER et al., 2004). Sua taxa de produção e absorção é suficientemente elevada
para repor o volume total das câmaras e manter a pressão intra-ocular constante
(McCAA, 1982). O humor aquoso além de ajudar na manutenção da forma do globo
ocular é responsável pelo fornecimento de oxigênio e nutrientes ao cristalino e à
córnea (MACRI e CEVARIO, 1975; JARVINEN et al., 1995).
Entre o cristalino e a córnea, e dividindo a câmara na porção anterior e
posterior, tem-se a íris, porção colorida do olho. Sua principal função é o controle da
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entrada de luz, o que é realizado através de um orifício central denominado pupila. É
a pupila que permite a comunicação da câmara posterior com a anterior e que muda
de tamanho de acordo com a variação da intensidade da luz ambiente, contraindo
sob luz forte e dilatando sob luz fraca (EITHER et al., 2004) (Figura 2). E, por último,
compondo o segmento anterior do olho mais externamente, tem-se a córnea, cuja
estrutura e função serão detalhados a seguir.

Figura 2: Anatomia detalhada do olho humano (Adaptado de Visual Medical Center©).

CÓRNEA
A córnea é uma estrutura transparente e avascular que está exposta
diretamente ao meio externo. Suas principais funções são refratar a luz e proteger
as estruturas oculares internas mantendo assim, a integridade física do olho
(KLAUSNER et al., 2007). É considerada o elemento refrativo primário do sistema
visual, contribuindo com 70 a 80% do poder de refração total do olho (KONRADE et
al., 2012). Sua curvatura e transparência são elementos essenciais para a
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passagem de luz para a retina e, portanto, para manter a visão (KURPAKUSWHEATER et al., 2001).
Anatomicamente, a face anterior da córnea é elíptica e mede, no indivíduo
adulto, aproximadamente 12,6 mm, na horizontal e 11,7 mm, na vertical. Possui uma
espessura variável no centro e na periferia, de 520 m e 650 m, respectivamente.
Sua curvatura não é uniforme, sendo mais curva na região central, com um raio de
7,8 mm e mais plana na região periférica, com raio de curvatura de 6,6 mm (BROWN
et al., 2006).
Histologicamente a córnea é constituída por cinco camadas, da mais interna
para mais externa são, respectivamente: endotélio, membrana de Descemet,
estroma, membrana de Bowman e epitélio; com estruturas e propriedades bem
diferenciadas entre si (MUCCIOLI, et al., 2006; KLAUSNER et al., 2007) (Figura 3).

EP
ST

ED
Figura 3: Histologia da córnea de rato, demonstrando as camadas do epitélio (EP), estroma (ST) e endotélio
(ED). Lâmina corada com Hematoxilina-eosina, aumento de 40 x, animal diabético tratado com gel
termorreversível in situ contendo insulina, obtida durante o presente estudo.

ENDOTÉLIO
O endotélio é a camada mais interna da córnea, constituído por uma camada
única de células hexagonais, com cerca de 5 m de altura e 20 m de largura, em
formato de mosaico. Esta camada é responsável por manter o grau de desidratação
constante das demais camadas da córnea, essencial para a manutenção da
transparência corneana (GRASS e ROBINSON, 1988). O que só é possível devido a

7

ação das bombas de Na+/K+ATPase (RODRIGUES et al., 2006; PIGATTO et al.,
2008; HOFFMAN et al., 2009) e anidrase carbônica, que removem a água da córnea
a uma velocidade de 6,5 L/cm/h (GRASS e ROBINSON, 1988). A nutrição do
endotélio é realizada pelo humor aquoso que fornece oxigênio e glicose,
possivelmente por transferência facilitada (JARVINEN et al., 1995).
As células endoteliais possuem baixa (RODRIGUES et al., 2006) ou nenhuma
capacidade de regeneração e replicação (PATEL e McGHEE, 2005). Esta
característica causa, ao longo dos anos, a diminuição da população celular local,
assim como a redução de sua espessura. Uma vez que as células endoteliais não
realizam mitose, quando há algum tipo de lesão, as estruturas remanescentes
aumentam de tamanho (polimegatismo) e/ou alteram a sua forma (pleomorfismo)
com o intuito de preencher a área lesionada (AGRAWAL e TSAI, 2003; KLAUSNER
et al., 2007). De acordo com Mishima (1982), a falência progressiva do tecido
endotelial pode provocar o edema da córnea, com perda localizada de sua
transparência e o comprometimento da acuidade visual. Algumas doenças oculares
de alta prevalência, como o glaucoma, uveítes, traumas oculares e ceratocone, são
capazes de alterar a morfologia desta camada, comprometendo a sua função
(FRANZEN et al., 2010).

MEMBRANA DE DESCEMET
Acima do endotélio tem-se a membrana de Descemet. Estrutura acelular
composta por colágeno e glicoproteínas que são continuamente sintetizadas e
excretadas pelo endotélio. Possui uma espessura variável com a idade, aumentando
ao longo da vida, sendo de 3 m nos recém nascidos e 8-10 m nos adultos. Esta
membrana é muito resistente, podendo permanecer intacta mesmo em casos graves
de ulceração corneal (PATEL e McGHEE, 2005).

ESTROMA
O estroma corresponde a, aproximadamente, 90% da espessura total da
córnea (cerca de 450 m) e está localizado acima da membrana de Descemet
(NAGAYASU et al., 2009). É basicamente composto por fibras colágenas e uma
matriz extracelular de proteoglicanas, com uma estrutura altamente organizada. A
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disposição regular das fibras colágenas nesta camada está diretamente relacionada
à manutenção da transparência da córnea (PATEL e McGHEE, 2005). O estroma
possui baixa densidade de células, correspondendo a menos de 3% da sua
composição (KURPAKUS-WHEATER et al., 2001), das quais destacam-se os
queratinócitos. Quando há uma lesão, os queratinócitos podem se transformar em
dois fenótipos reparadores: os fibroblastos e os miofibroblastos, que produzem os
percussores do colágeno e da matriz (MYRNA et al., 2009) e reparam o tecido
(KLAUSNER et al., 2007). O estroma possui caráter hidrofílico e é osmoticamente
ativo, atraindo água para o seu interior, o que possibilita a passagem de substâncias
hidrofílicas e dificulta a passagem de substâncias lipofílicas (SCHOENWALD, 1990).

MEMBRANA DE BOWMAN
A camada de Bowman é acelular e homogênea, composta de fibras
colágenas, que estão dispostas em estratos na zona central, mas sem estratificação
aparente na zona periférica, e de proteoglicanas (KLAUSNER et al., 2007). Possui
de 8 a 16 m de espessura e não possui a capacidade de regeneração (PATEL e
McGHEE, 2005). Quando ocorre uma lesão nesta estrutura, sua transparência é
rapidamente comprometida, reduzindo a acuidade visual. Esta camada atua como
uma barreira para a entrada de microrganismos e células tumorais e na manutenção
da integridade e da organização da camada superior da córnea, o epitélio. Ainda, na
membrana de Bowman existem poros que possibilitam a passagem de ramos
terminais que fornecem a inervação corneana (MCLEAN, 1994).

