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RESUMO

A liberação controlada de fármacos através de sistemas nanoparticulados é uma

estratégia promissora para contornar os efeitos adversos da quimioterapia

convencional do câncer. Nesse trabalho, nanopartículas produzidas por

complexação polieletrolítica da quitosana e carragenanas (kappa, iota e lambda)

foram avaliadas como sistema de liberação de 5-Fluorouracil. Inicialmente, os

complexos polieletrolíticos foram produzidos a partir de diversas condições

experimentais como concentração inicial de polieletrólitos (0,5, 0,25 e 0,1 mg/mL),

razão de cargas (10, 1 e 0,1) e ordem de adição das soluções de polieletrólitos. Os

complexos apresentaram diâmetro hidrodinâmico (Dh) entre 217 e 1555 nm, com

índices de polidispersão (IPD) inferiores a 0,6 e potenciais zeta acima de 30 mV

para partículas catiônicas e abaixo de -30 mV para partículas aniônicas, indicando

que os complexos possuem alta estabilidade coloidal. As nanopartículas

apresentaram pouca variação de tamanho, índice de polidispersão e potencial zeta

durante 30 dias de armazenamento. A espectroscopia na região do infravermelho

por transformada de Fourrier (FTIR) comprovou a interação dos grupos amina da

quitosana e sulfato da carragenana na formação das nanopartículas, bem como a

incorporação do 5-FU na matriz polimerica. A presença do 5-FU promoveu

alterações discretas no tamanho, índice de polidispersão e potencial zeta das

partículas. A eficiência de encapsulação variou entre 3,5 ± 1,1 a 15,4 ± 0,6% e a

capacidade de carga se manteve entre 8,2 ± 0,4 e 38 ± 2,4% e ambos foram

influenciados pela concentração inicial de 5-FU. Os ensaios de liberação in vitro do

5-FU encapsulado apresentaram efeito burst, com parte do fármaco sendo liberado

nas primeiras horas, seguido de uma liberação lenta e incompleta ao longo de 8

horas do experimento. Os complexos nanopartícula/5-FU apresentaram baixo efeito

citotóxico em linhagens de células tumorais HL-60 e HCT-116, provavelmente

devido ao pH fisiológico do meio de cultura, resultado que viabiliza estudo das

nanopartículas de quitosana/carragenanas/5-FU em modelos in vivo como sistema

de liberação sítio dirigida sensível ao pH do microambiente tumoral.

Palavras-chave: Nanopartículas. Quitosana. Carragenana. Atividade Antitumoral, Liberação

de Fármacos.



ABSTRACT

The nanoparticle drug delivery systems are a promising strategy to avoid the adverse

conventional effects of cancer chemotherapy. In this work, nanoparticles produced by

polyelectrolytic complexation of chitosan and κ, ι, λ-carrageenan were evalueted as a

release system of 5-Fluorouracil. At first, the polyelectrolyte complexes were

produced from several experimental conditions such as initial polyelectrolytes

concentration (0.5, 0.25 and 0.1), charge ratio (10, 1 and 0.1) and mixing order of the

polyelectrolytes solutions. The complexes presented hydrodynamic diameter (Dh)

between 217 and 1,555 nm, with polydispersity indexes (PDI) below 0.6. The

complexes showed zeta potential above 30 mV for cationic particles and below -30

mV for anionic particles, indicating that the complexes have high stability. The

nanoparticles showed soft size, polydispersity index and zeta potential variation

during 30 days of storage. The Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)

proved the interaction of the amine groups of chitosan and sulfate groups of

carrageenan in the nanoparticles formation. The 5-FU entrapment in the

nanoparticles was also confirmed by FTIR and promoted soft changes on

characteristics of the complexes. The encapsulation efficiency ranged from 3.5 ± 1.1

to 15.4 ± 0.6%, the load capacity was maintained between 8.2 ± 0.4 and 38 ± 2.4%,

and both were affected by 5-FU initial concentration. The in vitro drug release assay

showed a burst effect with much of the drug being released within the first hours,

followed by a slow and incomplete release over 8 hours of the experiment. The

nanoparticles/5-FU complex showed low cytotoxic effect on tumor cell lines HL-60

and HCT-116, probably due to slightly alkaline pH of the culture medium. This result

indicates the need for evaluating in vivo models to study the chitosan/carrageenan/5-

FU nanoparticles as a promising tumor targeting delivery system.

Keywords: Nanoparticles. Chitosan. Carrageenan. Drug Delivery. Antitumoral Activity
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1 INTRODUÇÃO

1.1. Nanotecnologia aplicada aos sistemas de liberação de fármacos.

A nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar em franca expansão que

busca desenvolver, caracterizar, produzir e aplicar estruturas e sistemas em escala

nanométrica. Dados de 2005 revelaram o investimento global em nanotecnologia em

torno de 7 bilhões de dólares e estima-se que para 2011-2015 haverá um

investimento de cerca de U$ 1,5 trilhão (STYLIOS; GIANNOUDIS; WAN, 2005).

Mais especificamente, a nanomedicina encontra-se em estágios iniciais, mas com

notável crescimento em investimentos, artigos publicados e patentes, e com grandes

perspectivas (RAO; GECKELER, 2011). Estima-se que em 2006 o mercado mundial

de sistemas poliméricos de liberação controlada de fármacos movimentou em torno

de 60 bilhões de dólares/ano, com cerca de 100 milhões de usuários a cada ano

(FAROKHZAD; LANGER, 2006).

Figura 1 – Número de artigos publicados sobre sistema de liberação controlada de

fármacos nos últimos 19 anos (palavras-chave: nano* and drug).

Fonte: Sciencedirect, acessado em janeiro de 2013.

De certa forma, o desenvolvimento dos sistemas de liberação controlada,

conhecidos também como sistemas de “Drug Delivery”, abriu um novo campo de
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estudo na área farmacêutica não apenas pelos seus benefícios terapêuticos mas

também devido a questões econômicas no custo de desenvolvimento dessas novas

terapias. O custo médio (20 a 50 milhões de dólares) e o tempo necessário (3 a 4

anos) para desenvolver um novo sistema de drug delivery são consideravelmente

menores do que para a descoberta e comercialização de uma nova droga (cerca de

500 milhões de dólares e mais de 10 anos). Não é de surpreender que o mercado

de sistemas de liberação controlada de fármacos dos EUA  tenha crescido de 75

milhões em 2001 para 121 bilhões de dólares em 2010. O mercado mundial de

sistema de liberação controlada a base de polímeros foi estimado em US $ 60

bilhões em 2010 (ZHANG et al., 2010; ZHANG; CHAN; LEONG, 2012). O uso da

nanotecnologia para o tratamento de infecções virais e bacterianas e de doenças

autoimune e câncer, dentre outras, tem levado ao desenvolvimento de novas

terapias e a liberação controlada de fármacos e genes (LEE, 2004; FAROKHZAD;

LANGER, 2006).

As nanopartículas vêm sendo bastante estudadas como sistemas de

liberação de fármacos desde a década de 1970. Após a aprovação do primeiro

sistema de drug delivery pelo FDA (Food and Drug Administration), a anfotericina B

lipossomal, nos anos 1990, diversos novos sistemas vêm sendo disponibilizados

comercialmente, como demonstrado na figura 2 (ZHANG et al., 2012).

Figura 2 - Linha do tempo mostrando os dispositivos de liberação controlada de

fármacos liberados pelo FDA.

Fonte: Zhang; Chan; Leong, 2012.
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Ao longo das últimas décadas, vários tipos de nanodispositivos vêm sendo

usados para o estudo de novos sistemas de liberação de fármacos (KILIÇAY et al.,

2011) (FIGURA3). Nas nanopartículas poliméricas (FIGURA 3 - A) o fármaco pode

ser conjugado ou encapsulado nos polímeros, que podem ser naturais ou sintéticos.

A descrição desses sistemas será abordada detalhadamente mais a frente.

As micelas poliméricas (B) são constituídas por blocos de polímeros anfifílicos

que formam uma estrutura com dois ambientes: o núcleo hidrofóbico, que atua como

reservatório para drogas hidrofóbicas, e a casca hidrofílica que estabiliza o núcleo e

promove a solubilidade do sistema em ambiente aquoso. Os dendrímeros (C) são

estruturas poliméricas sintéticas compostas por vários monômeros altamente

ramificados que emergem radialmente a partir de um núcleo central. Os lipossomos

(D) são estruturas automontadas compostas de fosfolipídeos nas quais um núcleo

aquoso encontra-se inteiramente confinado por uma bicamada lipídica membranosa.

Menos comuns, as nanopartículas a base vírus (E) são estruturas protéicas

produzidas a partir de cápsulas virais, e são empregadas principalmente no

direcionamento sitio-especifico de drogas. Os nanotubos de carbono (F) são

cilindros formados por anéis de benzeno com aplicação biológica marcante em

biosensores para a detecção de DNA e proteínas (CHO et al., 2008).

Figura 3 - Tipos de nanocarreadores empregados na liberação controlada de

fármacos.

Fonte: Cho et al., 2008.
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O prefixo “nano” é empregado para qualificar a bilionésima parte de um todo,

logo 1 nm equivale a 10-9 metro. Entretanto, a definição de nanopatícula é um tanto

quanto confusa. Segundo Langer (2000) e Liu et al., (2008), nanopartículas são

definidas como partículas sólidas ou em dispersão, com o tamanho variando entre 1

e 1000 nm. Outros autores consideram que nano partículas para liberação

controlada de fármacos são estruturas com tamanho variando de 3 a 200 nm (CHO

et al., 2008). Apesar de ainda ser uma questão de discussão, as nanopartículas

podem ser definidos como estruturas supramoleculares sólidas ultradispersas, em

geral (mas não necessariamente) feitas de polímeros e exibindo um temanho

submicrométrico, de preferência menor do que 500 nm. Entretanto, há um amplo

consenso de que a nanotecnologia não representa simplesmente uma

miniaturização de estruturas maiores, mas sim uma marcante mudança de

propriedades químicas e físicas devido à escala nanométrica (COUVREUR, 2012).

De acordo com sua composição e organização estrutural, as nanopartículas

podem ser classificados em dois tipos: as nanoesferas e as nanocápsulas (MORA-

HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010), como demonstrado na figura 4. Segundo

Couvreur, Dubernet e Puisieux (1995), as nanoesferas são formadas por uma matriz

polimérica na qual o fármaco pode ficar disperso dentro da partícula ou adsorvido

em sua superfície.

Figura 4 – Representação esquemática de nanocápsulas e nanoesferas poliméricas

Fonte: Kumari et al., 2010.
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Por outro lado, as nanocápsulas são sistemas vesiculares formados por uma

cavidade preenchida por um núcleo oleoso delimitado por uma parede polimérica.

Nesses sistemas o fármaco lipossolúvel pode estar dissolvido no núcleo oleoso ou

adsorvido na parede polimérica.

A utilização de nanopartículas como sistema de drug delyvery pode

apresentar vantagens sobre os métodos tradicionais de administração de fármacos,

dentre elas pode-se destacar a redução dos efeitos colaterais associados às drogas,

a proteção dos compostos ativos (contra a inativação antes da chegada ao local de

ação), o aumento da penetração intracelular e o aumento da atividade

farmacológica. Outra vantagem é a liberação sustentada dos fármacos incorporados

nas nanoestruturas (FIGURA 5), fato que contribui para a manutenção da

concentração plasmática terapêutica do fármaco e para a diminuição das oscilações

entre as concentrações tóxicas e sub-terapêuticas (LEMARCHAND et al., 2004;

TEIXEIRA et al., 2005; MUDSHINGE et al., 2011)

Figura 5 - Representação esquemática da comparação entre a Terapia convencional

e a liberação controlada de fármacos.

Fonte: www.drugdel.com/polymer.htm (2009)
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Devido ao diminuto tamanho, as nanopartículas apresentam a capacidade de

penetrar nos tecidos pelos capilares sanguíneos, atravessar o epitélio dos vasos e

serem absorvidos pelas células, sendo inclusive capazes de atravessar a barreira

hemato-encefálica (VINAGRADOV et al., 2002).

A alta absorção celular das nanopartículas deve-se basicamente ao processo

de endocitose (FIGURA 6). Nos endossomos primários, as nanopartículas são

transportadas para endossomos secundários, que se fundem com os lisossomos e

são liberadas para o meio citoplasmático. O escape das nanopartículas dos

lisossomos para o citoplasma deve-se principalmente à mudança de carga da

superfície das partículas devido ao baixo pH dos lisossomos. Dessa forma, as

nanopartículas que escaparam para o citoplasma podem atuar como reservatórios

intracelulares para a liberação sustentada do agente terapêutico encapsulado

(PANYAM; LABHASETWAR, 2003).

FIGURA 6 - Representação esquemática do tráfego intracelular de nanopartículas.

Fonte: Panyam e Labhasetwar, 2003.

Há uma relação estreita entre o tamanho de partículas e a sua eficiência

como sistema de liberação de drogas. À medida que o tamanho das partículas

diminui ocorre o aumento da área de superfície por unidade de massa e, assim, uma

maior proporção de átomos na superfície em comparação com o interior da
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partícula. Com isso, partículas menores possuem superfície mais energética e

tendem a ser mais biologicamente ativas (VIPPOLA et al., 2009).

Comparada às micropartículas (sistema particulado em escala micrométrica),

observa-se que os sistemas nanoparticulados também apresentam algumas

vantagens, geralmente ligadas à maior taxa de absorção celular. Desai et al.,(1996)

estudaram a absorção intestinal de formulações de nano e micropartículas em ratos

e chegaram à conclusão que a absorção de nanopartículas de 100 nm era de 15 a

250 vezes maior que a absorção de micropartículas (1 a 10 μm).

1.1.1. Nanopartículas à base de polissacarídeos

Os polímeros são os materiais mais comuns para a produção de

nanopartículas devido à grande diversidade, à facilidade de obtenção e,

especialmente, à biocompatibilidade e biodegradabilidade dessas moléculas

(KILIÇAY et al., 2011).Vários polímeros, sintéticos e naturais, vêm sendo utilizados

na formulação de nanopartículas para liberação controlada de fármacos

(MOHANRAJ; CHEN, 2006,). Polímeros sintéticos como o poli (ácido lático) (PLA);

poli (ε-caprolactona) (PCL), poli (cianoacrilato de etila) (PECA), dentre outros, são

moléculas biocompatíveis e com baixa taxa de biodegradação. Bastante utilizados

em suturas re-absorvíveis, implantes de ossos e em implantes contraceptíveis, estes

polímeros vêm apresentando bons resultados como material para produção de

nanopartículas (SCHAFFAZICK et al., 2003).

Os polissacarídeos são polímeros naturais também bastante estudados para

formulação de nanopartículas devido, dentre outros fatores, ao fato de serem

biodegradáveis, baratos, de fácil aquisição e estáveis em diversas condições

experimentais (GRENHA et al., 2010). Os polissacarídeos podem ser obtidos de

várias fontes como algas (alginato, agar, carragenanas), vegetais (pectina, goma de

guar), microbianas (dextrana, goma de xantana), e animal (quitosana, condroitina).

Estes biopolímeros têm um grande número de grupos reativos, uma vasta gama de

massas moleculares (MW), e composição química variável, as quais contribuem

para a sua grande diversidade de estruturas e propriedades.
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Dependendo da carga do polímero, os polissacarídeos podem ser divididos

em polieletrólitos (caregados) e não-polieletrólitos (neutros). Os polieletrólitos, por

sua vez, podem ser classificados em dois grupos: os policátions são polímeros com

carga positiva, como a quitosana. Os polímeros com carga negativa, como alginato,

heparina, ácido hialurônico, pectina, carragenana, dentre outros, são denominados

poliânions (LIU et al., 2008). Devido à sua natureza polimérica, os nanosistemas a

base de polissacarídeos geralmente possuem uma elevada estabilidade em fluidos

biológicos e em condições de preparação e armazenamento, fato que os qualifica

como promissores para a formulação de sistemas de drug delivery (SANTOS-

MAGALHÃES; MOSQUEIRA, 2010).

Nanopartículas poliméricas formadas por polissacarídeos vêm sendo

empregadas como sistema de liberação de diversas moléculas bioativas. Chen,

Mohanraj e Parkin (2003) desenvolveram nanopartículas à base de quitosana e

dextrana sulfatada e investigaram a influência da proporção entre os dois polímeros

no tamanho da partícula, na carga da superfície, na eficiência de incorporação e nos

perfis de liberação de peptídeos anti-angiogênicos. Estudos com nanopartículas

formadas pela complexação de carboximetil-celulose e quitosana contendo DNA

plasmidial revelaram o uso potencial desses nanossistemas na imunização genética

(CUI; MUMPER, 2001).

No estudo com polissacarídeos sulfatados de algas pardas, Borges et al.

(2008) avaliaram o efeito adjuvante de nanopartículas de quitosana com antígeno da

hepatite B recobertas com alginato. Ainda no ramo da imunologia, nanopartículas de

quitosana (com diferentes massas molares) e tripolifosfato carreada com veneno de

cobra (Naja naja oxiana) foram avaliadas quanto ao  potencial como sistema de

liberação de antígenos. Como resultado, foi constatado o aumento da resposta

imune, em camundongos, do antígeno incorporado às nanopartículas e que os

nanossistemas quitosana/veneno produzidos podem atuar como alternativa aos

adjuvantes tradicionais (MOHAMMADPOURDOUNIGHI et al., 2010).