EPITÉLIO
O epitélio é a camada mais superficial da córnea. Constitui cerca de 10% da
sua espessura total, o que corresponde a aproximadamente 50 m (KLAUSNER et
al., 2007). É responsável pela absorção de nutrientes e oxigênio, bem como pela
proteção das estruturas internas oculares (DANIELS et al., 2001). O tecido epitelial é
formado por cinco a sete camadas de células não queratinizadas (KLAUSNER et al.,
2007), que se agrupam em três categorias: células superficiais, células
intermediárias e células basais, constituindo o epitélio estratificado pavimentoso
(PATEL e McGHEE, 2005).
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As células superficiais são poligonais e achatadas com, aproximadamente, 4
a 6 m na região dos núcleos e de 2 m na região periférica. Apresentam
microvilosidades que aumentam a sua superfície de contato com o fluido lacrimal, de
onde retiram parte da sua nutrição (NISHIDA et al., 1998). A principal função dessas
células, que estão em contato com o meio externo, é atuar como barreira à
penetração de substâncias estranhas. Isto só é possível devido a um complexo
sistema de adesão intercelular, realizado pelos desmossomos, denominado “zônula
ocludens” (WATSKY, 1999; PATEL e McGHEE, 2005). O sistema de adesão evita
também a descamação prematura e excessiva das células epiteliais da córnea
(WATSKY, 1999).
As células intermediárias possuem um formato alongado, com um núcleo
tipicamente ovalado. São constituídas por duas ou três camadas que repousam
sobre as células basais, as quais estão fortemente aderidas devido à ação de
desmossomos locais (WATSKY, 1999). Já as células basais, camada celular mais
interna, são colunares, com 18 a 20 m de altura e 8 a 10 m de diâmetro. São as
células que possuem maior atividade celular, com alta taxa de mitose (LU et al.,
2001). De rápida replicação e autorregenerativas, são completamente substituídas
em um período de cinco a sete dias (KLAUSNER et al., 2007). Acredita-se que os
grânulos de glicogênio presentes no seu citoplasma sirvam como reserva energética
para a atividade mitogênica, o que possibilita a rápida renovação celular
(KINOSHITA et al., 2001; LU et al., 2001).
Sabe-se que, fisiologicamente, as camadas mais superficiais da córnea são
liberadas no filme lacrimal, necessitando, portanto, da sua substituição e reposição,
o que é realizado pelas células basais (EVANS et al., 2005). Existem algumas
teorias que explicam essa movimentação celular. A primeira delas foi descrita por
Thoft e Friend (1983), conhecida como a hipótese “X, Y e Z”. Nesta teoria o “X”
representa a proliferação das células epiteliais basais; “Y” a proliferação e migração
centrípeta das células epiteliais límbicas, presentes na região que separa a córnea
da esclera; e “Z” a perda celular epitelial da superfície. Sendo que, para manter um
estado de equilíbrio é necessário que “X” + “Y”, resultem em “Z”. Outra teoria, de
Nagasaki e Zhao (2003), descreve que as células epiteliais das camadas basais e
suprabasais são capazes de se mover centripetamente a uma velocidade de 26
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m/dia, o que garante o processo de renovação contínua do epitélio corneano, um
processo fisiológico, necessário para a manutenção da estrutura da córnea (LU et
al., 2001).

FILME LACRIMAL
A parte exposta do globo ocular é recoberta por uma fina camada de fluido,
denominado fluido ou filme lacrimal. Com um volume aproximado de 7,0 a 10 L
(WEI et al., 2002; HAO et al., 2010) e espessura de 7 a 40 m (CREECH et al.,
1998), é considerado por Hartley et al. (2006) e Davidson e Kuonen (2004) como
uma estrutura contendo sete principais funções, sendo elas: manutenção de uma
superfície ocular plana, ideal para a refração da luz; lubrificação das pálpebras;
lubrificação da conjuntiva e da córnea; fornecimento de nutrientes e oxigênio a
córnea; remoção de metabólitos, células mortas e materiais estranhos; defesa contra
microrganismos; defesa contra agentes externos.
Inicialmente descrito por Wolff (1946), o fluido lacrimal é caracterizado como
uma estrutura composta por três camadas, da mais interna para a mais externa, são
elas: camada basal de mucina, camada aquosa central e camada lipídica superficial
(PATEL e FARREL, 1989) (Figura 4).

Figura 4: Representação esquemática do fluido lacrimal pré-corneal (Adaptado de LUDWIG, 2005).
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A camada de mucina está intimamente associada às células epiteliais da
córnea e da conjuntiva, e constitui cerca de 0,2% do volume total do fluido lacrimal
(WALLCOTT, 1998). É formada pelas criptas de Henle, glândulas de Manz, células
epiteliais corneanas (DAVIDSON e KUONEN, 2004) e, principalmente, pelas células
caliciformes da conjuntiva (HARTLEY et al., 2006). Seu principal componente é a
glicoproteína denominada mucina, porém também fazem parte do muco as
imunoglobulinas, ureia, sais, glicose, leucócitos, restos celulares e enzimas
(LUDWIG, 2005).
Essa camada atua como uma interface entre a superfície ocular, representada
pelo epitélio da córnea e da conjuntiva, que são hidrofóbicos, e a camada aquosa do
filme lacrimal, que é hidrofílica, facilitando assim a dispersão do filme por toda a
superfície ocular de maneira uniforme (DAVIDSON e KUONEN, 2004; HARTLEY et
al., 2006). Da mesma forma que é responsável pela coesão e estabilidade do fluido
lacrimal (WATANABE, 2002), esta camada funciona também como a principal
barreira à contaminação bacteriana (LUDWIG, 2005) e a difusão de macromoléculas
(KHANVILKAR et al., 2001). Alterações nesta camada estão diretamente associadas
a prejuízos na tensão superficial e na estabilidade da lágrima.
A camada aquosa, por sua vez, representa 99,78% do volume total do fluido
lacrimal (WALLCOTT, 1998). É produzida pelas glândulas lacrimais principais (70%)
e acessórias (30%) (HARTLEY et al., 2006). Sua principal função é o transporte de
nutrientes solúveis em água como glicose, ureia, retinol, ácido ascórbico; e a
remoção de substâncias estranhas. No entanto, também estão presentes nesta
camada substâncias bactericidas, tais como imunoglobulinas, lisozima, lactoferrina,
-lisina e defensinas (BAEYENS e GURNY, 1997; NAGYOVA e TIFFANY, 1999),
além de componentes essenciais para a proliferação e diferenciação do epitélio
corneano, como os fatores de crescimento e vitamina A (DAVIDSON e KUONEN,
2004; McCULLEY et al., 2006; HARTLEY et al., 2006).
A camada lipídica é a mais externa do filme lacrimal e corresponde a apenas
0,02% de seu volume total (WALLCOTT, 1998). É secretada pelas glândulas de
Zeiss, Moll e, principalmente pelas glândulas de meibômio, que se localizam nas
pálpebras (STEVES et al., 1994). Essa camada é composta por lipídeos polares e
apolares, sendo que a fração polar tem propriedades tensoativas, espalhando-se
pela camada aquosa do filme lacrimal; enquanto a apolar permanece em contato
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com o meio externo (HARTLEY et al., 2006). Tem como função retardar a
evaporação da lágrima e estabilizar o filme lacrimal, a fim de produzir uma superfície
óptica plana (STEVES et al., 1994; HARTLEY et al., 2006), além de prevenir a
contaminação do filme lacrimal por corpos estranhos e restos celulares (DAVIDSON
e KUONEN, 2004).
No filme lacrimal é possível identificar ainda alguns hormônios como a
insulina, prolactina e hormônio da tireoide, bem como diversos eletrólitos como Na +,
K+, Ca++, Mg++, Cl-, HCO3- (OHASHI et al., 1989; SULLIVAN e HANN, 1989; ROCHA
et al., 2002). É justamente a presença e a concentração desses eletrólitos que
determinam a osmolalidade e o pH do fluido lacrimal (HOLLY e ESQUIVEL, 1985).
Em números, fisiologicamente, o olho humano possui uma osmolalidade média de
302±9.7 mOsm/Kg (TOMLINSON et al., 2006) e um pH entre 6,5 e 7,6 (SMOLIN;
THOFT, 1987).
Assim, conhecendo a fisiologia da córnea e a estrutura do filme lacrimal, e
compreendendo que eles constituem uma unidade funcional única, considerada a
principal superfície refrativa do olho humano (HUANG et al., 2002), pode-se
categorizar agora de maneira mais concisa algumas doenças que acometem a
superfície ocular.