Nanopartículas de quitosana incorporadas com dois fármacos, a gentamicina

e o ácido salicílico, foram produzidas como estratégia para a diminuição da

ototoxicidade causada pela gentamicina. Como resultado, eles obtiveram

nanossistemas estáveis, com lento padrão de liberação dos fármacos, em pH 7,4.
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Entretanto, a quantidade dos fármacos liberados das nanopartículas atingiu a dose

requerida para inibir do efeito tóxico da gentamicina (JI et al., 2011).

Anitha et al., (2011) propuseram a incorporação da curcumina (um pigmento

encontrado no açafrão) em nanopartículas de dextrana sulfatada e quitosana. Com

atividade contra diversas linhagens de células tumorais, os ensaios demonstraram

que as nanopartículas carregadas com a curcumina apresentaram preferencial efeito

citotóxico em células cancerígenas em relação a células normais. Ainda,

Lemarchand, Gref e Couvreur (2004) apresentaram uma vasta revisão voltada para

a caracterização físico-química e aplicações biológicas de nanopartículas produzidas

a partir de polissacarídeos.

Assim como vários compostos podem ser usados como matéria-prima para a

produção de nanopartículas, uma infinidade de substâncias vem sendo incorporadas

aos sistemas poliméricos nanoestruturados. Dentre esses principais compostos

destacam-se os antibióticos (ampicilina), anti-inflamatórios (indometacina e

diclofenaco), anti-HIV (didanosina), antifúngicos (amphotericina B) e vários

quimioterápicos antitumorais (paclitaxel, cisplatin, xanthonas, triptorelina,

dexamethasona, tamoxifeno e taxol), além de hormônios como o estradiol, a

progesterona e a insulina (KUMARI, YADAV, YADAV 2010).

1.1.2. Métodos de produção de nanopartículas poliméricas

De acordo com suas características estruturais, as nanopartículas produzidas

a partir de polissacarídeos podem ser preparadas por diversas metodologias,

dependendo dos fatores exigidos para a formulação como tamanho, estabilidade

térmica e química, carga da partícula, reprodutibilidade dos perfis de liberação,

toxicidade residual associada com o produto final, etc. (AGNIHOTRI et al., 2004).

Dentre os principais métodos de produção, podem-se destacar quatro mecanismos:

reticulação covalente, reticulação iônica, automontagem de polissacarídeos

hidrofobicamente modificados e complexação polieletrolítica (LIU et al., 2008)

A produção de nanopartículas por reticulação covalente requer um agente

que se liga covalentemente ao polímero. A quitosana e o gluteraldeído são,

respectivamente, o polímero e o agente reticulante mais utilizados nesse tipo de

síntese. Na reticulação iônica, a produção ocorre pela interação não covalente entre
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polissacarídeos carregados com agentes reticulantes, geralmente pequenas

moléculas carregadas como o tripolifosfato (TPP). A automontagem de

polissacarídeos hidrofobicamente modificados consiste na síntese de um polímero

anfifílico a partir da enxertia de uma molécula hidrofóbica a uma cadeia

polissacarídica hidrofílica (HAMIDI et al., 2008; LIU et al., 2008).

A complexação polieletrolítica (CPE) é um método bastante empregado para

a produção de nanopartículas (FIGURA 7) e aqui será abordada de forma mais

detalhada. Estes sistemas podem ser obtidos a partir de uma grande variedade de

polímeros naturais ou sintéticos e são formados pelas interações eletrostáticas de

domínios carregados de pelo menos dois eletrólitos com cargas opostas. A

complexação polieletrolítica tem como vantagem sobre os outros métodos o fato de

não precisar de catalisadores ou agentes reticulantes (SCHATZ et al., 2004;

DELAIR, 2011).

A interação entre polieletrólitos de cargas opostas ocorre espontaneamente

porque o processo é termodinamicamente favorável devido à diminuição da energia

livre de Gibbs do sistema (ΔG) (GUCHT et al., 2011).

ΔG = ΔH – T ΔS (1)

Em solução, os grupos iônicos carregados dos polieletrólitos possuem uma

atmosfera iônica rica em contra-íons. Essa atmosfera tem baixa energia e entropia,

pois íons pequenos (contra-íons) têm menos liberdade de translação por estarem

interagindo com os grupos carregados do polieletrólito. Quando duas cargas opostas

de polieletrólitos interagem ocorre a destruição da atmosfera iônica que circundava o

grupo carregado e, consequentemente, a  liberação dos contra-íons. Isso implica em

mudanças tanto na entalpia (ΔH) quanto da entropia (ΔS) do sistema. Além das

interações eletrostáticas, outras interações podem favorecer o emparelhamento dos

íons, tais como as pontes de hidrogênio e as interações de van der Waals (SCHATZ

et al., 2004; DELAIR, 2011; GUCHT et al., 2011).
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Figura 7 - Representação da interação de poliânios e policátions na formação de

CPEs.

Fonte: Lankalapalli; Kolapalli, 2009 (adaptado)

A produção de nanopartículas por complexação polieletrolítica ocorre a partir

da mistura, através de gotejamento lento, de uma solução catiônica (polieletrólito

positivo) em uma solução aniônica (polieletrólito negativo) sob agitação branda,

como demonstrado na figura 8.

A formação e a estabilidade desses complexos dependem de vários fatores

como o grau de ionização dos grupos carregados e a concentração e massa

molecular de cada um dos polieletrólitos. Durante a produção dos CPEs a razão de

cargas dos polieletrólitos (R n+/n-) e a ordem de adição dos polieletrólitos, bem

como as características do meio reacional (pH, força iônica e temperatura) também

são fatores que podem influenciar as características dos complexos

(LANKALAPALLI; KOLAPALLI, 2009; HAMMAN, 2010)
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Figura 8 - Produção de nanopartículas de quitosana pelo método de complexação

polieletrolítica.

Fonte: Agnihotri et al., 2004

A quitosana é um polímero natural bastante empregado como sistema de

liberação de fármacos (TABELA 1). Seus grupos amino, quando em ambiente

levemente ácido, adquirem caráter catiônico e podem interagir com grupos aniônicos

de outros polímeros, naturais ou sintéticos, para formar complexos polieletrólíticos

(HAMMAN, 2010). Muitos estudos têm demonstrado que nanopartículas de

quitosana podem carrear diversos tipos de moléculas biologicamente ativas

incluindo genes, peptídeos/proteínas, antibióticos e fármacos antitumotais, que

podem ser administrados por via oral, nasal, intravenosa e ocular (WANG et al.,

2011; BERNKOP-SCHNÜRCH; DÜNNHAUPT, 2012; GIRI et al., 2012;

MUKHOPADHYAY et al., 2012)
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Tabela 1 - Principais poliânions formadores de CPEs com a quitosana para sistemas

de drug delivery.

Poliânion
Grupo

Aniônico
Substância

Liberada
Referência

Alginato -COO- Campotecina

Nifedipina

JUNTAPRAM et al., 2012.

LI et al., 2008.

Ácido

hialurônico

-COO- iRNA

Gene

AL-QADI et al., 2013.

LIU et al., 2013.

Carragenana -SO3
- Campotecina

Glucose oxidase

BSA

JUNTAPRAM et al., 2012.

BRIONES; SATO, 2010.

LI et al., 2012.

Sulfato de

dextrana

-SO3
- BSA

Curcumina

VALENTE et al., 2013

ANITHA et al., 2011.

Pectina -COO- Diclofenaco DUTTA; SAHU, 2012.

Sulfato de

dextrana

-SO3
- BSA

Curcumina

VALENTE et al., 2013

ANITHA et al., 2011.

Goma arábica -COO- Primaquina NISHI; JAYAKRISHNAN,

2007.

Sulfato de

condroitina

-SO3
- 5-fluorouracil HUANG et al., 2010.

1.1.3. Métodos de caracterização de nanopartículas

Novos sistemas poliméricos de drug delivery podem oferecer vantagens

terapêuticas como a diminuição da toxicidade e o melhor controle de distribuição do

fármaco para células ou tecidos-alvo (MORACHIS; ALMUTAIRI; MAHMOUD, 2012).

No entanto, a complexidade intrínseca ao sistema (polímero/droga) requer uma

cuidadosa caracterização físico-química do conjugado para que, posteriormente,

sejam realizadas as avaliações biológicas. Para esse tipo de nanossistema, o

tamanho, a polidispersividade, o potencial zeta e a capacidade de carga das

nanopartículas são alguns dos fatores que devem ser avaliados (CANAL; SANCHIS;

VICENT, 2011).
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1.1.3.1. Caracterização por tamanho e índice de polidispersão

O tamanho da partícula é um parâmetro que influencia inúmeras

características físico-químicas (propriedades óticas, velocidade de sedimentação,

viscosidade, dentre outras) e biológicas como a toxicidade sítio-dirigida, a

deposição, a depuração, e outras respostas fisiológicas, tais como a inflamação

(RAWLE, 2002; POWERS et al., 2006; YAGHMUR; GLATTER, 2009). Partículas

grandes (>1μm) são geralmente opsonizadas e acumulam-se no fígado e no baço,

com possibilidade de agregação e de oclusão dos capilares. Por outro lado,

nanopartículas pequenas (<5 nm) são rapidamente eliminadas do sangue através de

extravasamento ou depuração renal. Rápida depuração renal é esperada para as

nanopartículas menores que 10 nm de diâmetro. A filtração renal é dependente

também da carga, com partículas grandes e negativas apresentando maior

tendência de serem excluídas pela excreção (ELSABAHY; WOOLEY, 2012).

Há uma grande variedade de métodos para a determinação da distribuição de

tamanho das nanopartículas, incluindo o espalhamento de luz, a análise diferencial

de mobilidade, espectroscopia de massa, microscopia eletrônica e a medição da

área de superfície. Diretrizes para seleção e condução dessas medições são

disponibilizadas por diversas organizações nacionais e internacionais de

normalização como a Internacional Standards Organization (ISO), a Sociedade

Americana de Testes e Materiais (ASTM) e a United States Pharmacopeia (USP)

(POWERS et al., 2006).

A determinação do tamanho de nanopartículas em suspensão é um

procedimento complexo e requer algumas considerações teóricas. Para isso, deve-

se imaginar como medir o tamanho de uma caixa de fósforo com uma régua. Dessa

forma, seriam necessários três valores (altura, largura e profundidade) que

correspondem ao tamanho da caixa mas, nesse caso, é impossível representar o

tamanho da caixa apenas com um único valor. A situação torna-se mais dificil se

precisamos medir uma forma complexa como um gão de areia, ou uma particula em

suspensão. Este é o problema básico da análise de tamanho de partículas: como

descrever um objeto tridimensional usando um único número. Há somente uma

forma que se pode descrever uma estrutura tridimensional por um único número que

é a forma esférica (FIGURA 9). Se o peso da caixa for conhecido ele pode ser
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convertido em peso de uma esfera, permitindo que o cálculo de um único número

chegue ao valor do diâmetro da esfera com o mesmo peso da caixa. Essa teoria é

conhecida como Equivalente Esfera (RAWLE, 2002).

Figura 9 - Esfera equivalente de um cilindro de 100 μm de altura e diâmetro de 20
μm.

Fonte: Rawle, 2002.

Há diferentes formas de medir o diâmetro de partículas em solução, como

demonstrado na figura 10. Cada uma exprime uma propriedade específica da

partícula e as medições de tamanho só devem ser seriamente comparadas com

outras se ambas forem determinadas pela mesma proprierade.

Figura 10 - Diferentes medidas de tamanho de partícula para o mesmo grão de
areia.

Fonte: RAWLE, 2002.
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O espalhamento dinâmico de luz (DLS), também conhecido como

espectroscopia de correlação de fótons, vem sendo empregado desde a década de

1970 para medir macromoléculas e pequenas partículas em suspensão. Este

método possui várias vantagens, dentre elas o fato de que as medições são rápidas

e quase toda automatizada, de modo que não é necessária muita experiência

técnica do operador. Atualmente essa é a tecnologia mais popular para

determinação do tamanho de nanopartículas em suspensão (XU, 2008).

Nessa técnica, a irradiação de um feixe de luz monocromática (um laser, por

exemplo) em uma solução com partículas em movimento browniano provoca a

alteração do comprimento de onda da luz incidente quando o feixe atinge as

partículas. A técnica de DLS detecta o padrão dessas alterações e o relaciona com o

tamanho das partículas (FIGURA 11). Dessa forma, através do coeficiente de

difusão das  partículas e uma função de autocorrelação é possível calcular a

distribuição do tamanho hidrodinâmico dos complexos (GOLDBURG, 1999; BLOCK;

SCHEFFOLD, 2010).

Figura 11 - Representação esquemática da detecção da luz espalhada pelas

partículas em solução.

Fonte: Zetasizer - User Manual, 2004.

Dependendo do tamanho da partícula e do comprimento de onda do laser

pode haver três tipos de espalhamento de luz (FIGURA 12). Quando a partícula é

muito maior que o comprimento de onda incidente o espalhamento de luz apresenta
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padrão de Fraunhofer. Partículas muito pequenas, por exemplo 10 vezes menores

que o comprimento de onda incidente, apresentam o espalhamento tipo Rayleigh.

Todas as partículas da região intermediária apresentam espalhamento tipo Mie.

Com o equipamento trabalhando com o comprimento de onda fixo de 633 nm, temos

que partículas cujo tamanho varia entre 0,05 e 100 µm o espalhamento Mie é o mais

apropriado, pois, através da aplicação da fórmula Mie (desenvolvida em 1908) ele

consegue descrever multiespalhamentos gerados durante a  análise,

proporcionando uma medição mais sensível e confiável (KECK; MÜLLER, 2008).

Figura 12 – Representação do espalhamento de luz em função do comprimento de

onda incidente e do tamanho da partícula.

Fonte: Keck; Müller, 2008.

Embora a medição do tamanho por DLS seja determinada pela intensidade de

luz espalhada, é possível, através de ferramentas matemáticas, convertê-la para

distribuição por volume ou por número das partículas. Porém, essa conversão pode

apresentar resultados surpreendentes (RAWLE, 2002).

Para melhor compreensão das diferenças entre os três tipos de distribuição

deve-se considerar uma amostra que contem somente dois tamanhos de partículas

(5 e 50 nm), mas com número iguais de partículas (FIGURA 14). O primeiro gráfico

representa o resultado em distribuição por número e, como esperado, os dois picos
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são do mesmo tamanho (1:1) já que existe número igual de partículas. O segundo

gráfico mostra o resultado de distribuição de volume. A área do pico para partículas

de 50 nm é 1000 vezes maior do que a do pico que representa as partículas de 5 nm

(razão de 1:1000). Isto é devido ao fato do volume da partícula de 50 nm ser 1000

vezes maior que a partícula de 5 nm (volume da esfera é igual a 4/3 πr3 ). O terceiro

gráfico mostra o resultado de intensidade. A área do pico para partículas de 50 nm é

agora 1.000.000 vezes maior do que para partículas de 5 nm (razão 1:1000000). Isto

por que as partículas grandes espalham mais luz do que partículas pequenas (a

intensidade do espalhamento da partícula é proporcional a sexta parte do seu

diâmetro – aproximação de Rayleigh) (Zetasizer - User Manual, 2004).

Figura 13 - Gráficos da distribuição de tamanho de partículas por número, volume e

intensidade.

Fonte: Zetasizer - User Manual, 2004).

O tamanho das partículas medidas por DSL também pode ser expresso pelo

Z-average, obtido pela técnica de cumulantes (KOPPEL, 1971). É o parâmetro mais

estável produzido pela técnica e deve ser considerado principalmente nas

avaliações de controle de qualidade. O Z-average é definido pela norma ISO 13321

e, mais recentemente ISO 22412, como “média harmônica da intensidade do

diâmetro da partícula”. Entretanto, o Z-average só deve ser comparável com outras

técnicas de determinação de tamanho se a amostra for monomodal, esférica (ou

semelhantes à esferica), e monodispersa (MALVERN INSTRUMENTS, 2011).
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Apesar das vantagens, a análise de DLS para a determinação do tamanho de

partículas requer certos cuidados. A concentração da amostra analisada é um dos

parâmetros importantes (TABELA 2), pois em concentrações muito baixas, o

espalhamento de luz pode não ser suficiente para realização da medida. Por outro

lado, concentrações altas da amostra podem causar o fenômeno conhecido como

multiespalhamento, no qual a luz espalhada por uma partícula é espalhada por

outra, interferindo na eficiência da leitura (ALLEN, 1992). Devido à alta sensibilidade

da técnica, a leitura também pode ser influenciada por contaminantes como

partículas de poeira. Para evitar a contaminação, recomenda-se que todas as

soluções utilizadas na formulação das nanopartículas sejam previamente filtradas,

geralmente em membrana de 0,22 µm (JILLAVENKATESA; DAPKUNAS; LUM,

2001)

Tabela 2 - Faixa de concentração recomendada para a análise de tamanho de

nanopartículas.

Fonte: Zetasizer - User Manual, (2004).