2.2. Doenças associadas ao segmento anterior do olho
2.2.1. Síndrome do olho seco
A síndrome do olho seco, também conhecida como ceratoconjuntivite sicca, é
uma doença multifuncional das lágrimas e da superfície ocular (DEWS, 2007),
caracterizada por alterações quantitativas e/ou qualitativas do filme lacrimal (PATEL
e FARREL, 1989). Nesta síndrome, são observados sintomas de desconforto,
perturbação visual e instabilidade da lágrima, com dano potencial à superfície ocular
(DEWS, 2007). Sua prevalência varia de 5 a 33% na população em geral, cuja
variabilidade depende do desenho do estudo e das características da população
analisada (BANDEEN-ROCHE et al., 1997; LEE et al., 2002; LEMP, 1998;
SCHAUMBERG et al., 2002; LIN et al., 2005; DEWS, 2007).
Há muitos anos, a SOS é considerada como uma das condições clínicas mais
frequentes na prática oftalmológica diária (BREWITT e SISTANI, 2001; DEWS, 2007;
MILJANOVIC et al., 2007; LEMP, 2008; FONSECA et al., 2010). De acordo com
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Gayton (2009), 25% dos pacientes que buscam atendimento oftalmológico
apresentam sintomas da síndrome do olho seco. Hoje ela é considerada a segunda
alteração mais comum que acomete o tecido conjuntivo, ficando atrás somente da
artrite reumatoide (LEMP, 2008).
De acordo com o Dry Eye Workshop (DEWS, 2007), de maneira simplificada,
a SOS pode ser divida em duas principais categorias, levando em consideração a
origem da doença. A primeira categoria está relacionada à deficiência da porção
aquosa do filme lacrimal e a segunda às alterações evaporativas observadas na
superfície ocular. Quando a SOS ocorre devido à deficiência aquosa, ela pode estar
relacionada à manifestação de doenças autoimunes, como por exemplo, a Síndrome
de Sjörgren, ou ser decorrente da deficiência da glândula lacrimal, obstrução do
ducto lacrimal, hiposecreção reflexa e uso de certos tipos de medicamentos. Porém,
quando relacionada ao estado evaporativo, esta pode ocorrer devido às disfunções
nas glândulas de Meibômio, desordens do fechamento palpebral, baixa frequência
ao piscar, ação sistêmica de fármacos, uso de lente de contato e deficiência de
vitamina A.
De uma maneira geral, a baixa qualidade e quantidade de fluido lacrimal pode
provocar a inflamação crônica da córnea, conjuntiva e das glândulas lacrimais. Pode
também comprometer o deslizamento normal das pálpebras, o que torna deficiente
ou nula a função protetora do fluido lacrimal, propiciando assim infecções
secundárias, que podem evoluir para destruição tecidual e cegueira (GILBARD et al.,
1987).
Na superfície ocular, especificamente, a SOS propicia o desenvolvimento de
um ambiente inflamatório mediado pelas células epiteliais da córnea e os linfócitos.
Essas células são estimuladas a produzir e a secretar diversas citocinas próinflamatórias, que associadas à redução dos promotores de crescimento provocada
pela própria síndrome, tais como o fator de crescimento epidermal (EGF) e o retinol,
reduzem a proliferação e diferenciação epitelial da córnea. Essa queda acentuada
da atividade mitótica local representa um obstáculo para o processo fisiológico de
regeneração da córnea. Além disso, também é observada a redução da produção
de mucina e de células caliciformes, bem como o aumento do número de células
metaplásicas e da queratinização epitelial (TSENG et al., 1997; SOLOMON et al.,
2001; ZOUKHRI e KUBLIN, 2001).
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De acordo com alguns autores, a hiperosmolalidade é o primeiro sinal de
desconforto, dano na superfície ocular e inflamação

observada na SOS

(TOMLINSON et al., 2006; DEWS, 2007). Os pacientes apresentam uma
osmolalidade da lágrima aumentada, sendo geralmente superior a 316 mOsmol/Kg
(TOMLINSON et al., 2006). Também é observado alteração do pH do filme lacrimal,
cuja média nos pacientes saudáveis é de 7,4, e nos que podem apresentar SOS é
de 7,9 (FARRIS et al., 1996; TOMLINSON et al., 2006).
Embora haja portadores assintomáticos, a maioria dos indivíduos com a SOS
apresentam sintomas como: sensação de corpo estranho, queimação, prurido, ardor,
fotofobia e embaçamento visual, que causam um impacto negativo na qualidade de
vida destes pacientes (MILJANOVIC et al., 2007). Além disso, essa síndrome ainda
pode resultar em sérias complicações oftalmológicas, como ressecamento epitelial,
úlceras e perfurações na córnea, predisposição a infecções e até cegueira (LEMP,
1995 SULLIVAN et al., 1999).

2.2.2. Lesões no epitélio corneano
A córnea é a estrutura mais externa do globo ocular que está em contato
direto com o meio ambiente, sendo recoberta apenas pelo fluido lacrimal
(KLAUSNER et al., 2007). Essa exposição constante torna-a mais suscetível a sofrer
danos ou lesões, principalmente de origem traumática (físico ou químico) e
infecciosa. Porém, esses não são os únicos fatores que desencadeiam as lesões na
córnea. Fatores intrínsecos como alterações metabólicas, processos degenerativos,
ceratocone e aumento da pressão intra-ocular também estão relacionadas ao dano
tecidual local (SLATTER e DIETRICH, 2007).
Independente da origem e do grau da lesão, logo após o comprometimento da
superfície ocular, é de fundamental importância que se inicie o processo de
cicatrização, com o intuito de reestabelecer a integridade da superfície da córnea e,
consequentemente, a sua transparência, qualidade ótica e função de barreira
(KURPAKUS-WHEATER et al., 2001; LU et al., 2001). Quando a lesão ocasionada
gera a perda de uma ou mais camadas superficiais do epitélio corneano é
denominada erosão ou abrasão. No entanto, quando é observada a perda total do
epitélio, com o comprometimento ou não do estroma, é considerada úlcera (KERN,
1994).
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Em condições normais, imediatamente após a lesão na córnea tem-se início o
processo de cicatrização, que é, basicamente, a amplificação do processo fisiológico
de regeneração, descrito no item 2.1.3.. No entanto, envolve ainda interações entre
as células epiteliais, estromais, a glândula lacrimal e as células do sistema
imunológico (LU et al., 2001). Didaticamente, o reparo de lesões na córnea pode ser
dividido em três fases, de acordo com o tipo de fenômeno preponderante: migração,
proliferação e adesão epitelial. Porém, todos esses eventos são interdependentes e
ocorrem simultaneamente (DUA et al., 1994; LU et al., 2001). A intensidade da
contribuição de cada um é que varia de acordo com a área, a profundidade e a
causa da lesão (DUA et al., 1994).
Logo após o comprometimento celular observa-se a cessação da atividade
mitótica local. Neste primeiro momento, ocorre a migração celular tanto de células
epiteliais intactas presentes na periferia da lesão, como de células da camada basal
da córnea. As primeiras se tornam achatadas e as suas membranas emitem
processos digitiformes (filopodia) ou coraliformes (lamellipodia), em direção à ferida
(CROSSON et al., 1986). As células basais, devido a um rearranjo das fibras de
actina, migram com movimentos amebóides para a superfície ocular (GIPSON et al.,
1982).
Em seguida, evidencia-se uma intensa atividade mitótica (HANNA e O’BRIEN,
1960; LU et al., 2001), dando início a fase proliferativa. Esta fase ocorre entre 24 e
30 horas após a lesão (NISHIDA et al., 1983) e permanece até que a espessura
epitelial seja restabelecida. Nesta etapa, que pode se prolongar durante meses após
a lesão, observa-se, ainda, o aumento da concentração de fibronectina, fibrinogênio
e fibrina, importantes na adesão celular (LU et al., 2001; FILENIUS et al., 2003). Ao
término da reepitelização, as “junções ocludentes” se refazem e restauram a
permeabilidade seletiva do epitélio (LU et al., 2001).
As células do sistema imune e a glândula lacrimal também exercem papel
fundamental no processo de cicatrização do epitélio corneano. De acordo com
Wilson et al. (1996), são as citocinas liberadas logo após as lesões que ativam o
processo de regeneração epitelial. A interleucina-1 (IL-1), por exemplo, modula a
apoptose dos queratinócitos e fibroblastos corneanos, regula a produção de fatores
de crescimento e a expressão de metaloproteinases. Mecanismos estes que estão
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diretamente envolvidos na proliferação, motilidade e diferenciação das células do
epitélio e na remodelação da matriz estromal corneana (STRISSEL et al., 1997).
Já a glândula lacrimal induz a produção do fator de crescimento de hepatócito
(HGF), diretamente relacionado com a migração celular, e do fator de crescimento
epidermal (EGF), potente ativador do processo de mitose (LI e TSENG, 1995).
Juntos, HGF e EGF modulam a regeneração epitelial (TERVO et al., 1997; WILSON
et al., 1999). A glândula lacrimal regula também, principalmente nas primeiras
etapas da cicatrização, a liberação e produção da IL-1 (WILSON et al., 2001).
A última etapa do processo de cicatrização da córnea depende do grau de
comprometimento da lesão. Quando se trata de lesões superficiais, a completa
restauração da arquitetura normal do epitélio pode ocorrer em cinco a sete dias, se
não ocorrer infecção. Porém, quando a lesão atinge o endotélio pode levar meses
para fechamento da ferida e ainda resultar em opacificação permanente da córnea
(KERN, 1994). No entanto, o grande problema das lesões na córnea é quando o
processo de cicatrização normal é retardado ou simplesmente não ocorre, o que
pode levar a prejuízos visuais temporários ou definitivos para o indivíduo,
dependendo do grau de comprometimento tissular (SO et al., 2008).

2.2.3. Diabetes mellitus e as alterações na superfície ocular
O Diabetes mellitus (DM) tem sido associado, juntamente com o
envelhecimento, como o principal fator de risco responsável pelo desenvolvimento
de doenças no globo ocular (MOSS et al., 2000 + MOSS et al., 2004). Suas
repercussões oftalmológicas são variadas e incluem desde as complicações mais
conhecidas, como a retinopatia diabética e a catarata, até erros refracionais,
glaucoma neovascular, paresias oculomotoras, defeitos epiteliais persistentes e a
diminuição da sensibilidade corneana (AZAR et al., 1992; GOEBBELS, 2000). No
entanto, nos últimos anos a sua relação com as lesões epiteliais da córnea e com os
distúrbios no funcionamento das glândulas lacrimais tem sido muito discutido
(RAMOS-REMUS et al., 1994; GOEBBELS, 2000; DOGRU et al., 2001;
KAISERMAN et al., 2005).
Estudos verificaram que os pacientes diabéticos apresentam retardo no
processo de cicatrização da córnea e que, frequentemente, queixam-se de sintomas
típicos da síndrome do olho seco, como a queima e a sensação de corpo estranho
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(DOGRU et al., 2001). Alguns autores apontam a hiperglicemia crônica (EBARA et
al., 2000; GINSBERG et al., 2000), o estresse oxidativo causado por ela, as
alterações nervosas e os distúrbios na sinalização da insulina, como as principais
causas dessas alterações oculares (ISHIDA et al., 1984; ROCHA et al., 2000;
PEPONIS et al., 2002; ALVES et al., 2005).
A hiperglicemia crônica, por exemplo, provoca anormalidades no fluxo de
sangue e o aumento da permeabilidade vascular. O que, em conjunto, podem levar
ao edema, isquemia, neovascularização e degeneração periférica dos nervos
(ISHIDA et al., 1984; AZAR et al., 1992). No entanto, a principal consequência do
desbalanço normoglicêmico é a indução dos produtos de glicação avançada, os
conhecidos AGEs (do inglês, Advanced Glycated End-products), cuja formação e
acúmulo nos tecidos oculares e na glândula lacrimal, durante o diabetes, reforçam o
papel deste desbalanço nas complicações oftálmicas (BROWNLEE, 2001; ALVES et
al., 2005).
Os AGEs são os responsáveis pela ativação da cascata intracelular de
sinalização do NF, que promove a liberação de um grande número de genes,
incluindo as citocinas pró-inflamatórias. Na glândula lacrimal, por exemplo, a
expressão das citocinas do sistema imune inato, como o TNF- e a IL-1, estão
claramente envolvidas na insuficiência tecidual em modelos animais (ALVES et al.,
2005; ALVES et al., 2008). Já na superfície ocular, o acúmulo dos AGEs alteram a
adesão e a migração celular, levando aos defeitos epiteliais recorrentes e ao retardo
da cicatrização de lesões na córnea (SADY et al., 1995; KAJI et al., 2000).
A hiperglicemia crônica também induz o estresse oxidativo, que exerce
influência tanto na superfície ocular, como na glândula lacrimal. Sob estresse, as
células endoteliais da córnea reagem aumentando o nível intracelular de cálcio e se
proliferando, o que, em excesso, pode levar à fibrose tecidual e, consequentemente,
a morte celular (KAJI et al., 2003; RIOS et al., 2005). Já na glândula, observam-se
tanto alterações histológicas, quanto o acúmulo progressivo de grânulos de
lipofuccina

intracelular,

produto

insolúvel,

não

degradável

pelas

enzimas

lisossomais, cujo excesso diminui a vida celular (RIOS et al., 2005; MODULO et al.,
2009) e interfere na produção de fluido lacrimal pelas células acinares.
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As

alterações

nervosas,

observadas

tanto

no

diabetes

quanto

no

envelhecimento, também influenciam na fisiologia da superfície ocular e da glândula
lacrimal (MATHERS et al., 1996). Em condições normais, o arco reflexo é a via
nervosa responsável pelo movimento do fechamento completo e periódico das
pálpebras durante o piscar. Este movimento que garante a distribuição homogênea
da lágrima sob a superfície ocular e posterior drenagem para o sistema
nasolacrimal, propiciando a estabilidade do filme lacrimal e a renovação de seus
constituintes (TSUBOTA e NAKAMORI, 1995). No entanto, em decorrência do
diabetes e do envelhecimento, observa-se falhas neste processo, com a
consequente diminuição da motricidade palpebral e redução da secreção e
distribuição do fluido na superfície ocular, o que diminui a sensibilidade corneana,
leva ao ressecamento da córnea e o desenvolvimento de defeitos epiteliais de difícil
cicatrização (HEIGLE e PFLUGFELDER, 1996).
Por último, diversos estudos têm relacionado os defeitos na sinalização da
insulina, apresentados pelos pacientes diabéticos, com a prevalência da síndrome
do olho seco (RAMOS-REMUS et al., 1994; GOEBBELS, 2000; ROCHA et al., 2000,
ROCHA et al., 2002) e as dificuldades de regeneração da córnea (ISHIDA et al.,
1984; SULLIVAN e HANN, 1989; ROCHA et al., 2000; ROCHA et al., 2002). Sabe-se
que é justamente a redução e/ou ausência da insulina que desencadeia o
desbalanço normoglicêmico e então provoca a hiperglicemia, com o potencial risco
do desenvolvimento do ambiente inflamatório. No entanto, se por um lado a
ausência de insulina desencadeia a hiperglicemia crônica e o dano tecidual, por
outro a sua presença está relacionada à homeostase da córnea (MODULO et al.,
2009).
A necessidade da suplementação com insulina de meios de cultura de células
primárias da córnea e da glândula lacrimal foi um dos primeiros indícios da relação
benéfica existente entre a presença da insulina e essas complicações oftálmicas
(SCHULTZ et al., 1992). Anos depois, ainda in vitro, foi demonstrado que a
exposição à insulina facilitava o fechamento de pequenas feridas em cultura de
células epiteliais humanas, o que ocorria através do aumento da migração celular
(SHANLEY et al., 2004).
No entanto, foi a confirmação da presença dos receptores e dos fatores de
crescimento ligados a insulina (IGF-1R) na superfície ocular e na glândula lacrimal
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(FINI, 1999; ROCHA et al., 2000; KLENKLER e SHEARDOWN, 2004), bem como a
identificação deste hormônio tanto no filme, como na superfície ocular (ROCHA et
al., 2002; CUNHA et al., 2005; ALVES et al., 2008; YU et al., 2010; ABDELKADER et
al., 2011), associadas as características metabólicas e mitogênicas desempenhadas
pela insulina em diversos tecidos alvos (ROCHA et al., 2002; CUNHA et al., 2007;
ALVES et al., 2008), que reforçaram a sua ação local e apontaram para sua possível
ação no combate e/ou retardo dessas alterações oculares.
De fato, a insulina tem sido alvo constante de pesquisas envolvendo a
promoção da cicatrização de lesões na córnea (CUNHA et al., 2005; ZAGON et al.,
2006; ZAGON et al., 2007; ALVES et al., 2008; WEI-LI, 2009; YU et al., 2010;
BASTION e LING, 2013; HAMPEL et al., 2013) e, também, mostrou ser promissora
na prevenção de lesões na glândula lacrimal, importante para o tratamento da SOS
(MODULO et al., 2009).