O espalhamento de luz dinâmico fornece também o índice de polidispersão

(IPD), que indica a distribuição de tamanho de uma população de partículas em uma

amostra (Figura 13). Dessa forma, pode-se classificar uma amostra como

monomodal (uma população) ou multimodal (várias populações), e monodispersa
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(estreita distribuição) ou polidispersa (ampla distribuição). Por exemplo, uma

amostra com tamanho médio de 300 nm e descrito como “monodisperso” não

significa que todas as partículas meçam 300 nm, mas que a distribuição é simétrica

e centrada em 300 nm. (GAUMET et al., 2008).

O indice de polidispersão é expresso em uma escala de 0 a 1. Valores abaixo

de 0,1 podem ser associados com alta homogenicidade da população de partículas.

Até esse ponto, particulas monodispersas e esféricas podem ter seu tamanho

comparado com outras técnicas de medição de tamanho. Amostra de partículas com

IPD ligeiramente aumentado, variando de 0,1 a 0,5 são aceitávais mas só devem

ser comparadas com partículas que tiveram tamanho determinados por DLS.

Valores superiores a 0,7 indicam que a amostra tem uma distribuição de tamanho

muito ampla, e provavelmente a técnica de DLS  não é adequada para a

determinação do tamanho (ZETASIZER - USER MANUAL, 2004, MALVERN

INSTRUMENTS, 2011)

Figura 14 - Representações esquemáticas de dois lotes de nanopartículas

correspondentes a uma população monodispersa e para uma população

polidispersa bimodal, analisados por DSL.

Fonte: Gaumet et al., 2008.
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O indice de polidispersão é um importante parâmetro da caracterização não

só porque reflete a qualidade da medida do tamanho por DLS. Amostras

multimodais ou polidispersas refletem populações de partículas com tamanho

heterogêneo, que por sua vez podem apresentar mudanças inesperadas das

propriedades físico-químicas e biológicas das partículas.

1.1.3.2. Caracterização por potencial Zeta

O potencial zeta é uma propriedade física exibida por qualquer partícula em

suspensão e reflete, a princípio, a carga elétrica da superfície da partícula.

Partículas em meio líquido são envoltas por duas camadas de íons (FIGURA 15). Na

primeira camada, mais interna, os íons estão em contato direto com a fase sólida e

encontram-se sob forte interação. São chamados de íons determinantes do

potencial. Na segunda camada, chamada de camada difusa, os íons estão

associados menos firmemente e possuem carga posta (contra-íons). Dentro da

camada difusa há um limite teórico no qual os íons e as partículas formam um

arranjo estável. Quando uma partícula se move, por exemplo, em um campo

elétrico, cada partícula e os íons mais fortemente ligados à mesma se movem como

uma unidade. O potencial no plano de cisalhamento entre essa unidade e o meio

circundante é chamado potencial Zeta (TECHNICAL NOTE, 2012).

A magnitude do potencial zeta é um importante parâmetro de caracterização

porque ela fornece indícios sobre a estabilidade do sistema coloidal. Altos valores de

potencial zeta (em módulo) refletem maior estabiliade do sistema, pois partículas

carregadas se repelem umas das outras, evitando a tendência natural de agregação.

Em geral, partículas com potencial zeta acima de +30 mV e abaixo de -30 mV são

consideradas estáveis (ZETASIZER, 2004).
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FIGURA 15 – Representação de uma partícula coloidal carregada eletricamente.

Fonte:http://www.malvern.com/LabEng/technology/zeta_potential/zeta_potential_LD

E.htm (acessado em 14/01/2013)

A carga líquida de partículas também pode influenciar aspectos biológicos

como a meia-vida de circulação, a retenção no tecido, e / ou a capacidade de

absorção pelas células. Vários gruposde pesquisa têm avaliado a influência do

potencial zeta de nanopartículas na absorção celular e a maioria dos estudos aponta

que, em linhagens celulares, há uma melhor absorção de partículas carregadas

positivamente (MORACHIS et al., 2012).

Nanopartículas de quitosana incorporadas com carvacrol (um componente do

óleo essencial extraído do orégano) com potencial zeta variando entre +24 e +42 mV

apresentaram atividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus, Bacillus

cereus e Escherichia coli (KEAWCHAOON; YOKSAN 2011). No entanto,

nanopartículas de poli (ε-caprolactona) (PCL), incorporadas com quinina

(antiplasmódio), apresentaram potencial zeta entre -16 e -18 mV, com marcante

aumento da atividade contra o Plasmodium berghei (HAAS et al., 2009).
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1.1.3.3. Avaliação da incorporação e liberação in vitro de fármacos

Um importante aspecto a ser avaliado nos sistemas de drug delivery diz

respeito à incorporação do fármaco na nanopartícula, no qual deve-se destacar dois

importantes parâmetros. A eficiência de encapsulação (E.E.) exprime a razão entre a

quantidade de fármaco encapsulado e a quantidade inicial de fármaco usado no

experimento. Por outro lado, a capacidade de carga (C.C.) é obtida pela razão entre

a quantidade de fármaco encapsulado e a massa de nanopartícula obtida após

secagem (VRIGNAUD et al., 2011). Ambos os parâmetros são influenciados pela

solubilidade do fármaco no meio reacional e pela sua interação com a matriz

polimérica, a qual está relacionada com a caracteristícas do polímero como peso

molecular e presença de grupos funcionais reativos (MOHANRAJ; CHEN, 2006).

O processo de carregamento de fármacos em partículas produzidas por

complexação polieletrolítica pode ser realizado por duas formas. Na metodologia

chamada de incubação, o fármaco é adicionado a uma solução contendo as

nanopartículas pré-formadas. Por outro lado, na metodologia denominada

incorporação, o fármaco é dissolvido em uma das soluções de polieletrólitos que,

posteriormente, é misturada à solução polieletrolítica de carga oposta. Geralmente, a

incorporação é o processo mais eficiente (AGNIHOTRI; MALLIKARJUNA;

AMINABHAVI, 2004).

O padrão de liberação do fármaco contido nas nanopartículas é outro fator

importante a ser estudado. Em geral, a taxa de liberação depende da solubilidade do

fármaco, do meio de liberação e de fatores intrínsecos ao sistema polimérico. Com

relação a esse ultimo quesito, a liberação do fármaco envolve três mecanismos:

liberação da droga presente na superfície da partícula, liberação por difusão pela

matriz polimérica intumescida e liberação por erosão/degradação da matriz

polimérica (MOHANRAJ; CHEN, 2006).

Na maioria dos casos a liberação ocorre por mais de um mecanismo. Na

libertação a partir da superfície das partículas, a droga adsorvida se dissolve em

contato com o meio de liberação. O fármaco aprisionado na camada superficial de

partículas também segue este mecanismo, mas de forma um pouco mais lenta,

promovendo o efeito “burst” de liberação. A liberação de drogas por difusão ocorre

em três fases: (a) a penetração da água no sistema polimérico, (b) a conversão do
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polímero em estado vítreo para o estado maleável, seguido do intumescimento da

partícula, e (c) a difusão da droga a partir da matriz intumescida. Assim, este tipo de

libertação é, inicialmente, lento, mas torna-se mais rápido à medida que o fármaco

se dissolve e a matriz intumesce. A liberação por erosão ocorre devido à

degradação da matriz polimérica. (AGNIHOTRI et al., 2004; DASH et al., 2011).

Figura 16 - Mecanismos de liberação de fármacos em sistemas particulados.

Fonte: Agnihotri; Mallikarjuna; Aminabhavi, 2004

Dependendo desses processos, os mecanismos de liberação podem ser

classificados em quatro tipos (MADERUELO et al., 2011):

a. Difusão Fickiana (tipo I): O mecanismo de difusão é o principal processo

que controla a libertação do ingrediente ativo.

b. Intumescimento do polímero (tipo II): A liberação do fármaco é controlada

pelo intumescimento do polímero.

c. Intumescimento do polímero e dissolução do polímero e drogas (anômala,

ou "difusão não-Fickiana"): liberação depende simultaneamente do intumescimento

da matriz e dos fenômenos de difusão.
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d. Erosão / degradação do polímero (tipo "Super II"): ocorre em matrizes que,

ao entrar em contato com o meio de liberação, forma-se uma camada

completamente hidratada na superfície que fica sujeita à erosão contínua.

Ritger e Peppas (1987) propuseram um modelo matemático para determinar

os mecanismos de liberação através das matrizes poliméricas.

Mt /M∞ = ktn ( 2 )

Onde, Mt é a fração da droga liberada no momento t, M∞ é a fração da droga

liberada no equilíbrio, k é uma constante característica da interação de droga-

polímero e n é um parâmetro empírico que caracteriza o mecanismo de transporte.

Dessa forma, segundo o coeficiente de difusão n, o comportamento de

transporte da droga pode ser classificado como Fickiano (n = 0,43), processo de

transporte II (n = 1), o comportamento não-Fickiano ou anômalo (0,43 < n <1) e tipo

super II (n > 1), baseado no expoente de difusão (PEPPAS; KORSMEYE, 1987;

DASH et al., 2011).

1.2. Polímeros naturais

1.2. 1. Carragenanas

Carragenana é um nome genérico para uma família de polissacarídeos

sulfatados, com cadeia linear, solúvel em água, extraídos de certas espécies de

algas vermelhas. Devido as suas propriedades gelificantes e estabilizantes esse

grupo de biopolímeros é bastante explorado comercialmente, principalmente na

indústria alimentícia (VAN DE VELDE et al.,2002; DE RUITER; RUDOLPH, 1997). A

indústria alimentícia utiliza entre 70 e 80% do total da produção mundial de

carragenanas, estimada em cerca de 45.000 toneladas métricas por ano, dos quais

cerca de 45% são destinados para produtos lácteos e 30% para carne e derivados

de carne. O mercado total de carragenanas nos EUA foi estimado como 300 milhões

dólares/ano. Além da grande utilização na indústria alimentícia, esse grupo de
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polímeros naturais vem sendo aplicados na indústria farmacêutica, cosmética e têxtil

(McHUGH, 2003; CAMPO et al., 2009)

As carragenanas são polissacarídeos naturais formados basicamente por

polímeros de galactose. Sua estrutura é composta por unidades diméricas

repetitivas contendo β-D-galactose (unidade A) ligada a (1→4)-α-D-galactose

(unidade B), como demonstrado na figura abaixo. (FALSHAW, FURNEAUX;

STEVENSON, 2005; USOV, 1998; MOLLET; RAHAOUI; LEMOINE, 1998;

MARINHIO-SORIANO, 2001; DE RUITER; RUDOLPH, 1997; VAN DE VELDE et

al.,2002).

FIGURA 17 - Padrão estrutural do dissacarídeo presente nas carragenanas (R’ = H

ou SO3-).

Tradicionalmente, as carragenanas são classificadas por letras gregas, que

indicavam o maior componente de uma amostra. Essa identificação é bastante

utilizada na ciência, legislação e regulação, porém, apresenta problemas no ponto

de vista científico, pois trata-se de uma nomenclatura não lógica, inflexível, e

incapaz de descrever, sem ambiguidade, estes polímeros complexos (DE RUITER;

RUDOLPH, 1997). Tendo em vista esse problema, uma nova nomenclatura foi

proposta por Knutsen et al (1994), e atribuía letras-código para identificar cada

monômero que compunha a galactana. Essa nomenclatura baseada em letras-

código (TABELA 3) é atualmente adotada pela “International Union of Pure and

Aplied Chemistry” (IUPAC), e proporciona uma classificação sistemática para as

carragenanas (VAN DE VELDE et al., 2002.)
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Tabela 3 - Nomenclatura proposta por Knutsen et al.(1994) - letras códigos para as

unidades de monossacarídeos formadores das carragenanas.

CÓDIGO CARRAGENANA NOMENCLATURA IUPAC

G β 3-ligado a β-D-galactopiranose

DA

D

k, β

Não encontrada*

4- ligado a 3,6-anidro-α-D-galactopiranose

4- ligado a α-D-galactopiranose

S κ, ι, λ, μ, ν, θ Ester sulfato (O-SO3-)

G2S λ, θ 3- ligado a β -D-galactopiranose 2-sulfato

G4S κ, ι, μ, ν 3- ligado a β -D-galactopiranose 4-sulfato

DA2S ι, θ 4- ligado a 3,6-anidro-α-D-galactopiranose 2-sulfato

D2S,6S λ,  μ 4- ligado a α-D-galactopiranose 2,6-disulfato

D6S μ 4- ligado a α-D-galactopiranose 6-sulfato

* Pesente em carragenanas desulfatadas

De acordo com as unidades dissacarídicas, mais especificamente o número e

posição dos grupos ésteres de sulfato e a presença da ponte 3,6 anidrogalactose,

pode-se encontrar diversos tipos de carragenanas, que podem ser agrupados em

quatro famílias (TABELA 4) (LAHAYE, 2001; VOLERY et al., 2004).

Tabela 4: Nomenclatura para as carragenanas proposta por Knutsen et al (1994).

Unidade A (13) Unidade B (14) Carragenana Família

G4S DA κ (kappa) Kappa
G4S DA2S ι (iota)

G4S D6S μ (mu)

G4S D2S,6S ν (nu)

G4S D2S ο (omicron)

G DA β (beta) Beta
G D6S γ (gamma)

G D2S,6S δ (delta)

G DA2S α (alpha)

G2S D2S,6S λ (lambda) Lambda
G2S DA2S θ (theta)
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G2S D2S ξ (xi)

GP,2S D2S π (pi)

G6S DA ω (omega) Omega
G6S D6S ψ(psi)

As carragenanas comercialmente mais importantes são a κ, ι e λ, e suas

estruturas estão demonstradas na figura 17. Carragenanas do tipo κ (G4S-DA) e ι

(G4S-DA2S) possuem 1 e 2 grupos sulfatos, respectivamente, e ponte 3,6-

anidrogalactose em sua estrutura. Ambas apresentam propriedades gelificantes. A λ

carragenana (G2S-D2S,6S) é a mais carregada de todas, com 3 grupos sulfato e

ausência de ponte 3,6-anidrogalactose, características que refletem em sua

propriedade espessante (VOLERY et al., 2004; CAMPO et al., 2009; JIAO et al.,

2011)

Figura 18 - Representação esquemática das estruturas diméricas repetitivas das

principais carragenanas comerciais.

Fonte: Campo et al., 2009.
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Além das propriedades gelificantes e espessantes que fazem das

carragenanas moléculas comercialmente importantes esses biopolímeros

apresentam diversas propriedades biológicas como atividade anticoagulante,

antiviral, antihiperlipidêmica, antitumoral e imunomodulatória (CAMPO et al., 2009;

JIAO et al., 2011; WIJESEKARA et al., 2011).

Devido às suas propriedades pró-inflamatórias as carragenanas são

empregadas como controle positivo no modelo de edema de pata, um clássico

experimento importante para a descoberta de novos fármacos anti-inflamatórios

(SILVA et al., 2010).

A atividade anticoagulante de diversos polissacarídeos de origem algal,

dentre eles as carragenanas, vem sendo estudadas como uma alternativa à

heparina devido a sua limitada fonte e aos seus efeitos colaterais (MOURÃO, 2004).

Silva et al., (2010) avaliaram a atividade anticoagulante in vitro de três carragenanas

comerciais (κ, ι e λ). Os resultados do teste aPTT (tempo de ativação parcial da

tromboplastina) apontaram para a maior atividade anticoagulante da lambda

carragenana, com 240 s (20 μg), em relação a atividade da kappa e iota, com 240 e

132 s (100 μg), respectivamente. A maior atividade anticoagulante da lambda

carragenana é provavelmente devido ao maior teor de grupos sulfatos em relação as

carragenanas do tipo kappa e iota.

Em recente estudo, Araújo et al. (2013) avaliaram a atividade anticoagulante

de carragenanas sintéticas, produzidas a partir de carragenanas naturais

adicionadas de novos grupos sulfatos em regiões específicas do polímero. Os

resultados do ensaio de aPTT sugerem que a sulfatação no C2 de 3,6-anidro-α-D-

Galp e no C6 de β-D-Galp aumenta a atividade anticoagulante in vitro. Dessa forma,

foi relatado que não apenas a quantidade, mas também a localização desses grupos

sulfatos pode influenciar na atividade biológica dos polissacarídeos.

Atualmente, diversos estudos vêm demonstrando que polissacarídeos

sulfatados têm atividade antiproliferativa in vitro para linhagens de células

antitumorais, bem como a capacidade inibitória do crescimento tumoral em

camundongos (WIJESEKARA et al., 2011; ZONG et al., 2012). Apesar de ainda não

estarem completamente esclarecidos, os mecanismos sugeridos para explicar a

atividade antitumoral envolvem:



42

1) Prevenção da gênese do tumor pelo consumo de preparações ativas

2) Atividade anticâncer direta, com a indução da apoptose de células

tumorais

3) Atividade imunopotencializadora em combinação com a quimioterapia

4) Inibição da metástase tumoral

Os polissacarídeos sulfatados extraídos da alga vermelha Champia

feldmannii, por exemplo, não apresentaram atividade citotóxica in vitro, porém

inibiram o desenvolvimento tumoral (sarcoma 180) em camundongos, atuando como

um imunomodulador. Em combinação terapêutica com o 5-FU foi demonstrado que

os polissacarídeos sulfatados podem aumentar a eficiência anticâncer do

quimioterápico e prevenir a leucopenia causada por ele (LINS et al., 2009).