2.3. Tratamento da síndrome do olho seco e das lesões na córnea
Apesar dos problemas relacionados à cicatrização de lesões na córnea serem
considerados uma das alterações oculares de maior frequência mundial,
representando a terceira maior causa de cegueira no mundo (TANDON et al., 2010),
e da alta prevalência da SOS nos últimos anos (LIN et al., 2005; MILJANOVIC et al.,
2007; DEWS, 2007; LEMP, 2008), não existe, atualmente, tratamento seguro e
eficaz para a cicatrização da córnea (TANDON et al., 2010) e o tratamento para o
olho seco é predominantemente sintomático (FONSECA et al., 2010).
Embora os corticosteróides tópicos sejam frequentemente empregados para a
promoção da cicatrização de lesões na córnea, eles são benéficos apenas em curto
prazo. Muitos causam efeitos colaterais e raramente são considerados eficazes na
redução efetiva das lesões (PRICE et al., 2001). Vários outros agentes, tais como
inibidores sintéticos de metaloproteinase, ciclosporina-A, vitamina E, diclofenaco,
entre outros têm demonstrado algum benefício em estudos com animais. No
entanto, sua alta toxicidade ocular combinada com outros efeitos colaterais
deletérios limita a sua utilização em seres humanos (BILGIHAN et al., 2000;
TANDON et al., 2010).
Já o tratamento da SOS, geralmente, envolve a administração de antiinflamatórios ou secretagogos que atuam como paliativos, mas não resolvem o
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problema (FONSECA et al., 2010). Algumas estratégias, como a instilação de
lágrimas artificiais sem preservantes, oclusão de um ou dos dois pontos lacrimais,
óculos de proteção, tarsorrafia provisória, transplante de limbo (nos casos de
deficiência das células germinativas do limbo), lente de contato terapêutica,
membrana amniótica ou associação de duas ou mais dessas opções são também
usadas no tratamento da SOS (MALAVAZZI et al., 2005). As terapias mais
convencionais utilizam lágrimas artificiais e lentes de contanto terapêutica, no
entanto, muitas vezes falham (ZAGON et al., 2007). Apesar de essas estratégias
serem frequentemente utilizadas na prática clínica, muitas não possuem avaliações
comparativas por estudos clínicos ou de longo prazo (FONSECA et al., 2010).
Desta forma, a ineficácia e em alguns casos, as complicações e toxicidades
das práticas atuais utilizadas no tratamento de lesões na córnea e da SOS ilustram
os

riscos

inerentes

dos

tratamentos

disponíveis

e

a

necessidade

do

desenvolvimento de terapias mais seguras (TANDON et al., 2010). Neste contexto,
as recentes elucidações dos mecanismos envolvidos na hiperglicemia crônica, no
estresse oxidativo e nos defeitos na sinalização da insulina, impulsionaram a
pesquisa de tratamentos potenciais das alterações da superfície ocular e da SOS
(PEPONIS et al., 2002; ALVES et al., 2005; ALVES et al., 2008).
Degenhardt et al. (2002), por exemplo, verificaram que os agentes anti-AGEs
possuem um potencial efeito protetor contra a retinopatia diabética durante a
hiperglicemia crônica. Já Peponis et al. (2004) comprovaram que a suplementação
diária com vitamina C e E pode melhorar alguns parâmetros fisiológicos dasuperfície
ocular em pacientes diabéticos, em resposta ao dano oxidativo. Yin et al. (1998) e
Jorge et al. (2009) demonstraram a ação da aspirina, conhecida por contrapor
complicações diabéticas e inibir a cascata de sinalização do NF- no tratamento de
danos à superfície ocular e de lesões na glândula lacrimal. De forma semelhante,
Beauregard e Brandt (2003) relataram que os agonistas dos receptores ativados por
proliferadores de peroxissomo-gamma (PPAR) são úteis para melhorar a secreção
da glândula lacrimal devido a inibição da produção de IL-1 e de óxido nítrico. No
entanto, nos últimos anos, o envolvimento da insulina na promoção da cicatrização
da córnea (CUNHA et al., 2005; ZAGON et al., 2006; ZAGON et al., 2007; ALVES et
al., 2008; WEI-LI, 2009; YU et al., 2010; HAMPEL et al., 2013; BASTION et al.,

21

2013) e como um possível aliado no tratamento da SOS (MODULO et al., 2009), tem
merecido destaque.
Em 2006, Zagon et al. demonstraram in vivo, em ratos diabéticos, que a
terapia intensiva com a insulina, necessária para restabelecer a normoglicemia dos
animais, evitou os problemas de retardo e dificuldade de cicatrização do epitélio
corneano. No ano seguinte, o mesmo grupo de pesquisadores chegou à conclusão
de que a insulina aplicada topicamente é capaz de normalizar o processo de
reepitelização da córnea em ratos diabéticos (ZAGON et al., 2007). Sob a
coordenação de Wei-Li (2009), no hospital universitário de Taiwan, um estudo clínico
randomizado em humanos, verificou que a utilização da insulina associada ao
tratamento convencional favoreceu o fechamento de lesões na córnea após a
cirurgia de vitrectomia pars plana (PPV) e o transplante de córnea. Resultado
semelhante foi observado por Bastion et al. (2013), no qual a incorporação da
insulina ao tratamento usual acelerou, em humanos, o fechamento das lesões após
a cirurgia vítreo-retiniana.
Alguns estudos reforçam ainda mais a utilização da insulina tópica ocular. De
acordo com Liu et al. (2009), por exemplo, o tratamento com a insulina, quando
comparado com outros fatores de crescimento utilizados para promover o reparo de
lesões na córnea, é o mais barato, mais prontamente disponível e o seu uso em
humanos é aprovado pelo FDA. Bartlett et al. (1994b) demonstrou que os colírios
contendo insulina eram confortáveis tanto para a córnea quanto para a conjuntiva,
semelhantes inclusive a instilação de uma simples solução salina estéril, cuja
segurança estava assegurada mesmo após a exposição multi-dose, quando
veiculados na concentração de 100 UI/mL. Resultado também encontrado por Zagon
et al. (2007), que demonstrou que a insulina administrada topicamente, em longo
prazo, nos animais diabéticos, na concentração de até 100 UI/mL, em solução
isotônica com cloreto de sódio, não apresenta toxicidade.
No entanto, se por um lado, os estudos envolvendo a ação da insulina na
cicatrização de lesões na córnea estão bem avançados, a ação do hormônio na
restauração da glândula lacrimal em pacientes diabéticos ainda é pouco conhecida.
Até o momento, o único tratamento realizado in vivo, com ratos diabéticos, envolveu
a administração subcutânea de baixas doses de insulina. Neste trabalho, o
tratamento diário, com 1 UI/mL de insulina, além de induzir a mitose e proliferação
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celular, relevantes para a promoção da cicatrização de lesões na córnea, foi capaz
de retardar o surgimento de algumas modificações bioquímicas e estruturais
presentes nas glândulas lacrimais dos animais tratados, quando comparados aos
animais não tratados (MODULO et al., 2009).
2.4. Insulina - estrutura e aplicação ocular
A insulina é o hormônio anabólico mais conhecido (CHEATHAN e KAHN,
1995; NAVARRO et al., 1999). Produzida e secretada pelas células  das ilhotas
pancreáticas (CARVALHEIRA et al., 2002) ela é essencial para a manutenção da
homeostase da glicose e, portanto, responsável pela disponibilidade dos substratos
energéticos (CHEATHAN e KAHN, 1995; NAVARRO et al., 1999). Além disso, este
hormônio está diretamente relacionado a outros eventos celulares, como a
regulação do transporte de íons e aminoácidos, metabolismo dos lipídeos, síntese
de glicogênio, proteínas e DNA. A insulina é, portanto, uma substância primordial
para o armazenamento dos nutrientes absorvidos pela ingesta e para o crescimento
e diferenciação celular (WHITE e KAHN, 1994; CHEATHAN e KAHN, 1995;
NAVARRO et al., 1999).
Sua molécula é constituída por duas cadeias polipeptídicas,  e , com
respectivamente 21 e 30 aminoácidos, que se mantém interligadas por duas pontes
dissulfeto, nas posições A7 e B7; A20 e B19 (ZIB e RASKIN, 2006; VAREWIJCK e
JANSSEN, 2012) (Figura 5).