A atividade antitumoral in vivo também foi comprovada com os

polissacarídeos sulfatados extraídos da rodófita Grateloupia longifolia. Os resultados

mostraram que houve uma potente inibição do crescimento tumoral no modelo de

sarcoma 180 e uma clara redução da angiogênese no tumor.  A atividade anti-

angiogênica pode ser atribuída à inibição da proliferação/ migração das células

endoteliais e da expressão de fatores teciduais (ZHANG et al., 2006).

Devido às suas características físico-químicas e biológicas, as carragenanas

vêm sendo empregadas na formulação de sistemas de liberação controlada de

moléculas biologicamente ativas.  Dentre alguns desses estudos podemos citar o

encapsulamento de fármacos como o diclofenaco de sódio (PIYAKULAWAT et al.,

2007), ibuprofen (KIANFAR, 2011), diltiazem (TAPIA et al., 2004), da enzima

glucose oxidade (BRIONES; SATO, 2010) e da insulina (LEONG et al., 2011).

No entanto, estudos envolvendo carragenanas como sistema de liberação

controlada de fármacos anticancerígenos são escassos na literatura. Dessa forma, a

avaliação desses sistemas pode ser promissora por dois motivos: primeiro, a

natureza polimérica (aniônica) da carragenana favorece a formação de

nano/micropartículas, a partir da interação com outros polímeros catiônicos.

Segundo, devido à comprovada atividade antitumoral, as carragenanas podem atuar

sinergicamente com os fármacos convencionais contra o desenvolvimento do tumor.
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1.2. 2. Quitosana

A quitosana é um biopolímero derivado da quitina, que por sua vez é

encontrada na parede celular de algumas espécies de fungos e no exoesqueleto dos

artrópodes. Grande parte dos polissacarídeos naturais (celulose, dextrana, pectina,

ácido algínico, ágar, agarose e carragenanas) apresenta caráter ácido ou neutro,

entretanto a quitosana e a quitina são polissacarídeos naturais básicos, insolúveis

em água, mas solúveis em meios levemente ácidos (JAYAKUMAR et al., 2010).

Ao contrário da quitina que é mais abundante na natureza, a quitosana ocorre

naturalmente apenas em algumas espécies de fungos. Anualmente, alguns milhões

de toneladas de quitina são extraídas principalmente de carapaças de caranguejos,

camarões e lagostas, movimentando um crescente e lucrativo mercado. A conversão

industrial de quitina em quitosana é promovida pela hidrólise dos grupos acetamida

da quitina, em meio alcalino (BADAWY; RABEA, 2011).

As estruturas químicas da quitina e da quitosana são semelhantes. Ambas

são constituídas por unidades de 2-acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose  (GlcNAc) e

2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose (GlcN) unidas por ligações glicosídicas β(1→4)

(FIGURA 18). Entretanto, os polímeros diferem entre si quanto à proporção relativa

dessas unidades, por exemplo, uma estrutura que apresenta grau de acetilação

maior que 80% é denominada quitina, enquanto um polímero com grau de acetilação

menor que 80% é considerado quitosana (ABRAN; HILGUERA, 2004)

A quitosana pode ser caracterizada segundo diversos parâmetros, dos quais

podemos destacar o grau de acetilação (DA) e a massa molar (MW), fatores que

afetam diretamente as propriedades químicas e biológicas do polímero (GOY et al.,

2009; DASH et al., 2011).

A quitosana tem como característica um baixo grau de N-acetilação (DA)

quando comparada a quitina, embora haja divergências quanto ao valor que

destingue os dois polímeros.  Por definição, o DA corresponde à média das

unidades GlcNAc por 100 monômeros, expresso em porcentagem, e pode ser

determinado através de diferentes ferramentas analíticas, dentre elas a

espectroscopia na região do infravermelho, ultravioleta, 1H e 13C RMN (JAYAKUMAR

et al., 2010; BADAWY; RABEA, 2011). Alguns autores e fabricantes preferem a
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utilização do grau de desacetilação (DD) ao invés do DA para caracterizar a

quitosana (DASH et al., 2011)

Figura 19 - Representação estrutural da quitosana e da quitina.

Fonte: Jayakumar et al., 2010.

O DA influencia diretamente, dentre outros parâmetros, a solubilidade e a

viscosidade do polímero, sendo inversamente proporcional a ambas. (KUMIRSKA et

al., 2011). Dessa forma, dependendo do propósito, pode-se adquirir comercialmente

a quitosana com diversos graus de acetilação.

Como os demais polissacarídeos naturais, a quitosana é polidispersa quanto

à massa molar (MW). Esse importante parâmetro físico-químico depende

principalmente da origem e das condições da reação de desacetilação (tempo,

temperatura, concentração da base). Por exemplo, a quitosana obtida pela

desacetilação da quitina de crustáceos pode ter MW maior que 100 kDa o que torna

comum a utilização de processos químicos e enzimáticos com o objetivo de reduzir a

MW para as diversas demandas comerciais (BADAWY; RABEA, 2011). Entretanto,

comercialmente não há um padrão para classificação da qitosana quanto a massa

molar. A Sigma-Aldrich comercializa quitosana em dois graus de MW: a de baixa

massa molar, com MW variando entre 20 e 190 kDa e a de alta massa molar entre

190 e 350 kDa (DASH et al., 2011). Outras fontes classificam a quitosana em três
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categorias, com baixa (MW < 50 kDa), média (MW 50 – 150 kDa) e alta (MW > 150

kDa ) massa molar (GOY et al., 2009).

A quitosana é uma base fraca e insolúvel em água, mas solúvel em soluções

ácidas diluídas, abaixo do seu pKa (~6,3). Nessa condição de pH, ocorre a

conversão das unidades de glucosamina (-NH2) em sua forma protonada (-NH+
3), o

que faz da quitosana um polieletrólito catiônico solúvel. À medida que o pH aumenta

acima do seu pKa, as aminas tornam-se desprotonadas e o polímero perde a sua

carga, tornando a quitosana insolúvel. A transição solúvel para insolúvel ocorre em

torno do pH 6 e 6,5. Dessa forma, é importante ressaltar que tanto o valor do pKa

quanto a solubilidade da quitosana são parâmetros altamente dependentes do grau

de N-acetilação da amostra (DASH et al., 2011; KUMIRSKA et al., 2011).

Figura 20 - Solubilidade da quitosana em função do pH do meio

Fonte: Kumirska et al., 2011 (adaptado)

As propriedades químicas e biológicas, a grande disponibilidade e o baixo

custo fazem da quitosana um biopolímero com grande potencial nas mais diversas

aplicações, como na área alimentícia, ciências dos materiais, produtos

farmacêuticos, cosméticos, agricultura, proteção ambiental e biotecnologia

(AZEVEDO et al., 2007; JAYAKUMAR et al., 2010).

A quitosana é um polímero natural, biodegradável, biocompatível e não-tóxico

para os seres humanos. Ela também possui a propriedade de se ligar a células de
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mamíferos e bacterianas (JAYAKUMAR et al., 2010). A comprovada atividade

antimicrobiana da quitosana vem sendo relatada por diversos autores, que atribuem

essa propriedade à três mecanismos: i) a interacção de superfície iónica, resultando

em danos na parede celular; ii) inibição do mRNA e síntese de proteínas através da

penetração da quitosana no núcleo dos microrganismos, e iii) a formação de uma

barreira externa quelante de metais que provoca a supressão de nutrientes

essenciais para o crescimento microbiano. É provável que todos os eventos ocorram

simultaneamente, mas em diferentes intensidades (GOY et al., 2009). Badawy e

Robea (2011) destacaram em um rico artigo de revisão a aplicação da quitosana,

devido a sua atividade antibacteriana, no controle de diversos fitopatógenos.

Além da atividade microbicida, a quitosana apresenta diversas outras

atividades biológicas. Ela tem propriedades hemostática, fungistática, espermicida,

anticolesterolêmica. Também possui capacidade de regeneração do tecido

conjuntivo e aceleração da formação óssea (DUTTA et al., 2004; JAYAKUMAR et

al., 2010; KUMIRSKA et al., 2011)

Recentemente, diversos estudos envolvendo a quitosana como sistemas de

drug delivery têm sido relatados na literatura para a liberação de fármacos,

peptídeos, proteínas, vacinas e DNA. Os testes clínicos realizados com biomateriais

baseados em quitosana não encontraram reações inflamatórias ou alérgicas após a

implantação, aplicação de injecção, tópica ou ingestão no corpo humano

(CHATELET; DAMOUR; DOMARD, 2001; DASH et al., 2011).

1.3. O câncer

1.3.1. Incidência de câncer no mundo e no Brasil

O câncer é um evidente problema de saúde pública tanto em países

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da

Saúde para o ano de 2008, estimou-se que ocorreriam 12 milhões de novos casos e

7 milhões de mortos (WHO, 2008). Estima-se que, no ano 2030, pode-se esperar 27

milhões de casos de câncer, com 17 milhões de mortes, e ainda 75 milhões de

pessoas vivas, anualmente, com câncer. O maior efeito desse aumento vai incidir

em países de baixa e média renda devido às limitações no diagnóstico e prognóstico
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da doença. Em países com grande volume de recursos financeiros, predominam os

cânceres de pulmão, mama, próstata e cólon, enquanto em países em

desenvolvimento os cânceres predominantes são os de estômago, fígado, cavidade

oral e colo do útero (WHO, 2011).

No Brasil, as estimativas para o ano de 2012, que também são válidas para o

ano de 2013, apontam a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de

câncer (incluindo os casos de pele não melanoma) reforçando a magnitude do

problema do câncer no país. Sem os casos de câncer da pele não melanoma,

estima-se um total de 385 mil casos novos. Os tipos de câncer mais incidentes são

de pele não melanoma, próstata, pulmão, cólon e reto e estômago para o sexo

masculino; e os cânceres de pele não melanoma, mama, colo do útero, cólon e reto

e glândula tireoide para o sexo feminino. A tabela 5 destaca a estimativa para 2012

dos principais tipos de câncer mais incidentes o Brasil, por sexo.

TABELA 5: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes

estimados para 2012, por sexo (exceto pele não-melanoma).

Fonte: INCA/MS (disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia
/3400/162/saude-lanca-perfil-%3Cbr%3Edo-cancer-para-012.html,
acessado em janeiro de 2013).
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1.3.2. Mecanismos fisiológicos do câncer

O câncer é uma doença que tem sua gênese diretamente ligada às alterações

do genoma. Tais alterações interferem na fisiologia das células afetando diversos

genes, dentre eles os responsáveis pela apoptose e pela regulação do ciclo celular.

Estudos realizados em modelos de animais sugerem que a sucessão de alterações

no genoma confere características vantajosas à sobrevivência das células, levando

ao progressivo aparecimento do câncer (HANAHAN; WEINBERG, 2000; NOWELL,

1976)

Estima-se que existam mais de 100 tipos de câncer, e vários subtipos

dependendo do órgão acometido. Apesar da grande diversidade quase todos

apresentam algumas alterações celulares essenciais ao surgimento e

estabelecimento do tumor (FIGURA 20): autossuficiência em fatores de crescimento,

insensibilidade a fatores antiproliferativos, invasão tecidual e metástase, neo-

vascularização, potencial replicativo ilimitado, evasão da apoptose e “invisibilidade” à

imunovigilância (HANAHAN et al., 2000).

Figura 21 – Propriedades adquiridas comuns à maioria dos tumores.

Fonte: Adaptado de Hanahan e Weinberg, 2012; Dunn, Old e Schreiber, 2004;

Colotta et al., 2009.
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O sistema imunológico tem um papel crucial no combate ao estabelecimento

de células malignas. Em condições normais, o sistema imune desempenha a

importante função de reconhecimento e eliminação de células aberrantes ou

disfuncionais, processo chamado de imunovigilância. No entanto, as células

tumorais têm a propriedade de escapar da imunovigilância, fato atribuído ao

crescimento de células tumorais fracamente imunogênicas (imunosseleção) e a

supressão ativa da resposta imune (imunosubversão) (DUNN et al., 2004;

ZITVOGEL et al., 2006).

A quimioterapia é uma das principais formas de tratamento contra o câncer.

Os quimioterápicos antitumorais são inicialmente identificados através de screens de

compostos que matam células em rápida divisão celular. Essas drogas são a

espinha dorsal das terapias atuais, mas são limitadas pela estreita margem

terapêutica, significante toxicidade e frequente resistência adquirida. Mais

recentemente, a melhor compreensão da patogênese do câncer e do microambiente

tumoral tem dado origem a novas opções de tratamento, incluindo a quimioterapia

sítio-dirigida e a imunoterapia. A quimioterapia sítio-dirigida visa inibir vias

moleculares específicas que são cruciais para o crescimento e manutenção do

tumor, minimizando os efeitos sobre células saudáveis. Por outro lado, a

imunoterapia se concentra na estimulação da resposta imune do hospedeiro para a

destruição do tumor. Terapias sitio-dirigidas e agentes citotóxicos também podem

modular o sistema imunológico, o que levanta a hipótese de que, combinado com a

imunoterapia, possam melhorar a eficiência do tratamento (SETON-ROGERS, 2012;

VANNEMAN; DRANOFF, 2012).

O microambiente tumoral é marcado por diversas características patológicas

como anomalias nos vasos sanguíneos, na oxigenação, no pH, na perfusão e nos

estados metabólicos. Dentre esses fatores, destacam-se a morfologia da vasculatura

e o pH do microambiente tumoral como os mais relevantes  para  a concepção de

sistemas nanoparticulados para liberação de drogas sítio dirigida (DANHIER et al.,

2010).

Os microvasos normais consistem de arteríolas, capilares e vênulas que se

ramificam dicotomicamente, e formam uma arquitetura bem organizada, regulada e

funcional. Em contraste, os vasos tumorais são dilatados, tortuosos, com distribuição

espacial desorganizada, com trifurcações e ramos com diâmetros irregulares
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(FIGURA 21). A estrutura da parede dos vasos também é anormal, com grandes

junções inter-endoteliais e aumento do número de fenestrações, vesículas e canais

vesico-vacuolares. Os mecanismos moleculares que causam estas anomalias não

são bem compreendidos, mas o desequilíbrio de fatores pró e anti-angiogênicos é

considerado como um dos principais contribuintes. (FUKUMURA; JAIN, 2007).

A principal estratégia para o desenvolvimento de sistemas de liberação sítio

dirigida leva em consideração a própria arquitetura do microambiente tumoral,

sobretudo a anormal estrutura dos vasos sanguíneos, no qual o revestimento

endotelial da parede do vaso se torna mais permeável do que no estado normal.

Como resultado, em tais áreas, as grandes moléculas e nanopartículas variando

entre 10 a 500 nm de tamanho podem deixar o leito vascular e acumulam-se no

interior do espaço intersticial, comportamento conhecido como “aumento da

permeabilidade e retenção” (EPR, Enhanced Permeability and Retention effect). O

efeito EPR facilita o extravasamento dos complexos nanopartícula/fármaco  mais

seletivamente para o tumor do que para os tecidos normais. Em adição, a ausência

de vasos linfáticos evita que as nanopartículas sejam removidas do microambiente

tumoral, promovendo maior eficiência terapêutica e diminuição dos efeitos colaterais

(VIPPOLA et al., 2009; BISHT; MAITRA, 2009; DANHIER et al., 2010; BAE; PARK,

2011; TIAN; BAE, 2012).

FIGURA 22 - Representação esquemática da morfologia dos tecidos normais e

tumorais.

Fonte: Danhier et al., 2010
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O desenvolvimento da anormal rede vascular resulta na formação de regiões

hipovascularizadas, onde frequentemente o fluxo sanguíneo é intermitente. Nesse

cenário, regiões do tumor ficam privadas do oxigênio, quadro conhecido por hipóxia,

que induz à diminuição do pH devido a presença de ácido lático e ácido carbônico,

produtos do metabolismo anaeróbico da glicose (TATUM et al., 2006). Acredita-se

que cerca de 26 genes possam ser regulados devido à condição de hipóxia, muitos

deles codificam enzimas glicolíticas ou estão envolvidos na diferenciação celular,

angiogênese ou transporte de oxigênio (WEBER; KUO, 2012).

A condição de acidez do microambiente tumoral pode ser usada como

estratégia para o desenvolvimento de sistemas de liberação sitio dirigida dependente

do pH (SHAPIRA et al., 2011; LAMMERS et al., 2012; DANHIER, 2010) A maioria

dos polímeros sensíveis ao pH contém nitrogênio (aminas) e são hidrofóbicos em pH

fisiológico, como é o caso da quitosana. Quando ligados a um polímero hidrofílico

(como as carragenanas) formam complexos que podem ser carregados com

fármacos antitumorais. Ao entrar em contato com o microambiente tumoral, onde o

pH é ligeiramente mais baixo, ocorre a protonação dos grupos amina da quitosana,

desestabilizando o complexo e promovendo a liberação do fármaco, como

demonstrado na figura 22 (TIAN; BAE, 2012).

FIGURA 23 - Representação do efeito EPR e do nanossistema de liberação de

fármacos dependente de pH.