Figura 5: Representação esquemática da molécula de insulina (Adaptado de Varewijck e Janssen, 2012).
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Dos 51 aminoácidos que constituem a molécula da insulina, seis apresentam
carga positiva e dez, negativa, resultando em um residual de cargas negativo.
Porém, sobre influência constante do pH. Seu ponto isoelétrico (pI) encontra-se
entre 5,3 e 5,4 e, num intervalo de pH próximo ao seu pI, em meio aquoso, a insulina
pode precipitar. A sua solubilidade depende, além do pH e do pI, da sua pureza, da
natureza do solvente, da temperatura e da concentração de íons metálicos
divalentes (BRANGE, 1987).
A insulina pura é muito estável. Em soluções com pH de 4 e temperatura de
2ºC, pode manter-se estável durante anos. Alguns estudos demonstraram que a sua
atividade biológica pode ser mantida durante dois anos quando armazenada a 0ºC.
No entanto, quando armazenada em temperatura de 20 a 25 ºC, sua potência
diminui em 20% logo após o primeiro ano. Em soluções fortemente alcalinas
observa-se a quebra das pontes dissulfeto e, consequentemente, a degradação da
insulina (BRANGE, 1987).
A luz compromete a estabilidade da insulina. Se por um lado, as radiações UV
degradam os resíduos de cisteína, por outro a foto-oxidação conduz a degradação
do grupo imidazol no resíduo de histidina, ambos com potencial perda da atividade
biológica. A insulina também possui baixa estabilidade enzimática, sofrendo
clivagem na presença das endopeptidases tripsina e -quimiotripsina (CHIEN et al.,
1996).
A atividade biológica da insulina

é completamente

dependente

da

manutenção de sua estrutura tridimensional, que por sua vez, é determinada pela
presença das pontes dissulfeto intra e inter-cadeia de aminoácidos (CHIEN et al.,
1996). Esse hormônio pode ser encontrado na forma de monômero, dímero ou
hexâmero, que varia, principalmente, de acordo com a sua concentração no meio.
Em baixas concentrações (< 0,1 M) a molécula de insulina existe como um
monômero, com diâmetro hidrodinâmico de aproximadamente 2,6 nm. Esta é a
forma encontrada fisiologicamente na circulação sanguínea e a que assegura a sua
ligação ao receptor transmembrana. Em concentrações superiores, a insulina
dimeriza, tornando-se elipsoide. Em soluções neutras, ou ligeiramente ácidas (pH 48) e concentrações superiores a 2 M, pode ocorrer a associação de três dímeros,
formando o hexâmero, com um forma esférica ligeiramente achatada e raio

24

hidrodinâmico de, aproximadamente, 5,6 nm (CHIEN et al., 1996). Dependendo da
concentração, pH, íons metálicos e sais, pode haver, em solução, um equilíbrio entre
monômeros, dímeros e hexâmeros (BRANGE, 1987) (Figura 6).

Figura 6: Estrutura tridimensional da molécula de insulina. A) monômero; B) dímero; C) hexâmero (Adaptado
de Whittingham et al., 2006).

Existem diferentes tipos de insulina, as de origem animal, como a bovina e a
suína, e as artificiais produzidas, por exemplo, por engenharia genética.
Inicialmente, o tratamento dos pacientes diabéticos insulino-dependentes era
realizado com insulinas de origem animal (POLONSKY, 2012). Apesar de existir uma
grande semelhança entre essas insulinas, a composição dos seus aminoácidos varia
um pouco. A insulina humana difere da suína em um único aminoácido, na posição
B30, havendo a substituição de uma treonina (humana) para alanina (suína);
enquanto a bovina difere em três, nas posições A8, A10 e B30, respectivamente
treonina, isoleucina e treonina (humana) e alanina, valina e alanina (bovina). O peso
molecular também é diferente, sendo 5,734 kDa na humana e, 5,703 e 5,747 kDa,
na bovina e suína, respectivamente (NOITE e KARAM, 2005). Essas pequenas
diferenças, associadas à rudimentariedade das primeiras técnicas de purificação da
insulina, que deixavam pequenas quantidades de contaminantes, fizeram com que
alguns pacientes apresentassem reações alérgicas e/ou desenvolvessem anticorpos
com o intuito de neutralizá-las (DAVIS e GRANNER, 2005).
Atualmente, após o advento e desenvolvimento das técnicas de DNA
recombinante, a insulina humana recombinante, com estrutura idêntica ao hormônio
humano, está amplamente disponível e, por isso, é a utilizada nestes pacientes,

25

proporcionando menos efeitos secundários. Vários estudos demonstraram que as
insulinas recombinantes são quimicamente e funcionalmente semelhantes à insulina
endógena (DAVIS e GRANNER, 2005).
A potência da insulina foi inicialmente estabelecida pela quantidade de
hormônio necessário para reduzir o nível de açúcar no sangue de um coelho em
0,045% dentro de quatro horas (SINDING, 2002). Hoje, representada por unidade
internacional (UI), um UI de insulina equivale a aproximadamente 3,5 mg de pó
padrão dos cristais de insulina recombinante humano (BRYANT et al., 2007).
O efeito da insulina se inicia quando ela se liga a um receptor específico na
membrana plasmática, pertencente a família dos receptores tirosina quinase. Esse
receptor é formado por dois heterodímeros ligados de modo covalente, cada um
contendo uma subunidade α que é totalmente extracelular e constitui o local de
reconhecimento, e uma subunidade β que se estende pela membrana (KASUGA et
al., 1982; NOITE e KARAM, 2005).
A ligação de uma molécula de insulina às subunidades α ativa o receptor e
provoca uma alteração conformacional nas subunidades β citoplasmáticas opostas
(NOITE e KARAM, 2005), que desencadeiam por sua vez uma cascata de
sinalização intracelular, gerando o aumento de transportadores de glicose (GLUT 4),
síntese de DNA, glicogênio e proteínas, afluxo de nutrientes e armazenamento de
energia. Esses eventos são essenciais para os efeitos metabólicos e mitogênicos
desempenhados pela insulina sobre diversos tecidos alvos (ROCHA et al., 2002;
CUNHA et al., 2007; ALVES et al., 2008). No entanto, além desses efeitos ou do
papel da insulina no controle glicêmico, as suas vias de sinalização que regem a
mitose e a proliferação celular, também têm sido associadas à manutenção da
homeostase da córnea (MODULO et al., 2009) e estão diretamente relacionadas à
preservação das características fenotípicas do epitélio corneano (ALVES et al.,
2008). O que reforça a sua utilização para o tratamento tópico das lesões na córnea
e, possivelmente, da SOS.
2.5. Administração ocular de fármacos
A administração tópica ocular de fármacos é, depois da pele, a via mais
acessível, tanto vislumbrando a ação local, na superfície ocular, quanto nas
camadas mais profundas do globo ocular. Porém, o maior problema deste tipo de
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terapia tópica é a biodisponibilidade local do fármaco (KAUR e KANWAR, 2002).
Sabe-se que a maior parte dos fármacos aplicados topicamente no olho é
rapidamente drenada através de vários mecanismos, como a lacrimejação, a
diluição do fármaco pela lágrima e a renovação da lágrima, resultando em um curto
tempo de permanência da formulação na superfície ocular, o que acarreta uma baixa
biodisponibilidade local (KAUR e KANWAR, 2002; GHATE e EDELHAUSER, 2006;
GUADANA et al., 2009).
Devido a estas perdas, as soluções oftálmicas contêm frequentemente altas
concentrações do fármaco para manter a dosagem terapêutica no conteúdo lacrimal
ou no sítio de ação. No entanto, o uso frequente de altas concentrações pode levar a
efeitos tóxicos indesejáveis e danos às células da superfície ocular (URTTI e
SALMINEN, 1993; HOLLANDER e ALDAVE, 2004), além de aumentar os custos
com a produção. Uma alternativa que contrapõe a rápida eliminação do fármaco da
superfície ocular é o aumento da frequência de instilação, visando manter a
concentração terapêutica durante determinado período de tempo (OGURA, 2001).
Porém

essa

prática,

além

de

gerar

incômodo,

compromete

a

adesão

medicamentosa (OLMEZ et al., 2005).
De fato, os trabalhos desenvolvidos até o momento utilizando a insulina para
a cicatrização de lesões na córnea ou utilizaram aplicações invasivas, como
implantes (ZAGON et al., 2006) ou soluções aquosas simples (ZAGON et al., 2007;
WEI-LI et al., 2009; BASTION et al., 2013), o que repercutiu em elevada frequência
de instilações e/ou no desenvolvimento de formulações contendo alta concentração
do ativo.
Zagon et al. (2006), por exemplo, em seu primeiro trabalho, utilizou a
aplicação de implantes subcutâneo de insulina, com liberação sustentada de duas
unidades do fármaco por dia, durante 50 dias, suficiente para restabelecer a
normoglicemia dos animais diabéticos e, portanto, evitar os problemas de retardo e
dificuldade de cicatrização do epitélio corneano. No entanto, sabendo que o
tratamento com implantes é considerado um método invasivo, no ano seguinte,
Zagon et al. (2007) veiculou a insulina em uma solução aquosa simples, destinada a
aplicação tópica, localizada e não invasiva. Porém foi necessário o tratamento diário,
quatro vezes ao dia, durante sete dias, com 1 UI/mL de insulina, para normalizar a
reepitelização da córnea em ratos diabéticos, uma frequência de instilação elevada.
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Em 2009, o estudo clínico randomizado realizado por Wei-Li et al. (2009),
também com a utilização de solução aquosa simples de insulina, contou tanto com
uma grande frequência de instilação, quanto com o emprego de uma formulação
contendo alta concentração do ativo. Neste caso, os pacientes do grupo
experimental receberam após a cirurgia de vitrectomia pars plana (PPV) e o
transplante de córnea e anterior ao tratamento medicamentoso usual, a terapia com
a insulina na concentração de 100 UI/mL, a cada duas horas. Mais recentemente,
durante os estudos realizados por Bastion et al., (2013), o fechamento de lesões na
córnea só foi obtido com a instilação de uma solução aquosa de insulina com
concentração de 50 UI/mL, quatro vezes ao dia, até o fechamento da ferida.
Desta forma, existem atualmente diversos estudos que reforçam a ação da
insulina na cicatrização de lesões na córnea, além das vantagens associadas à
utilização tópica deste hormônio em relação aos tratamentos usuais, tais como: o
custo-eficácia; o aumento da adesão do paciente, por se tratar de um método não
invasivo; a facilidade de aplicação; a independência do efeito sistêmico sobre o nível
de glicose sérica; a prevenção do metabolismo de primeira passagem; mínimo de
reações imunológicas; ausência de tolerância e efeitos adversos (ZAGON et al.,
2007). No entanto, até o momento, só foram utilizadas formulações simples,
soluções aquosas contendo o fármaco, o que acarreta elevada frequência de
instilações e/ou o desenvolvimento de formulações com alta concentração de
insulina.
Já para a SOS, os estudos envolvendo a ação da insulina com potencial
terapêutico são mais escassos. O único estudo in vivo realizado com animais
diabéticos envolveu a utilização de dosagens subcutâneas de 1 UI/mL de insulina,
diariamente, dois dias após a indução da DM. A estratégia mostrou-se promissora
para retardar o surgimento de alterações bioquímicas e estruturais (MODULO et al.,
2009), no entanto não foi investigada a ação do hormônio quando a síndrome já
estava instalada. Além disso, a via de administração foi invasiva, não localizada,
pouco conveniente para os pacientes, além de causar dor, ferimentos e fobia de
agulhas.
Assim, apesar de promissor, não foram encontrados na literatura formulações
elaboradas ou sistemas de liberação contendo a insulina visando à administração
ocular tópica. Sabe-se que a biodisponibilidade local do fármaco pode ser bastante

28

melhorada com o desenvolvimento de sistemas de liberação que possibilitem o
aumento do tempo de residência desta macromolécula na superfície do olho,
favorecendo tanto a sua maior penetração nas células da córnea, essencial para a
cicatrização de lesões, quanto nas glândulas lacrimais, direcionada para a síndrome
do olho seco. Desta forma, no presente trabalho foram desenvolvidas tanto
formulações simples, quanto sistemas de liberação, para a veiculação ocular tópica
da insulina.

2.5.1. Micropartículas
Sistemas de liberação microparticulados são bastante promissores para a
administração

de

fármacos

na

córnea

(KOMPELLA

et

al.,

2003;

AYALASOMAYAJULA e KOMPELLA, 2005; LIU et al., 2008; GUADANA et al.,
2009). A incorporação de fármacos em sistemas dispersos de menor diâmetro
oferece várias vantagens para a aplicação tópica ocular como, por exemplo:
ausência de efeitos que atrapalhem a visão, aumento no tempo de residência do
ativo na superfície ocular e nos tecidos intra-oculares e liberação prolongada do
fármaco na córnea (PIGNATELLO et al., 2002; VANDERVOORT; LUDWIG, 2007;
LIU et al., 2008).
Com diâmetro entre 1-1000 m (GUADANA et al., 2009) as micropartículas,
quando aplicadas topicamente, não comprometem a visão, o que está diretamente
relacionado a dimensão das partículas empregadas. Neste contexto, de acordo com
Hsu (2007), as micropartículas são mais vantajosas que as nanopartículas, uma vez
que as últimas permanecem suspensas na cavidade vítrea e, por isso,
frequentemente são associadas ao embaçamento da visão, enquanto que as
micropartículas se sedimentam e não comprometem a transparência do humor vítreo
(DEL AMO et al., 2008).
Quando comparado aos colírios convencionais, que são rapidamente
drenados, as micropartículas podem aumentar o tempo de residência do fármaco
encapsulado

tanto

na

superfície

ocular,

como

nas

estruturas

internas.

(PIGNATELLO et al., 2002). Além disso, diversos estudos têm associado esses
sistemas à liberação prolongada de fármacos na córnea (KOMPELLA et al., 2003;
SAINSHIN et

al., 2003;

AYALASOMAYAJULA;

KOMPELLA,

2005).

Essas

características favorecem não só uma maior biodisponibilidade local, mas também a

29

redução da frequência de instilação (VANDERVOORT; LUDWIG, 2007) e o
desenvolvimento de formulações contendo menor concentração do fármaco.
Menores concentrações de fármaco na formulação podem favorecer a minimização
dos efeitos tóxicos sistêmicos ou locais em comparação aos sistemas convencionais
que utilizam altas concentrações de fármacos (PIGNATELLO et al., 2002; LIU et al.,
2008).
Além dessas características, as micropartículas podem fornecer ao fármaco
proteção

tanto

enzimática

(VANDERVOORT;

LUDWIG,

2007),

quanto

da

degradação física, química ou biológica (DATE et al., 2007), particularmente
importante em nosso estudo. Além de possibilitar, quando necessário, a eliminação
de incompatibilidades entre dois ou mais ativos e, no caso de fármacos
administrados por via oral, o mascaramento do sabor desagradável (AHMAD et al.,
2011; THOMPSON et al., 2007).
Após a administração tópica ocular, a liberação do fármaco da micropartícula
pode ser iniciada tanto pela degradação ou erosão da partícula, quando são
utilizados polímeros biodegradáveis, quanto pela difusão através da matriz, quando
se tratam de polímeros inertes (PIGNATELLO et al., 2002). Para a administração
tópica ocular, destaca-se a utilização de polímeros biodegradáveis, sendo a
quitosana um dos mais estudados (RODRIGUES et al., 2009; GRATIERI et al.,
2010).
De origem natural, a quitosana é um polímero facilmente obtido através da
desacetilação da quitina, componente estrutural da casca de crustáceos, cutícula de
insetos e da parede de alguns fungos e microrganismos (KAO et al., 2006; SHAH et
al., 2008). Além de biodegradável e biocompatível, a quitosana é hidrofílica (SHAH
et al., 2008), apresenta excelente compatibilidade com a superfície do olho e seu
uso é aprovado pelo FDA (RODRIGUES et al., 2009). Para a administração tópica
ocular de fármacos na córnea, duas características apresentadas pela quitosana
merecem especial atenção: a presença de grupamentos amina (MAKHLOF et
al.,2008) e suas características de promotora de absorção (DI COLO et al., 2008).
Na estrutura química da quitosana (Figura 7) estão presentes grupamentos
amina carregados positivamente que podem interagir com os resíduos negativos da
camada de muco, presente na superfície ocular, conferindo propriedades
mucoadesivas (MAKHLOF et al., 2008), o que favorece o aumento do tempo de
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contato do ativo com a superfície ocular. Por outro lado, as cargas positivas podem
provocar uma reorganização estrutural das proteínas presentes nas membranas
celulares, o que favorece a permeação do fármaco pela rota intracelular (SCHIPPER
et al., 1997). De acordo com Dodane et al. (1999), a quitosana atua como promotora
de absorção tanto pela rota intracelular, quanto pela rota intercelular, o que ocorre
de maneira reversível e sem afetar a viabilidade celular.

Figura 7: Estrutura química da quitosana em baixo pH (Adaptado de Selimot et al., 2013).