Fonte: Bisht e Maitra, 2009.
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A eficiência dos sistemas de drug delivery sítio dirigido pode ser observado

no trabalho desenvolvido por Cheng et al. (2012). Os autores observaram que

distribuição de nanopartículas de quitosana galactosilada incorporadas com o 5-FU

apresentaram maior acumulação em tecidos tumorais hepáticos, com o aumento de

8,9; 23,5; 79,96 e 85,15 vezes quando comparado com tecido hepático saudável, rin,

coração e sangue. Também foi observada a inibição do crescimento tumoral e o

aumento da sobrevida quando comparado com o tratamento com o 5-FU livre.

Nanopartículas formadas pela co-polimerização de N-isopropilacrilamida

(NIPAAm)  e quitosana incorpotados com paclitaxel exibiram liberação sensível ao

pH. Ensaios do MTT e microscopia de fuorescência mostram que a liberação foi

significativamente aumentada em ambiente levemente ácido (pH 6,8) em relação às

condições normais. Os ensaios in vivo mostraram que o grupo que recebeu o

tratamento com o fármaco encapsulado perdeu menos peso e apresentou

significativa regreção do tumor e aumento da sobrevida, com 3 dos 9 animais

sobrevivendo mais que 60 dias.

De fato, os estudos com sistemas de drug delivery sítio digirida vem

crescendo nos últimos anos. Atualmente, diversas formulações estão em fase de

testes clínicos, com várias já aprovadas, fato que atesta o potencial uso dessa

estratégia como alternativa às terapias convencionais (LAMMERS et al., 2012;

SHAPIRA et al., 2011; DANHIER, 2010)

1.3.3 Quimioterápicos antitumorais: 5-Fluorouracil

O 5-fluorouracil (5-fluoro-1H,3H-pyrimidine-2,4-dione) é um análogo de

pirimidina classificado como agente antimetabólico com largo espectro de atividade

contra tumores sólidos, como por exemplo câncer de estômago, mama, cérebro,

fígado, pâncreas, pulmão e colorretal (NICHIFOR; SCHACHT; SEYMOUR, 1997;

REJINOLD et al., 2011; KEVADIYA et al., 2012). A representação da estrutura e

algumas características do 5-FU estão apresentadas na tabela 6.
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TABELA 6: Fórmula, estrutura, massa molar e limite de solubilidade do 5-FU.

Fórmula Estrutura Massa molar
Solubilidade

(H2O)

FC4H3N2O2 130,08 g/mol 12 g/l (20 °C)

Fonte: www.sigma-aldrich.com, acessado em janeiro de 2013.

Utilizado desde os anos 1950, o mecanismo de ação primário do 5-FU é a

inibição da síntese de DNA por inibição competitiva da enzima timidilato sintase. Em

menor extensão o 5-FU também inibe a síntese de RNA (SIMEONOVA, 2003). Mais

especificamente, o 5-FU é metabolizado como uracila e pode ser enzimaticamente

convertidos para o metabolito ativo 5-F-dUMP, que inibe a timidilato sintase

bloqueando a produção de novo de dTMP (indispensável para a produção do DNA)

e levando a ao acúmulo de dUMP. Um dos resultados da inibição da timidilato

sintase pelo 5-F-dUMP é a incorporação direta de 5-F-dUMP e dUMP no DNA

celular. A excisão subsequente de U e 5-FU genômico é executada pela reparação

por excisão de bases ou pelo sistema de reparação de erros, mas é ineficaz devido

a DNA polimerase continuar a incorporar dUTP e 5-F-dUTP, permanecendo em um

ciclo fútil reparação (PARKER; STIVERS, 2011).

Apesar da versatilidade, o 5-FU apresenta algumas limitações. A curta meia-

vida em sistemas biológicos, entre 10 e 20 minutos no plasma sanguíneo, exige

altas doses do quimioterápico para que a concentração terapêutica seja atingida. A

incompleta e não uniforme absorção devido à rápida metabolização do 5-FU pela

dihidropirimidine dehidrogenase é outro fator limitante da terapia. Estudos revelaram

que a enzima desativa cerca de 85% do fármaco (MOLET-MARTINO; JOLIMAITRE;

MARTINO, 2002). Os efeitos tóxicos sobre a medula óssea e trato gastrintestinal, e a

ação não seletiva contra células saudáveis também são marcantes causados pelo

quimioterápico. A estratégia de incorporar o 5-FU em carreadores nanoparticulados

pode ser uma alternativa eficiente para diminuição dos efeitos colaterais e melhoria
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da terapia contra o câncer (NAIR et al., 2011; REJINOLD et al., 2011; KEVADIYA et

al., 2012; WILSON et al., 2012)

1.3.4. Liberação controlada de fármacos e o tratamento contra o câncer

Uma das principais aplicações das nanopartículas carreadoras de fármacos

tem sido direcionada ao tratamento de neoplasias. Na quimioterapia convencional, o

fármaco é distribuído por todo o organismo, onde elas afetam tanto as células

cancerosas quanto as normais. Devido às características do microambiente tumoral

e do efeito de permeabilidade e retenção, as nanopartículas podem acumular-se

preferencialmente em tecidos tumorais, o que pode proporcionar altas

concentrações do fármaco nos tumores e baixas concentrações em tecidos

saudáveis, traduzindo-se numa maior eficácia terapêutica e menor toxicidade dos

quimioterápicos (WANG; LANGER; FOROKHZAD, 2012).

Nanopartículas lipídicas sólidas se comportaram como eficientes vetores para

transportar grandes doses de doxorubicina e estudos in vitro mostraram a natureza

de liberação controlada de formulação. O nanosistema foi considerado seguro para

administração endovenosa e se mostrou eficiente para a entrega sítio dirigida

(tumor), com acesso reduzido a tecidos não tumorais (JAIN et al., 2010).

Em um estudo realizado com 5-FU encapsulado em nanopartículas PLGA

(polímero sintético) avaliou, além das características estruturais, a atividade

antitumoral contra as linhagens celulares U87MG (glioma) e MCF7 (mama). Os

resultados apontaram para a maior atividade citotóxica dos complexos

nanopartícula/fármaco em relação à droga livre, com marcante indução à apoptose

em ambas as linhagens testadas (NAIR et al., 2011).

Rejinold et al (2011) produziram e caracterizaram nanopartículas de

fibrinogênio/5-FU (5-FU-FNP)s que apresentaram citotoxicidade para as linhagens

tumorais  MCF7 (adenocarcinoma), PC3 (próstata) e KB (boca)  e ausência de

citotoxicidade para l929 (fibroblastos). Ensaios de absorção celular  (5-FU conjugado

com Rodamina 123) comprovaram a presença do fármaco no interior das células.

O estudo da citotoxicidade in vitro de nanopartículas de albumina carreadas

com 5-FU demonstrou que a ação antitumoral, expresso pelo cálculo da IC50, do

complexo nanopartícula/fármaco (20 μg/mL) foi maior que do fármaco livre (28
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μg/mL). Provavelmente, aumento da atividade citotóxica do 5-FU encapsulado deva-

se a maior absorção do complexo pelas células (WILSON et al., 2012).

Vários artigos vêm estudando o carreamento do 5-Fluorouracil em sistemas

nanoparticulados a base de quitosana, com esforços concentrados principalmente

na caracterização estrutural e liberação in vitro do fármaco (ZHANG et al., 2008;

HUANG, et al., 2010; REJINOLD et al., 2011; LI, PUWANG et al., 2011). A

biocompatibilidade da quitosana, a atividade antitumoral das carragenanas e a

natureza iônica de ambos os polímeros, (favorável à formação de complexos

particulados) são indícios que favorecem a avaliação de nanopartículas de

quitosana/carragenana incorporadas com 5-FU como sistema de liberação de

fármacos.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Este trabalho tem como objetivo geral produzir e caracterizar

nanopartículas de quitosana e carragenanas, através do processo de complexação

polieletrolítica, e avaliar suas propriedades como sistema de liberação controlada de

5-fluorouracil

2.2 Objetivos específios

 Produzir nanopartículas de quitosana e três tipos de carragenanas (κ, ι, e λ)

através de complexação polieletrolítica a partir de várias condições

experimentais (concentração inicial, razão de cargas e ordem de adição dos

polieletrólitos)

 Caracterizar as nanopartículas quanto ao tamanho, índice de polidispersão e

potencial zeta.

 Avaliar a estabilidade das nanopartículas em solução em função do tempo.

 Avaliar, através de espectroscopia na região do infravermelho, a interação

dos principais grupos funcionais dos polímeros na formação das

nanopartículas. Avaliar também a interação entre o 5-FU e a matriz

polimérica.

 Avaliar a influência da concentração inicial do 5-FU nas características

originais da partícula.

 Avaliar a incorporação do 5-FU nas nanopartículas através da determinação

da Eficiência de Encapsulação (E.E.) e da Capacidade de Carga (C.C).

 Avaliar o padrão de liberação in vitro do 5-FU em tampão fosfato, pH 7,4.

 Avaliar potencial citotóxico in vitro das nanopatículas carregadas com o 5-FU

contra células tumorais pelo ensaio do MTT.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Reagentes e polímeros
A quitosana, com massa molar 4,6 x 105 g.mol-1 e grau de desacetilação de

82% foi cedida pela empresa Polimar Ciência e Nutrição S/A. As carragenanas κ

(ref. 22048), ι (ref. C4014), λ (ref. 22049) e o 5-Fluorouracil (F6627) foram

compradas da empresa Sigma-Aldrich. Os demais reagentes utilizados nesse

trabalho foram de grau analítico e obtidos comercialmente.

3.2. Caracterização dos polímeros

3.2.1. Cromatografia de permeação em gel
A distribuição das massas molares das carragenanas comerciais (κ, ι, e λ) foi

determinada por cromatografia de permeação em gel (GPC) em cromatrógrafo

SHIMADZU LC-10AD com detector de índice de refração (RID-6A). O processo de

separação dos picos ocorreu em coluna de Polysep-GFC-P Linear (7.8 x 300 mm)

com fluxo de 0.5 mL/min, à temperatura ambiente, tendo como fase móvel o NaNO3

0,1 M.

As amostras de carragenanas comerciais foram dissolvidas em NaNO3 0,1 M

na concentração de 0,1% e filtradas em membrana de acetato de celulose com

porosidade de 0,45 μm. Os volumes das amostras injetados na coluna foi de 50 μL.

As massas molares das amostras foram determinadas por análise de

regressão linear a partir curva de calibração para pululanas (Shodex Denko) de

diferentes massas molares (em intervalo de grandeza entre 103 e 106 g.mol-1), que

produziram a seguinte equação da reta:

Log MMpk = 14,87578 - 0,99994 Ve (3)

Onde MMpk é a massa molar da fração polissacarídica, e Ve corresponde ao

volume de eluição das amostras. A equação da reta exibiu R2 igual a 0,9923.
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3.2.2. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier

A técnica de espectroscopia na região do infravermelho por transformada de

Fourier foi utilizada para caracterizar os polímeros (carragenanas e quitosana)

utilizados na produção das nanopartículas. Os espectros de absorção foram obtidos

em espectrofotômetro FTIR-ATR Bruker, modelo Vertex-70, com número de onda

variando de 650 a 4000 cm-1 e resolução de 4 cm-2.

3.3. Produção das nanopartículas de quitosana e carragenanas

A quitosana foi dissolvida em uma solução de ácido acético 1%, condição

necessária para que ocorra a protonação dos grupos NH2, enquanto as

carragenanas foram dissolvidas em água deionizada ultrapura. Ambas as soluções

foram filtradas em membrana de 0,22 μm para a produção dos CPEs.

As nanopartículas foram produzidas pelo método de complexação

polieletrolítica, com a quitosana e as carragenanas como polieletrólitos com carga

positiva e negativa, respectivamente. Nesse processo, a formação dos CPEs ocorre

espontaneamente através do gotejamento lento de uma solução polieletrolítica na

outra, sob agitação mecânica. Após o gotejamento as soluções de nanopartículas

foram deixadas em repouso por 24 horas para serem avaliadas quanto as suas

características estruturais. Todos os experimentos foram feitos em triplicata.

3.4. Condições experimentais para a produção de nanopartículas

As condições experimentais para a produção de nanopartículas foram

concentração inicial de polímeros (CIP), razão de cargas positivas e negativas dos

polieletrólitos( R n+/n-), ordem de adição dos polieletrólitos (QT CARR, para solução

de quitosana gotejada na solução de carragenana, e CARR QT para o inverso, a

solução de carragenana gotejada na quitosana, como demonstrado na tabela 7.



59

TABELA 7: Condições experimentais e parâmetros avaliados na produção e

caracterização das nanopartículas de quitosana e carragenanas.

Condições Parâmetros

Ordem de adição dos polieletrólitos QT CARR e CARR QT

Concentração inicial de polieletrólitos 0,5; 0,25 e 0,1 mg/mL

Razão n+/n- 10; 1; 0,1

3.5. Métodos de caracterização das nanopartículas

3.5.1. Caracterização por tamanho e índice de polidispersão e potencial
zeta

A distribuição de tamanho, a avaliação da polidispersividade e o potencial

zeta das nanopartículas foram determinados utilizando o equipamento Nano Zeta

Sizer Malvern modelo ZEN 3500, com leitor a laser de 633 nm, com ângulo de

espalhamento de 173°, a 25°C. Todas as medidas foram feitas através da leitura de

20 scans, com 10 segundos de tempo de aquisição para cada scan, em triplicata.

3.5.2. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier

A interação entre os principais grupos funcionais da quitosana, carragenanas

e 5-FU na formação das nanopartículas foi avaliada por espectroscopia na região do

infravermelho por transformada de Fourier. Para esses ensaios espectroscópicos foi

utilizado o mesmo equipamento descrito no item 3.2.2.

3.5.3. Estabilidade das nanopartículas em solução

A estabilidade dos complexos polieletrolíticos foi avaliada em função do

tempo. Nanopartículas em suspensão foram avaliadas quanto ao tamanho, índice de

polidispersão e potencial zeta, ao longo de 30 dias.
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3.6. Ensaio de incorporação do 5-FU

As nanopartículas selecionadas para os ensaios de incorporação do 5-FU

seguiram as seguintes condições experimentais: concentração inicial de

polieletrólitos igual a 0,25 mg/mL e razão n+/n- igual a 10. A seleção dessas

condições experimentais foi feita segundo os critérios de menor tamanho e índice de

polidispersão e maior estabilidade (fornecido pelo potencial zeta)

Nesse ensaio, resumidamente, uma quantidade determinada do fármaco foi

dissolvida na solução de quitosana (QT) e, após 12 horas, esta solução (QT + 5-FU)

foi gotejada na solução de carragenana (CARR). Com o objetivo de avaliar o

comportamento da encapsulação em função da quantidade inicial de fármaco foram

testadas três concentrações iniciais de 5-FU (0,25; 0,1 e 0,05 mg/mL) para cada tipo

de NP. Após 12 horas, a solução contendo as NP (QT CARR 5-FU) foi centrifugada

a 20.000 x g por 1 h. Em seguida, o sobrenadante e o precipitado foram coletados

para a determinação da eficiência de encapsulação e da capacidade de carga.

Todos os experimentos foram realizados em triplicata.

3.7. Avaliação da eficiência de encapsulação (E. E.) e da capacidade de carga
(C. C.)

A eficiência da encapsulação e a capacidade de carga foram determinadas

através das equações abaixo

Onde: m 5FU (i) é a massa de fármaco utilizada na incorporação, m 5FU (s) é a

massa de fármaco encontrado no sobrenadante e m Np (l) é a massa de

nanopartícula liofilizada.

(4)

(5)
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A quantidade do fármaco no sobrenadante foi determinada a partir de uma

curva de calibração para 5-FU em solução aquosa obtida em espectrofotômetro UV

– visível Shimadzu UV-1800, a 265 nm. A curva padrão juntamente com a equação

da reta e o R2 do experimento estão representados na figura 24.

FIGURA 24 - Curva de calibração do 5-FU dissolvido em água.

3.8. Avaliação da liberação in vitro do 5-FU

Os ensaios de liberação in vitro foram realizados seguindo o método de

membranas de diálise. Os complexos nanopartícula/5-FU (5 mg) liofilizados foram

dispersos em 10 mL de solução tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,4, força iônica

0,1, e transferidos para uma membrana de diálise de 12 kDa. Em seguida, a

membrana foi imersa em 50 mL do mesmo tampão, à temperatura de 37°C. O

percentual de 5-FU liberado das nanopartículas foi monitorado periodicamente

mediante a retirada de uma alíquota de 3 mL da solução, e quantificado através de

uma curva de calibração do 5-FU dissolvido no mesmo tampão, obtida em

espectrofotômetro UV – visível Shimadzu UV-1800, no comprimento de onda de 265

nm (FIGURA 25). Após a retirada da alíquota para a quantificação, 3 mL de PBS foi

reposto ao sistema para que o volume original permanecesse constante. Os
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experimentos foram realizados em triplicata e os resultados expressos pela média

do percentual de 5-FU liberado e desvio padrão.

FIGURA 25 - Curva de calibração para o 5-FU dissolvido em PBS 7,4.

3.9. Análise estatística

Os resultados da caracterização das partículas e dos ensaios de incorporação

e liberação in vitro foram obtidos pela média e desvio padrão de pelo menos três

repetições. A comparação entre os grupos foi realizada por análise de variância

(ANOVA) no programa GraphPad Prism (p<0,05).

3.10. Atividade antitumoral in vitro

3.10.1. Linhagens de células tumorais

As linhagens de células tumorais de origem humana HL-60 (leucemia

promielocítica) e HCT-8 (carcinoma de cólon) utilizadas nesse trabalho foram

cedidas pelo NCI-USA (Natural Câncer Institute, Bethesda, MD, USA) e são
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devidamente mantidas no Laboratório de Oncologia Experimental da Universidade

Federal do Ceará.

3.10.2. Manutenção das linhagens celulares

As linhagens celulares foram cultivadas em frascos plásticos para cultura

(Corning, 75 cm2, volume de 250 mL), utilizando o meio de cultura Roswell Park

Memorial Institute Medium 1640 (RPMI, Cutmab) suplementado com 10% de soro

fetal bovino (SFB) e 1% de antibióticos (concentração final de 100 U/mL de

penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina). A preparação do meio RPMI consistiu na

dissolução do conteúdo em água tridestilada (temperatura entre 15 e 20 oC) sob

agitação lenta e constante, e suplementação com bicarbonato de sódio (5,6%),

glutamina (0,2 M) e HEPES (1M). A solução teve seu pH ajustado para 7,2 e foi

submetida à filtração em membrana de nitrocelulose com porosidade de 0,22 μm

(Millipore) para a esterilização. As células foram mantidas em estufa a 37 oC com

atmosfera de 5% de CO2 (Nuaire, modelo TS Autoflow) e tiveram seu crescimento

celular monitorado a cada 24 horas com o auxílio de um microscópio de inversão

(Nikon, modelo Diaphot). Quando necessário, as células foram repicadas em meio

de cultura estéril. Todo o procedimento foi realizado em capela de fluxo laminar.

310.3. Ensaio do MTT

O ensaio do MTT é um método colorimétrico utilizado para avaliar a

citotoxicidade através da quantificação indireta de células viáveis. O princípio do

ensaio se basea na redução do sal brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio (MTT), um composto de cor amarelo, a formazan, de coloração azul,

por enzimas mitocondriais presentes somente em células ativas. Dessa forma,

número de células viáveis é proporcional à atividade metabolica celular e está

diretamente relacionado à quantidade de MTT metabolizada, fato que permite a

quantificação por espectrofotometria tanto da taxa de proliferação quanto de inibição

da proliferação celular (MOSMANN, 1983; BERRIDGE; TAN, 1993).
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3.10.4. Avaliação da citotoxicidade.

Os ensaios de citotoxicidade foram realizados com amostras de

nanopartículas de quitosana e carragenanas incorporadas com 5-FU (QT κCARR/5-

FU, QT ιCARR/5FU e QTλCARR/5FU), sem o fármaco (QT κCARR, QT ιCARR e QT

λCARR), com os polímeros que constituem as nanopartículas (QT, κCARR, ιCARR,

λCARR) e com o 5-FU livre.

As células tumorais foram plaqueadas em microplacas de 96 poços com a

densidade de 2 x 104 células/100 μL para células suspensas e 2 x 10 3/100 μL para

as células aderidas. As amostras e suas diluições foram incubadas durante 72 horas

juntamente com a suspensão de células (volume final de 200 μL) em uma estufa a

5% de CO2 e 37º C. Ao final da incubação, as placas foram centrifugadas a 1500

rpm por 15 minutos e o sobrenadante foi descartado. Em seguida, foram

adicionados 150 μL de solução de MTT (0,5 mg/mL) em cada poço e as placas

foram incubadas por 3 horas. Após nova centrifugação, o sobrenadante foi

descartado enquanto o precipitado foi dissolvido com 150 μL de DMSO e submetido

à leitura da absorbância em espectrofotômetro de placa (Beckman Coulter Inc.,

modelo DTX-880) em comprimento de onda 595 nm.

3.10.5. Análise estatística

Os resultados foram analisados segundo suas médias e respectivos erros-

padrão. A partir deles foi construído um gráfico do tipo concentração x absorbância

utilizado para determinar a concentração efetiva média capaz de provocar 50% do

efeito máximo (IC50) e os seus respectivos intervalos de confiança de 95% através

de regressão não-linear,  realizada pelo programa GraphPad PRISM 5.04.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Caracterização dos polímeros

4.1.1. Determinação da massa molar por cromatografia de permeação em gel (GPC)

Os polissacarídeos são macromoléculas polidispersas quanto à massa molar,

ou seja, não possuem massa molar nitidamente definida. Dessa forma, a massa

molar dos polissacarídeos é representada pela média das massas molares dos

polímeros semelhantes na estrutura, porém diferentes quanto ao tamanho da

cadeia.

Os cromatogramas de GPC para as carragenanas comerciais indicaram um

único pico, com volumes de eluição de 8,58 (kappa); 8,43 (iota ) e 8,25 mL (lambda),

como demonstrado nas figuras 26, 27 e 28.

FIGURA 26 - Perfil cromatográfico da κ caragenana comercial em cromatografia de

permeação em gel
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FIGURA 27 - Perfil cromatográfico da ι caragenana comercial em cromatografia de

permeação em gel
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Figura 28 - Perfil cromatográfico da λ caragenana comercial em cromatografia de

permeação em gel
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Através da análise de regressão linear a partir da equação da reta (descrita

no item 3.2.1.), os volumes de eluição das carragenanas comerciais κ, ι e λ foram

convertidos para massa molar e apresentaram valores de 1,9 x 106; 2,7 x 106 e 4,2 x

106 g.mol-1, respectivamente. A tabela 8 apresenta os dados de volume de eluição e

massa molar em g.mol-1 e kDa das carragenanas avaliadas.

Tabela 8 - Volume de eluição e massa molar (em g/mol e kDa) das carragenanas

comerciais.

Carragenana Volume de Eluição

(mL)

Massa Molar

(g/mol)

Massa Molar

(kDa)

κ 8,58 1,9 x 106 1900

ι 8,43 2,7 x 106 2700

λ 8,25 4,2 x 106 4200

Carragenanas comerciais κ, ι e λ, adquiridas de outros fornecedores (Bengel

e Benvisco), foram utilizadas no trabalho de Briones e Sato (2010) e apresentaram

massas molares inferiores (510, 560 e 750 kDa, respectivamente) das encontradas

nesse estudo, mas com a mesma ordem de tamanho, com κ < ι < λ.

As carragenanas estudadas apresentaram altas massas molares, inclusive

próximo ao limite de eluição da coluna. De fato, os polissacarídeos sulfatados de

rodófitas são, por definição, polímeros naturais com alta massa molar (POMIN;

MOURÃO, 2008; FREILE-PELEGRÍN et al., 2011).  Resultados obtidos são

semelhantes aos encontrados por Kayashi et al, (2007) que avaliaram distribuição

de massa molar de carragenanas de Kappaphycus alvaresii extraídas por dois

métodos: extração aquosa (entre 1,2 x 106 e 1,8 x 106 g.mol-1) e alcalina ( entre 1,8 x

106 e 2,7 x 106 g.mol-1).

Os gráficos de GPC também fornecem, além da distribuição da massa molar,

informações sobre o índice de polidispersão (IPD), que reflete a heterogeneidade do

tamanho dos polímeros. As carragenanas comerciais apresentaram índices de

polidispersão diferentes, com lambda > iota > kappa.

A distribuição da massa molar e o IPD das carragenanas comerciais obtidos

por GPC são parâmetros físicos importantes que podem influenciar várias
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características do polissacarídeo, como por exemplo, na interação entre

carragenanas e outros polímeros, processo crucial para a formação de complexos

polieletrolíticos.

A quitosana utilizada nesse trabalho apresentou massa molar de 4,6 x 105

g.mol-1, determinada através de viscosimetria.

4.1.2. Caracterização por espectroscopia de absorção na região do infravermelho

Uma das técnicas mais difundidas para a identificação de polissacarídeos é a

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), a qual se

baseia na análise das bandas de absorção em determinados número de onda,

expresso em cm-1. Nos últimos anos, a combinação da FT-IR com a técnica de

refletância total atenuada (ATR) vem sendo empregada com bastante frequência

para o estudo de ficocolóides por ser uma técnica direta, rápida e, principalmente,

não destrutiva e sem a necessidade de preparação das amostras (PEREIRA et al.,

2009; GÓMEZ-ORDÓÑEZ; RUPÉREZ, 2011). Os espectros de absorção de

infravermelho das carragenanas comerciais estão demonstrados abaixo:

FIGURA 29 - Espectro de FTIR da kappa carragenana
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FIGURA 30 - Espectro de FTIR- ATR de iota carragenana.
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FIGURA 31 - Espectro de FTIR-ATR de lambda carragenana
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As carragenanas kappa e iota apresentaram picos característicos em 1067 e

927 cm-1 referentes a C-O-C da ponte 3,6-anidrogalactose (α-D-galactose) e em 845

cm-1 que corresponde a C-O-SO3 do C4 de β-D-galactose. Os picos em 805 e 905

cm-1 encontrados no espectro da iota carragenana correspondem a sulfatação no C2
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(C-O-SO3) da unidade 3,6-anidrogalactose, atribuição exclusiva desse tipo de

carragenana.

O espectro de infravermelho da lambda carragenana demonstrou a típica

sulfatação em C6 (815 cm-1) e C2 (890 cm-1) da β-D-galactose, bem como os picos

em 1012 e 1027 cm-1 atribuídos à sulfatação em C6 e C2 dos resíduos de galactose,

respectivamente. A faixa entre 1230 e 1250 cm-1, atribuída aos grupos sulfatos,

apresentou a elevada intensidade típica da lambda carragenana. As intensidades

nessa faixa encontradas nos espectros de kappa, iota e lambda carragenana

corrobora com o conteúdo de grupos sulfato presentes na estrutura ideal das

carragenanas (PEREIRA et al., 2009)

TABELA 9 - Atribuições das principais bandas na região do infravermelho das

carragenanas comerciais.

Número de

onda (cm-1)

Atribuição

(Ligação/Grupos)

Código

de Letras
κ ι Λ

1230–1250 S=O de éster sulfato + ++ +++

1070 C–O de 3,6-anidrogalactose DA + + -

1026 S=O em C2 de galactose G2S - - +

1012 S=O em C6 de galactose G6S - - +

970–975 Galactose G/D + + -

930 C–O de 3,6-anidrogalactose DA + + -

905 C–O–SO3 em C2 de 3,6-

anidrogalactose

DA2S - + -

890–900 C–O–SO3 em C6 da galactose G/D6S - - +

845 C–O–SO3 em C4 da galactose G4S + + -

825–830 C–O–SO3 em C2 da galactose G/D2S - - +

810–820 C–O–SO3 em C6 da galactose G/D6S - - +

805 C–O–SO3 em C2 da 3,6-

anidrogalactose

DA2S - + -

-, ausente; +, médio; ++, forte; +++ muito forte

Fonte: Pereira et al., 2009, Gómez-Ordóñez; Rupérez, 2011, Prado-Fernández et al.,

2003.



71

O espectro de infravermelho da quitosana e seus principais grupos funcionais

e ligações químicas estão expostos na figura 32. As bandas de absorção em 895 e

1150 cm-1 correspondem ao estiramento de C-O-C e, juntamente com as bandas

1027 e 1065 (estiramento do grupo C-O), são atribuições características da estrutura

polissacarídica da quitosana. As bandas 1654 e 1585 cm-1 correspondem ao

estiramento C=O de amida e à deformação angular da ligação N-H,

respectivamente. A ocorrência da banda em 1375 cm-1, que corresponde a

deformação angular simétrica de CH3, e da banda 1421 cm-1 (deformação axial de

C-N de amida) revelam a presença de grupos acetamido, comprovando a

desacetilação parcial típica da quitosana. A deformação axial de C-N de grupos

amina foi revelada em 1317 cm-1.

FIGURA 32 - Espectro de FTIR da quitosana
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O perfil espectrográfico da quitosana analisada foi muito semelhante o

encontrado por Santos, Soares e Dockal (2003), em artigo no qual foram avaliadas

diversas características físico-químicas de quitosanas comerciais. As atribuições dos

principais grupos funcionais da quitosana estão apresentadas na tabela 10.
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TABELA 10 – Atribuições das principais bandas na região do infravermelho da

quitosana.

Número de onda

(cm-1)

Atribuição

(Ligação/grupo)

3406 a 3426 Estiramento axial de –OH e estiramento N-H

(sobrepostos)

1661 a 1671 Deformação axial de C = O (grupo amida)

1583 a 1594 Deformação angular de N-H

1519 Deformação angular de N-H

1425 Deformação axial de -CN de amida

1380 a 1383 Deformação angular simétrica de -CH3

1308 a 1380 Deformação axial de -CN de grupos amino

1150 Vibração assimétrica C-O-C

1065 Vibração simétrica C-O

1027 Vibração simétrica C-O

895 Vibração assimétrica C-O-C

Fonte: DOCKAL, 2003; GRENHA et al., 2010; ANITHA et al., 2011 e LI et al., 2012.

4.2. Formação de nanopartículas de quitosana e carragenanas

A mistura de soluções de poliânions e policátions tende a formar,

espontaneamente, complexos polieletrolíticos (CPEs) devido à interação entre os

grupos amino (NH3) da quitosana, carregados positivamente, e grupos sulfato (SO4)

das carragenanas, que possuem carga negativa.

A produção de nanopartículas de quitosana e carragenanas comerciais (κ, ι e

λ) por complexação foi bem sucedida. Os complexos formados a partir de várias

condições experimentais apresentaram diferentes características, nas quais convém

avaliá-las separadamente. Dessa forma, foi avaliado o tamanho, o índice de

polidispersão e o potencial zeta das nanoparticulculas tendo como condições

experimentais a concentração inicial de polieletrólitos, a razão de cargas e a ordem

de adição dos polieletrólitos.
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4.2.1. Influência da concentração inicial de polieletrólitos

4.2.1.1. Diâmetro hidrodinâmico e IPD

Os complexos polieletrolíticos formados com quitosana e κ carragenana

apresentaram relação entre o tamanho e a concentração inicial de polieletrólitos e

estão representados na figura 33. Os complexos QT κCARR partindo da

concentração inicial de 0,5 mg/mL tiveram os maiores tamanhos, inclusive

alcançando valores superiores à 1000 nm. Por outro lado, QT κCARR produzidos a

partir da concentração inicial de 0,25 e 0,1 mg/mL apresentaram tamanhos menores

e mais aproximados entre si, inclusive com semelhança estatística na razão de

cargas de polieletrólitos n+/n- = 1 (P < 0,05).

FIGURA 33 - Diâmetro hidrodinâmico de QT/κCARR em função da concentração

inicial de polieletrólitos.

As partículas produzidas com quitosana e iota carragenana apresentaram

características semelhantes aos complexos QT κCARR (FIGURA 34). A

concentração inicial de polieletrólitos de 0,5 mg/mL produziram partículas com

tamanhos maiores, em relação às outras duas concentrações iniciais. Porém,

apenas na razão n+/n- = 0,1 foi observado a formação de partículas superiores a

1000 nm.
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FIGURA 34 - Diâmetro hidrodinâmico de QT/ιCARR em função da concentração

inicial de polieletrólitos.

As concentrações de 0,25 e 0,1 mg/mL forneceram partículas com tamanho

menores e bem próximos, sobretudo nas razões n+/n- = 10 e 1, sendo a

concentração de 0,1, assim como em QT κCARR, também apresentou semelhança

estatística (P<0,05).

Nos complexos QT κCARR e QT ιCARR também foi observado o significativo

aumento do diâmetro hidrodinâmico das formulações produzidas com excesso de

cargas negativas (Rn+/n- =0,1). Esse comportamento pode ser atribuído à interação

de mais cadeias de carragenanas com a quitosana na formação da partícula, fato

confirmado pelos estudos de potencial zeta (que serão abordados mais a frente). As

partículas com razão n+/n- = 10 e 1 apresentam potenciais zeta potitivos, reflexo do

excesso de cargas positivas da quitosana. Por outro lado, a razão n+/n- = 0,1

apresentou carga negativa, indicando que o excesso de carragenana promoveu não

só a complexação com a quitosana, aumentando o tamanho do complexo, como

também conferiu carga líquida negativa à partícula.

Os complexos polieletrolíticos formados por quitosana e λ carragenana

apresentaram relação entre a concentração inicial de polieletrólitos e o tamanho das

partículas semelhante às QT κCARR e QT ιCarr, porém essa tendência se mostrou
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bem menos acentuada (FIGURA 35). Nas três concentrações de polieletrólitos

observou-se a tendência para uma pequena diminuição do tamanho das partículas

da razão n+/n- = 10 para n+/n = 1, seguido de um aumento súbito quando as

formulações apresentavam excesso de cargas negativas (n+/n- = 0,1). A análise

estatística revelou que as partículas produzidas com razão n+/n- = 0,1 nas

concentrações iniciais de polieletrólitos de 0,25 e 0,5 mg/mL não apresentaram

tamanhos estatisticamente diferentes (P<0,05)

FIGURA 35 - Diâmetro hidrodinâmico de QT/λCARR em função da concentração

inicial de polieletrólitos.