Atualmente, estão descritos na literatura diversos métodos para a preparação
das micropartículas, dentre eles o spray drying (STHAL et al., 2002; DEPRETER e
OWENS et al., 2006;GELFUSO et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2009). Esta técnica é
muito utilizada na área farmacêutica destacando-se pela encapsulação, formação de
complexos e polimerização em um passo único e simples, trazendo como vantagens
a rapidez no processo (GENC et al., 2006), a possibilidade de modular
características físico-químicas dos pós resultantes, além da flexibilidade e do
potencial de transposição de escala e do baixo custo (TEWA-TAGNE et al., 2007).
Micropartículas de insulina são preparadas há alguns anos com sucesso
através da técnica do spray drying (STHAL et al., 2002; DEPRETER e OWENS et
al., 2006; MALTESEN et al., 2008; AMIGHI, 2010; SANDRZADEH et al., 2010;
BOWEY et al., 2012). De acordo com alguns autores, a temperatura do ar de saída
da câmara de secagem é o ponto crítico para garantir a estabilidade do fármaco ao
término da produção (STHAL et al., 2002; SANTOS et al., 2003; SANDRZADEH et
al., 2010). Temperatura essa que deve ser mantida inferior a 120ºC, com o intuito de
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evitar o processo de degradação da insulina e, consequentemente, a formação de
seus produtos de degradação (STHAL et al., 2002).
Apesar de existirem na literatura diversos estudos com formulações de
nano/micropartículas de insulina para administração oral (SOCHA et al., 2009;
COZAR-BERNAL et al., 2011) e pulmonar (DEPRETER et al., 2012) com
comprovada permanência da sua atividade mesmo após a encapsulação, não
existem relatos, até o momento, da produção de micropartículas de insulina para o
tratamento tópico de lesões oculares e/ou para a síndrome do olho seco.

2.5.2. Gel termorreversível
Atualmente, com o intuito de contrapor as limitações relacionadas ao uso dos
colírios aquosos convencionais, têm sido desenvolvidos sistemas de liberação que
aumentem o tempo de residência do fármaco na superfície ocular, o que é obtido,
por exemplo, com a utilização de pomadas e géis (LEE et al., 1986; GRATIERI et al.,
2010; ABELHA et al., 2012). Entretanto, estes sistemas apresentam algumas
desvantagens que limitam a adesão dos pacientes ao tratamento. As pomadas, por
exemplo, são oleosas, “embaçam” a visão e são de difícil aplicação. Alguns autores
relatam que, assim como as pomadas, os géis também são difíceis de serem
administrados (EDSMAN et al., 1998; SIMAMORA et al., 1998).
Neste contexto, o desenvolvimento dos géis termorreversíveis in situ pode ser
uma estratégia para favorecer a terapêutica, pois são de fácil administração e
possibilitam uma cobertura rápida e completa da superfície ocular (LE BOURLAIS et
al., 1998). Em temperatura ambiente esses hidrogéis encontram-se na fase líquida,
como colírios usuais, e ao entrar em contato com o olho se geleificam devido a
alterações físico-químicas (NANJAWADE et al., 2007; YIN et al., 2010). Essa
transição para a forma de gel pode acarretar aumento do tempo de retenção da
formulação na superfície do olho e, consequentemente, do fármaco, já que aumenta
a força mecânica e reduz a perda pela drenagem lacrimal (KIM et al., 2002;
GRATIERI et al., 2010).
Além disso, os géis termorreversíveis podem atuar como sistemas de
liberação. Constituídos por polímeros hidrofílicos com capacidade de absorver
grande quantidade de água e intumescer, no entanto, sem alterar a sua estrutura
tridimensional, os hidrogéis permitem a difusão de substâncias pra dentro e pra fora
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de sua estrutura, o que possibilita a sua utilização como sistema de liberação de
fármacos (ANUMOLU et al., 2009; YIN et al., 2010). Por constituírem sistemas de
liberação, propiciam tanto a redução da frequência de instilação, o que favorece a
adesão dos pacientes ao tratamento, quanto o desenvolvimento de formulações com
menor quantidade de ativo, reduzindo assim a toxicidade ocular (PIGNATELLO et
al., 2002; LIU et al., 2008) e os gastos com a produção. De acordo com Le Bourlais
et al. (1998), os géis termorreversíveis in situ propiciam, ainda, dosagens exatas e
reprodutíveis.
Para o desenvolvimento de formulações tópicas termorreversíveis destinadas
à aplicação ocular, tem sido utilizado com frequência o poloxamer 407 (WEI et al.,
2002; MAYO et al., 2008; GRATIERI et al., 2010), tensoativo sintético, não tóxico,
anfifílico e não iônico (WEI et al., 2002). Este polímero forma micelas em solução
aquosa que podem formar um gel viscoso, dependendo da temperatura e da
concentração do polímero empregada (JUHASZ et al., 1989). No entanto, a principal
desvantagem do gel constituído por poloxamer é a baixa força mecânica, o que leva
à rápida erosão (EL KAMEL et al., 2002). Desta forma, com o intuito de contornar
esse problema, a associação com outros polímeros tem sido muito utilizada (LIN et
al., 2004; QI et al., 2007).
Neste sentido, em 2010 foi desenvolvido e caracterizado com sucesso, em
nosso laboratório, um gel polimérico binário, constituído por poloxamer 407 e
quitosana para a veiculação ocular de fluconazol. Este sistema apresentou um maior
tempo de residência na córnea, in vivo, quando comparado a uma solução isotônica
comum (colírio), além de temperatura de geleificação adequada, propriedades
mucoadesivas favoráveis e melhores parâmetros mecânicos (GRATIERI et al.,
2010). O que nos fez pensar também na utilização deste sistema para a veiculação
da insulina tópica ocular, direcionada tanto para o tratamento de SOS, como das
lesões na córnea.
3. CONCLUSÕES
- As micropartículas de quitosana/insulina, obtidas por spray drying,
apresentaram elevada quantidade de insulina ativa no pó aspergido, além de
tamanho, morfologia e potencial zeta adequados para a administração tópica ocular;
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- O gel termorreversível in situ de quitosana 1% e poloxamer 407 16%
contendo insulina apresentou osmolalidade e pH compatíveis para a veiculação
ocular, além de potencial zeta positivo;
- Foi possível incorporar as micropartículas de quitosana/insulina ao gel
termorreversível in situ, constituindo, assim uma formulação com dois sistemas de
liberação;
- A indução do diabetes mellitus por estreptozotocina foi capaz de reduzir
significativamente a quantidade de fluido lacrimal produzida pelos animais doentes,
em relação aos animais saudáveis;
- O estudo in vivo com as formulações contendo insulina indicou aumento da
quantidade de fluido lacrimal, sendo que os animais tratados com a dispersão
contendo insulina e com o gel termorreversível in situ contendo as micropartículas
quitosana/insulina apresentaram a mesma quantidade de fluido lacrimal que os
animais saudáveis;
- Foi possível detectar a presença da insulina proveniente das formulações
nas glândulas lacrimais e no globo ocular dos animais tratados topicamente, sendo
que o sistema contendo o gel termorreversível in situ contendo as micropartículas
quitosana/insulina foi o que apresentou melhor desempenho;
- O tratamento tópico com as formulações contendo insulina foi capaz de
reduzir a glicemia capilar dos animais após duas horas do tratamento, o que pode
ser importante como uma terapia complementar em pacientes diabéticos já em uso
de insulinas ou fármacos orais secretagogos;
- As análises da citologia de impressão da córnea mostraram que as células
do epitélio dos animais tratados com a dispersão contendo as micropartículas
quitosana/insulina e com o gel termorreversível in situ contendo a insulina livre e
contendo a insulina encapsulada

apresentaram-se em número e relação

núcleo/citoplasma semelhantes as células dos animais saudáveis;
- As análises histológicas mostraram que a espessura do epitélio da córnea
dos animais tratados com o gel termorreversível in situ com insulina e com
micropartícula quitosana/insulina foi a que mais se assemelhou a dos animais
saudáveis, sem diferença estatística;
- Associando os resultados de produção de fluido lacrimal, citologia de
impressão e espessura do epitélio da córnea, além da recuperação da insulina na
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glândula lacrimal e no globo ocular, a formulação mais indicada para o tratamento da
síndrome do olho seco e lesões na córnea é o gel termorreversível in situ contendo
as micropartículas quitosana/insulina.
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