De modo geral, o aumento da concentração de polieletrólitos resultou no

aumento do tamanho das partículas, resultados que corroboram com vários relatos

encontrados na literatura. Geralmente, o tamanho de CPEs aumenta em função do

aumento da concentração de polieletrólitos, provavelmente devido à agregação de

interpartículas, comportamento característico dos CPEs de quitosana (MIHAI, 2011).

Entretanto, concentrações mais baixas de polieletrólitos tendem a minimizar essa

relação (MÜLLER et al., 2011), fato encontrado principalmente nos complexos QT

κCARR e QT ιCARR.
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Nanopartículas de quitosana complexadas com tripolifosfato (TPP) como poliânion

apresentaram tamanho de 114 nm para concentração inicial de polieletrólitos de

0,05% (m/m) e 192 nm para concentração inicial de 0,1% w/w, evidenciando o

aumento do tamanho das partículas em função do aumento da concentração inicial

dos polieletrólitos (DUDHANI; KOSARAJU, 2010). Li et al. (2011), que também

trabalharam com complexos com quitosana e TPP, encontraram a mesma relação,

porém, as nanopartóculas apresentaram tamanhos bem inferiores, entre 15 e 62 nm.

Provavelmente o aumento da concentração de polieletrólitos resulta na

diminuição da repulsão eletrostática entre os CPEs primários carregados,

fornecendo a eles uma elevada atração por poli-íons dispersos na solução,

promovendo o aumento do tamanho das partículas (MÜLLER et al., 2011).

Apesar da relação direta entre concentração inicial de polieletrólitos e

tamanho dos PECs ser bem relatada por alguns autores, nanopartículas de

quitosana e goma do angico, produzidas por complexação polieletrolítica,

apresentaram relação inversa, ou seja, o aumento da concentração de ambos os

polieletrólitos (0,25 para 10 g/L) resultou na diminuição do tamanho das partículas

(OLIVEIRA et al., 2009)

Schatz et al, (2004b) realizaram uma avaliação detalhada sobre

nanopartículas de quitosana e dextrana sulfatada produzidas sob diversos condições

experimentais, dentre elas a concentração inicial de polieletrólito. Partindo das

concentrações iniciais de quitosana (l0-3 g/mL) e dextrana sulfatada (5 x 10-4, 10-3 e

5 x 10-3 mg/mL) os autores observaram que o aumento da concentração inicial de

dextrana sulfatada provocava o aumento do tamanho das partículas. Entretanto, ao

avaliarem a influência das concentrações iniciais da quitosana (10-3, 5 x 10-3 e 10-2

g/mL), mantendo a concentração de dextrana sulfatada em 5 x 10-4 g/mL, foi

observado o oposto, ou seja, o aumento da concentração de quitosana produziu

nanopartículas menores.

Alguns estudos vêm sendo realizados para avaliar o potencial de CPEs de

quitosana e carragenanas como sistema de drug delivery. Nanopartículas de

quitosana e kappa carragenana apresentaram tamanho variando entre 430 e 630

nm. Foi constatado que quanto menor a razão em massa quitosana/κ carragenana

maior foi o tamanho das partículas produzidas (GRENHA et al., 2010).
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Briones e Sato (2010), com objetivo de avaliar a encapsulação da enzima

glucose oxidase, produziram nanopartículas de quitosana e carragenanas partindo

da concentração inicial de polieletrólitos igual a 1 mg/mL e razões n+/n- igual a 3 e 5.

Os complexos QT κCARR, QT ιCARR e QT λCARR apresentaram tamanhos

variando entre 1288,5 – 1386,7; 816,5 – 517,5 e 618,4 – 600,7 nm, respectivamente.

A avaliação do índice de polidispersão é um importante critério de

caracterização de complexos polieletrolíticos porque fornece informações sobre a

homogeneidade de tamanho de partículas em uma amostra. Os complexos

formados por quitosana e carragenanas comerciais apresentaram, em geral, valores

de IPD inferiores a 0,5, fato que permite a comparação do tamanho com outras

partículas desde que determinadas também por DLS (FIGURA 36). Como exceção,

IPD ligeiramente acima de 0,5 foi encontrado apenas em QT κCARR produzidas a

partir da concentração inicial de polieletrólitos 0,5 mg/mL, e de QT ιCARR

produzidas com concentração inicial 0,25 e 0,5 mg/mL e razão n+/n- = 0,1. Essas

condições experimentais podem ter favorecido a formação de agregados entre as

partículas.

No entanto, estudos de potencial zeta indicam a baixa tendência à agregação

dos complexos produzidos nesse trabalho. O estudo também apontou para o

significativo aumento do IPD na concentração de polieletrólitos 0,5 mg/mL, enquanto

as demais concentrações (0,25 e 0,1 mg/mL) apresentaram IPD mais baixos,

geralmente menores que 0,4, e próximos entre si.

Quanto à razão de cargas, pôde ser observada a tendência de menores IPD

para n+/n- = 1, que sugere que nessa condição, os polímeros carregados interagem

de forma mais eficiente, com menos polímeros livres no meio. Nas demais

condições, com excesso de cargas positivas (n+/n- = 10) e negativas (n+/n- = 0,1) a

leitura do IPD pode ter sofrido interferência da quitosana e carragenana que não

interagiram entre si ou formaram pequenos agregados no meio, influenciando o IPD.
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FIGURA 36: Índices de polidispersão das nanopartículas QT κCARR, QT ιCARR e

QT λCARR em função da concentração inicial de polieletrólitos e da razão de cargas

n+/n-.
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Também foi possível observar a relação direta entre o tamanho e o índice de

polidispersão dos complexos, ou seja, quanto menor o tamanho da partícula, menor

o IPD. A mesma relação foi encontrada para complexos polieletrolíticos a base de

quitosana e dextrana sulfatada, produzidos sob diversas condições experimentais

(SCHATZ et al., 2004b). Os índices de polidispersão de nanopartículas de

quitosana e TPP produzidas com duas concentrações iniciais de polieletrólitos (0,5 e

0,1% m/m) também apresentaram o mesmo comportamento, com a formulação de

maior concentração apresentando valor de 0,57 enquanto a concentração menor

apresentou IPD igual a 0,46 (DUDHANI; KOSARAJU, 2010).

No geral, partículas produzidas com excesso de cargas negativas, (n+/n- =

0,1) apresentaram tamanho e IPD maiores que os complexos produzidos com n+/n-

= 10 e 1. Esse resultado difere do encontrado por Shatz et al., (2004a) que observou

que nanopartículas negativas, obtidas com o excesso de dextrana sulfatada, são

menores e menos dispersas do que as partículas com carga positiva.
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4.2.1.2. Potencial zeta

Os complexos polieletrolíticos formados por quitosana e os três tipos de

carragenanas apresentaram valores de potencial zeta elevados (acima de 30 mV,

em módulo). Estes resultados indicaram que houve a formação tanto de partículas

catiônicas (com carga positiva) quanto aniônicas (com carga negativa), dependendo

das condições experimentais, e que, devido aos altos valores, as partículas

formadas apresentam alta estabilidade.

No estudo do potencial zeta dos complexos QT κCARR, QT ιCARR e QT

λCARR (FIGURA 37) foi possível observar que os complexos prduzidos com razões

n+/n- = 10 e 1 apresentaram potencial zeta positivo, variando entre +28,9 e +69,5

mV, enquanto a razão n+/n- = 0,1 apresentou potencial zeta negativo, entre -34 e -

62 mV. Como pode ser observado, independente da condição experimental

avaliada, as nanopartículas tiveram altos valores de potencial zeta (em módulo),

indicando a boa estabilidade do sistema coloidal (partículas acima de +30 e abaixo

de -30 mV são consideradas de boa estabilidade).

Partículas com razão n+/n- 10 apresentam carga positiva devido ao excesso

de cargas provenientes dos gupos -NH3
+ da quitosana que não foram complexados

pelos grupos sulfatos das carragenanas. Por ouro lado, a razão n+/n- 0,1 possui

excesso de grupos SO3
- que, por não interagirem com os grupos amino da

quitosana, resulta em valores negativos de potencial zeta. Em resumo, o potencial

zeta é determinado pela carga do polieletrólito em excesso (SCHATZ; DOMARD; et

al., 2004; SÆTHER et al., 2008; DELAIR, 2011). Os valores positivos de potencial

zeta das partículas com razão n+/n- = 1 indicam que a equivalência estequiométrica

de grupos NH3
+ e - SO3

-, na prática não foi atingida e, nesse caso, reflete o excesso

de grupos amino da quitosana na superfície das partículas.
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FIGURA 37 - Potencial zeta das nanopartículas QT κCARR, QT ιCARR e QT λCARR

em função da concentração inicial de polieletrólitos e da razão de cargas n+/n-.
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Altos valores de potencial zeta também foram encontrados por Briones e Sato

(2010)em complexos formados por quitosana e carragenanas kappa, iota e lambda

produzidos a partir da concentração incial de polieletrólitos de 1mg/mL. As partículas

produzidas com razão de carga n+/n- = 3 e 5 apresentaram potencial zeta acima de

+30 e +35 mV, respectivamente.

Meng, Sturgis, Youan (2011), que estudaram nanopartículas de quitosana

para a incorporação de tenofovir (fármaco anti-HIV), também encontraram

nanopartículas estáveis, com potencial zeta variando entre +35 e +45 mV.

Por outro lado, nanopartículas de quitosana modificada (oleoyl-carboximetil-

quitosana) e ácido hialurônico apresentaram valores de potencial zeta baixos, entre

7,51 e 16,4 mV, com o aumento gradativo em função do aumento do polieletrólito

positivo (LIU et al., 2013). Em outro exemplo, nanopartículas de quitosana (CS) e N-

trimetil quitosana (TMC) complexados com TPP foram avaliadas como carreadores

de heparina de baixo peso molecular. As nanopartículas de quitosana apresentaram

potencial zeta variando entre 18,2 e 27,2 mV enquanto as nanopartículas de TMC

apresentaram variação de +16,7 e +23,8 mv. Os autores ainda observaram um leve

aumento dos potenciais zeta em função do aumento da razão polímero/TPP

(PALIWAL et al., 2012).

O estudo de nanopartículas termoresponsivas de kappa carragenana,

produzidas, por microemunsão, partindo das concentrações 1 e 4% (m/v)

apresentaram valores de potencial zeta entre -19,1 e -22,2 mV (pH 7,4). Os autores
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observaram que o aumento da concentração de carragenana praticamente não

influenciou o potencial zeta das partículas (DANIEL-DA-SILVA et al., 2011)

.

4.3.1. Influência da ordem de adição dos polieletrólitos

As características dos complexos polieletrolíticos podem ser influenciadas

pela ordem de adição dos polieletrólitos (HAMMAN, 2010; DELAIR, 2011). Para a

avaliação de mais esse parâmetro foram selecionadas formulações de quitosana e

carragenanas produzidas a partir da concentração inicial de polieletrólitos igual a

0,25 mg/mL, seguindo duas ordens de gotejamento (TABELA 11).

TABELA 11 - Nanopartículas produzidas segundo a ordem de gotejamento dos

polieletrólitos.

Processo Produtos

Quitosana gotejada nas carragenanas QT κCARR, QT ιCARR e QT λCARR

Carragenanas gotejadas na quitosana κCARR QT, ιCARR QT e λCARR QT

4.3.1.1. Diâmetro hidrodinâmico e IPD

A influência da ordem de adição dos polieletrólitos nas nanopartículas de

quitosana e kappa e iota carragenana está exposta na tabela 12. Pode-se observar

que nas razões n+/n- = 10 e 1 houve aumento bastante significativo no tamanho das

nanopartículas quanto o poliânion foi gotejado na quitosana, enquanto que na razão

n+/n- = 0,1 pode-se notar o inverso, a diminuição significativa do tamanho. As

nanopartículas formadas por QT e lambda carragenana apresentaram padrão de

tamanho semelhante às partículas de quitosana kappa e quitosana iota

carragenana, porém, na razão de cargas 10 a ordem de gotejamento não alterou

significativamente o tamanho das partículas.

Os índices de polidispersão das nanopartículas formadas por QT e κCARR e

QT λCAR não sofreram influência significativa da ordem de adição dos polieletrólitos.

Porém, as nanopartículas formadas por QT e ιCAR nas razões de carga 10 e 1

apresentaram aumento discreto e significativo, respectivamente.
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TABELA 12 - Efeito da ordem de adição dos polieletrólitos sobre o tamanho e IPD de

nanopartículas de quitosana e kappa carragenana.

QT κCAR κCARR QT
Diferença
(P < 0,05)

Razão n+/n- Dh ± DP Dh ± DP

10 422,9 ± 19,3 804,7 ± 11,1 ***

1 443,2 ± 25,7 733,2 ± 31,9 ***

0,1 870,9 ± 48,6 409,8 ± 15,9 ***

Razão n+/n- IPD IPD

10 0,398 ± 0,034 0,486 ± 0,046 Ns

1 0,371 ± 0,043 0,434 ± 0,063 Ns

0,1 0,551 ± 0,14 0,478 ± 0,05 Ns

*** - muito significativo, ** - médio dignifictivo, * - pouco significativo
ns – não significativo.

TABELA 13 - Efeito da ordem de adição dos polieletrólitos sobre o tamanho e IPD de

nanopartículas de quitosana e iota carragenana.

QT ιCAR ιCARR QT
Diferença
(P < 0,05)

Razão n+/n- Dh ± DP Dh ± DP

10 315,0  ± 8,0 732,2 ± 69,3 ***

1 256,3 ± 16,7 831,9 ± 86,9 ***

0,1 755,3 ± 96,6 517,9 ± 40,2 ***

Razão n+/n- IPD IPD

10 0,291 ± 0,03 0,419 ± 0,06 *

1 0,210 ± 0,017 0,454 ± 0,07 ***

0,1 0,569 ± 0,18 0,577 ±0,09 Ns

*** - muito significativo, ** - médio dignifictivo, * - pouco significativo
ns – não significativo.
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TABELA 14 - Efeito da ordem de adição dos polieletrólitos sobre o tamanho e IPD de

nanopartículas de quitosana e lambda carragenana.

QT λCAR λCARR QT
Diferença
(P < 0,05)

Razão n+/n- Dh ± DP Dh ± DP

10 396,0 ± 14,5 477,2 ± 14,0 ***

1 296,5 ± 6,5 530,8 ± 20,6 ***

0,1 1194,7 ± 51,3 443,2 ± 60,1 ***

Razão n+/n- IPD IPD

10 0,316 ± 0,05 0,362 ± 0,05 Ns

1 0,241 ± 0,02 0,302 ± 0,03 Ns

0,1 0,418 ± 0,06 0,34 ± 0,04 Ns

*** - muito significativo, ** - médio dignifictivo, * - pouco significativo
ns – não significativo.

Em resumo, as partículas QT κCARR, QT ιCARR e QT λCARR sofreram

modificações nos seus tamanhos quando foi alternada a ordem de adição dos

polieletrólitos. Os complexos produzidos com razão n+/n- =10 e 1 aumentaram de

tamanho quando a carragenana foi gotejada na quitosana (CARR QT), enquanto

para nanopartículas com razão n+/n- = 0,1 tiveram seu tamanho diminuido.

Os índices de polidispersão sofreram discretas alterações devido à ordem de

adição dos polieletrólitos, porém se mantiveram abaixo de 0,569, indicando que as

partículas mantiveram a boa homogeneidade.

Resultados opostos foram encontrados por Sæther et al., (2008), que

investigaram a influência da ordem de adição de alginato (AG) e quitosana (QT) na

formação de complexos polieletrolíticos em partículas catiônicas e aniônicas. Eles

concluíram que, em PECs com carga positiva, as nanopartículas QT AG (solução de

quitosana gotejada na solução de alginato) apresentavam tamanho maior que AG

QT, enquanto que em PECs aniônicos, QT AG foram menores que AG QT.

Os complexos polieletrólíticos de quitosana (QT) e ácido γ-poli-

glutâmico (PGA) tiveram também as características influenciadas pela ordem de



86

adição de polieletrólitos. Segundo os autores, nanopartículas menores e com

distribuição de tamanho mais estreita foram obtidos quando PGA (poliânion) foi

adicionado à quitosana (HAJDU et al., 2008).

4.3.1.2. Potencial zeta

Apesar da ordem de adição dos polieletrólitos ter influenciado

consideravelmente o tamanho das nanopartículas formadas por quitosana e

carragenanas κ, ι e λ, nenhuma diferença significativa foi observada quanto ao

potencial zeta (TABELA 15).

TABELA 15 - Efeito da ordem de adição dos polieletrólitos sobre o potencial zeta de

nanopartículas de quitosana e carragenanas (κ, ι e λ)

QT κCAR κCARR QT Diferença
P < 0,05Razão n+/n- Zeta Zeta

10 60,7 ± 5,2 56,3 ± 11 Ns

1 40,8 ± 1,3 40,4 ± 1,1 Ns

0,1 -38,4 ± 3,7 -42,3 ± 0,9 Ns

QT ιCAR ιCARR QT Diferença
P < 0,05Razão n+/n- Zeta Zeta

10 64,3 ± 1,9 63,6 ± 2,5 Ns

1 46,5 ± 1,3 47,2 ± 0,9 Ns

0,1 -43,5 ± 1,1 -45,1 ± 1,2 Ns

QT λCAR λCARR QT Diferença
P < 0,05Razão n+/n- Zeta Zeta

10 63,4 ± 4,5 66,1 ± 1,6 Ns

1 50,4 ± 1,5 59,0 ± 1,0 Ns

0,1 -57 ± 1 ,0 -40 ± 15,6 Ns

Ns: diferença não significativa
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4.4. Estabilidade das nanopartículas em suspensão.

A análise de estabilidade das nanopartículas em função do tempo de

armazenamento tem como principal objetivo monitorar o comportamento das

partículas em dispersão a fim de detectar fenômenos como a agregação e floculação

das partículas. Os complexos polieletrolíticos QT κCARR, QT ιCARR e QT λCARR

produzidos com a concentração inicial de polieletrólitos 0,25 mg/mL e razão n+/n- =

10 tiveram suas características de tamanho e índice de polidispersão monitorados

durante 30 dias. As medidas foram realizadas com o próprio meio reacional da

complexação, sem a interferência de parâmetros externos como centrifugação,

liofilização, ressolubilização, ou armazenamento em ambiente refrigerado.

A figura 38 ilustra a variação do tamanho das nanopartículas em função do

tempo. As nanopartículas QT ιCARR  apresentaram maior variação entre o inicio e o

final  da medição (261,6 e 246,6 nm, respectivamente). As menores variações de

tamanho foram produzidas por QT λCARR, enquanto as nanopartículas QT κCARR

apresentaram maiores variações de tamanho durante os 30 dias de monitoramento.

FIGURA 38 - Estabilidade de tamanho das nanopartículas de quitosana e

carragenanas κ, ι e λ em função do tempo.
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O estudo da polidispersividade das nanopartículas QT κCARR, QT ιCARR e

QT λCARR (FIGURA 39) mostram a diminuição do IPD ao longo dos 30 dias de

avaliação. Este fato é curioso porque, como discutido anteriormente, o tamanho das

partículas não sofreu alterações drásticas. Para explicar esse fenômeno, pode-se

sugerir que durante a síntese dos complexos, parte dos polieletrólitos pode ter ficado

livre em solução (não complexados), refletindo no IPD inicial. Durante os primeiros

dias, o movimento browniano dos polieletrólitos em solução pode ter conduzido à

formação de novos complexos, ou à agregação com pequenos complexos,

reduzindo assim os índices de polidispersão.

FIGURA 39 - Estudo da polidispersividade das nanopartículas de quitosana e

carragenanas κ, ι e λ função do tempo.

Em resumo, os experimentos de estabilidade mostraram que os três

complexos apresentaram pouca variação de tamanho e ausência de floculações

durante o período avaliado, indicando que as nanopartículas apresentaram grande

estabilidade. Este comportamento pode ser atribuído aos altos valores de potencial

zeta dos complexos QT κCARR, QT ιCARR e QT λCARR, comprovando que tais

valores foram suficientes para a manutenção das forças de repulsão entre as

partículas, evitando assim a agregação e, consequentemente, o aumento do

tamanho dos complexos.
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A estabilidade de nanopartículas de quitosana e goma do angico, avaliada

durante 26 dias, apontou uma ligeira diminuição do tamanho das partículas nos

primeiros dias, seguido por uma estabilização do tamanho. O diâmetro

hidrodinâmico médio das partículas após os 5 primeiros dias permaneceu

praticamente constante, por volta de 20,5 ± 1,7 nm) (OLIVEIRA et al., 2009).

Silva et al (2009) avaliaram a estabilidade de nanopartículas de goma do

cajueiro (GC) e ácido acrílico (AA) nas razões molares 0,5; 1 e 2, durante 30 dias e

concluíram que a formulação CG/AA 0,5 apresentou maior estabilidade do que as

demais razões. Ainda foi observado que a agregação aumentou com o aumento da

razão molar GC/AA e que o baixo valor do potencial zeta das nanopartículas,

aproximadamente -10 mV, foi o fator determinante para a baixa estabilidade.

Nanopartículas de quitosana (CS) e N-trimetil quitosana (TMC) carreadas com

heparina de baixa massa molar apresentaram aumento do tamanho de 148,8 para

210,4 nm e 183,4 para 248,3 nm, respectivamente, após 60 dias de armazenamento

à temperatura ambiente. Ambas as formulações apresentaram melhor estabilidade

em condições refrigeradas do que em temperatura ambiente (PALIWAL et al., 2012).

A avaliação da estabilidade de nanopartículas de dextrana sulfatada,

realizada durante 60 dias, concluiu que tanto o tamanho quanto o potencial zeta das

amostras sofreram alterações. Apesar de não ter havido alterações significativas até

por volta do 28º dia de monitoramento, o aumento efetivo foi observado no tamanho

e no potencial zeta entre 28 e 42 dias, respectivamente, fato atribuído à agregação

das nanopartículas (SARMENTO et al., 2006)

Complexos polieletrolíticos de alginato e quitosana submetidos a mudanças

de pH e temperatura se apresentaram estáveis quanto ao tamanho e ao potencial

zeta durante um mês de armazenamento a 4º C e 8 h de incubação a 37º C. Os

CPEs mantiveram o tamanho constante no intervalo de pH 3 – 6,4, porém, na faixa

de pH entre 6,4 e 6,7 houve o aumento significativo no diâmetro das partículas, e em

pH 7,0, as partículas apresentaram tamanho 5 vezes maior que o tamanho

observado em pH 6,0. A diminuição do potencial zeta dos complexos foi observada

em função do aumento do pH (SÆTHER et al., 2008).
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4.5. Efeito da incorporação do 5-FU nas características das nanopartículas

A influência do encapsulamento do 5-Fluorouracil nas características das

nanopartículas de quitosana e kappa, iota e lambda carragenanas foi investigada

partindo de duas concentrações iniciais de 5-FU, 0,25 e 0,5 mg/mL. As partículas

utilizadas nesse ensaio foram produzidas partindo da concentração inicial de

polieletrólitos 0,25 mg/mL e razao n+/n- = 10. A incorporação do fármaco foi feita

com 5-FU dissolvido na solução de quitosana para em seguida ser gotejado nas

soluções de carragenanas.

Os resultados indicam que o tamanho das partículas QT κCARR e QT λCARR

diminuiu quando o fármaco foi encapsulado, seguido de um discreto aumento de

tamanho quando a concentração do fármaco passou de 0,25 para 0,5 mg/mL

(FIGURA 40). As nanopartículas QT ιCARR não apresentaram alterações

significativas (p<0,05) de tamanho em função da incorporação do fármaco.

Figura 40 - Influência da incorporação do fármaco no tamanho das nanopartículas

Os índices de polidispersão apresentaram leve aumento após a incorporação

do fármaco, porém, a análise estatística não encontrou diferenças significativas

(FIGURA 41).  Assim como o IPD, o potencial zeta das nanopartículas avaliadas não
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sofreu alterações significativas quanto à incorporação do 5-FU, indicando que,

mesmo após a incorporação do 5-FU, as partículas permaneceram estáveis, com o

potencial zeta acima de +50 mv.

FIGURA 41 - Influência da incorporação do fármaco no IPD das nanopartículas

FIGURA 42 - Influência da incorporação do fármaco no potencial zeta das

nanopartículas.
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Os resultados desse estudo divergem dos encontrados por Chen et al. (2007),

que avaliaram a encapsulação de rodamina 6G (R6G) e albumina sérica bovina

(BSA) em nanopartículas de quitosana (QT) e sulfato de dextrana (DS). Eles

concluíram que a incorporação tanto da rodamina quanto do BSA em nanopartículas

de QTDS resultou no acentuado aumento do tamanho e do potencial zeta dos

complexos, e que esse comportamento era um indício da incorporação de R6G e

QT.

Nanopartículas de quitosana glicol carreadas com camptotecina também

apresentaram aumento de tamanho em relação às nanopartículas não carreadas,

bem como o aumento de tamanho em função das crescentes concentrações do

fármaco durante o processo de formulação dos complexos (MIN et al., 2008). Em

outro trabalho com quitosana glicol, dessa vez complexada com dextrana sulfatada,

o aumento da concentração de metotrexato (quimioterápico antitumoral) provocou

aumento pouco significativo no tamanho das partículas (SABOKTAKIN et al., 2011).

Por outro lado, Grenha et al. (2010) relataram que o tamanho das

nanopartículas de quitosana e kappa carragenana diminuiu significativamente com a

incorporação de ovalbumina, partindo das concentrações iniciais 10, 20 e 30%

(m/m). Nanopartículas produzidas com a razão QT/CARR igual a 3,5 apresentaram

diminuição de 634 nm (nanopartícula não careada) para 400 – 450 nm

(nanopartícula carreada com BSA), enquanto em QT/CARR igual a 4 houve

diminuição de 577 para 350 – 400 nm. A redução do tamanho foi atribuída,

possivelmente, ao efeito reticulante induzido pela presença da proteína.

Resultado semelhante foi encontrado para nanopartículas de quitosana e TPP

(razão 2/1) encapsulada com 5-Fluorouracil. Nanopartículas sem o fármaco

apresentaram tamanho de 393,1 nm, enquanto que, partindo das concentrações

iniciais de 5-FU igual a 0,5; 1 e 5 mg/mL, as nanopartículas apresentaram tamanho

de 243,1, 86,9 e 69,1 nm, respectivamente. Os autores atribuíram esse

comportamento à interação eletrostática simultânea entre TPP e 5-FU com a

quitosana (TIGLI AYDIN; PULAT, 2012).
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4.6. Estudo da complexação polieletrolítica e encapsulamento do 5-FU por

espectroscopia na região do infravermelho

A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica comum e eficiente

para estudar a interação de grupos funcionais carregados dos polímeros no

processo de complexação polieletrolítica (SIONKOWSKA, 2011;DOCKAL, 2003) A

avaliação detalhada desses grupos, realizada no item 4.1.2., foi a base para a

comparação entre os espectros dos polímeros separadamente e dos complexos

polieletrólíticos. Para realização desse estudo foram utilizadas nanoaprtículas QT

κCARR, QT ιCARR e QT λCARR, produzidas a partir da concentração inicial de

polieletrólitos 0,25 mg/mL e razão n+/n- 10.

Os espectros de FTIR da quitosana, kappa carragenana e nanopartículas

obtidas da complexação entre os polímeros estão apresentados na figura 43. Os

picos 1654 e 1585 cm-1 no espectro da quitosana são atribuídos à amida I e amida II,

respectivamente, enquanto o espectro da kappa carragenana apresentou o pico 844

cm-1, referente à galactose-4-sulfato e um largo pico em 1250, atribuído aos grupos

sulfato.

O espectro do complexo quitosana/kappa carragenana apresentou um novo

pico em 1548 cm-1, atribuído ao grupo NH3
+ (quitosana protonada). Ambos os picos

amida da quitosana foram convertidos em uma única banda em 1639 cm-1, e os

grupos NH2 continuam a ser identificados porque nem todos estão protonados, ou

seja, permanecem disponíveis para interação com a carragenan. Além disso, pode-

se observar a mudança do pico da amida I da quitosana de 1654 para 1637 cm-1,

bem como a significativa diminuição da banda relativa aos grupos sulfato da

carragenana (1250 cm-1). Isso indica que a interação entre os grupos amino da

quitosana e os grupos sulfato da kappa carragenana foi capaz de formar complexos

polieletrolíticos (GRENHA et al., 2010; LI et al., 2012).

O estudo da complexação de QT ιCARR e QT λCARR estão representados

nas figuras 44 e 45, respectivamente. Os indícios da complexação são semelhantes

aos encontrados em QTκCARR, entretanto, pode-se observar a brusca redução de

intensidade da banda relativa aos grupos sulfato das carragenanas (1240 – 1260

cm-1), evidenciando a formação de fortes complexos polieletrolíticos (TAPIA et al.,

2004).
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FIGURA 43 - Espectro de FTIR da quitosana, κ carragenana e da nanopartícula

quitosana/κ carragenana.
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FIGURA 44 - Espectro de FTIR da quitosana, ι carragenana e da

nanopartícula quitosana/ι carragenana
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FIGURA 45 - Espectro de FTIR da quitosana, λ carragenana e da nanopartícula

quitosana/λ carragenana
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Os espectros de FTIR do 5-FU, das nanopartículas de quitosana/carragenana

e dos complexos nanopartícula/5-FU foram avaliados com o objetivo de confirmar a

encapsulação do fármaco (FIGURA 46). Os três tipos de nanopartículas (QT

κCARR, QT ιCARR e QT λCARR) apresentaram espectros semelhantes, resultantes

da interação dos principais grupos do 5-FU com o complexo quitosana/carragenana.

Como exemplo, o espectro de QT ιCARR/5FU apresentou as bandas 750,

811 e 879 cm-1 atribuídos à torção para fora do plano de C-H em –CF=CH, enquanto

os picos 1184 e 1245 cm-1 correspondem aos estiramentos C-F e C-N,

respectivamente. Também foi observada a torção no plano de C-H em –CF=CH

(1431 cm-1) e o estiramento sobreposto de C=O e C=C, em 1653 cm-1. Tais

atribuições são evidências da presença do 5-FU na composição das nanopartículas.

(HUANG et al., 2010; NAGARWAL et al., 2011; YAN et al., 2011; TIGLI AYDIN;

PULAT, 2012)
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FIGURA 46 - Espectro de FTIR do 5-FU, das nanopartículas (QT κCARR, QT ιCARR

e QT λCARR) e dos complexos nanopartícula/5-FU.
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4.7. Avaliação da eficiência de encapsulação (E.E.) do 5-FU

O processo de encapsulação do fármaco foi realizado durante a produção dos

complexos polieletrolíticos, com o 5-FU sendo dissolvido na solução de quitosana

seguido do gotejamento nas soluções de carragenanas. Dessa forma, o fármaco

pode ser tanto aprisionado na matriz polimérica quanto adsorvido na superfície da

partícula (WILSON et al., 2012). A eficiência de encapsulação e a capacidade de

carga do 5-FU nas nanopartículas foram estudadas quanto à concentração inicial de

fármaco (0,25; 0,1; 0,05 mg/mL) com o intuito de avaliar qual a condição

experimental mais eficiente. Para os ensaios de encapsulação do 5-FU foram

utilizadas nanopartículas QT κCARR, QT ιCARR e QT λCARR produzidas a partir da

concentração inicial de polieletrólitos 0,25 mg/mL e razão n+/n- =10.

A eficiência de encapsulação de QT κCARR/5-FU, QT ιCARR/5-FU e QT

λCARR/5-FU (TABELA 16) apresentou relação inversamente proporcional à

concentração inicial do fármaco, com maior E. E. quando foi utilizado a concentração

inicial de 0,05 mg/mL de 5-FU.
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TABELA 16 - Eficiência de encapsulação de 5-FU nas nanopartículas de quitosana e

carragenanas, em função da concentração inicial do fármaco.

E.E. (%) ± DP
Conc. Inicial de 5-FU (mg/mL)

0,25ns 0,1 0,05

Qt κCarr/5FU 3,5 ± 1,1 6,3 ± 0,4 7,5 ± 0,4

Qt ιCarr/5FU 5,6 ± 1,3 8,1 ± 0,2 10,6 ± 1,7

Qt λCarr/5FU 4,8 ± 0,8 12,1 ± 1,2 15,4 ± 0,6

Também pôde ser observado que na concentração inicial de fármaco

0,25mg/mL não houve diferença significativa (P<0,05) entre os três complexos,

enquanto na concentrações iniciais de 5-FU iguais a 0,1 e 0,05 mg/mL a E.E. dos

três complexos apresentou a seguinte ordem: Qt λCarr/5FU > Qt ιCarr/5FU > Qt

κCarr/5FU. Curiosamente, o número de grupos sulfato e a massa molar das

carragenanas λ, ι e κ seguem a mesma ordem.

Segundo Briones e Sato (2010), a estrutura química e a massa molar das

carragenanas (κ, ι e λ) podem influenciar a eficiência da encapsulação da enzima

glucose oxidase (GOD). Em seu trabalho, os complexos quitosana/kappa

carragenana apresentaram maior eficiência de encapsulação devido ao fato da κ

carragenana apresentar menor massa molar e apenas um grupo sulfato. O

complexo quitosana/lambda carragenana obtiveram menor E.E., fato que pode ser

atribuído a grande massa molar e, principalmente, aos três grupos sulfato dessa

carragenana. Segundo os autores, a presença de excesso de grupos sulfato pode

promover a interação competitiva entre a carragenana e a GOD, diminuindo a

eficiência de encapsulação.

A capacidade de carga (C. C.) do 5-Fu nas nanopartículas QT κCARR, QT

ιCARR e QT λCARR está representada na tabela 17. Foi observado que, em todos

os complexos quitosana/carragenana avaliados, a capacidade de carga aumentou

em função da concentração inicial de 5-FU, apesar de não ter havido diferença

significativa (P<0,05) em QT λCARR/5-FU. Em todas as concentrações iniciais de 5-

FU a maior capacidade de carga foi atriuida a QT λCARR, seguido de QT ιCARR e

QT κCARR.
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TABELA 17- Capacidade de carga de 5-FU nas nanopartículas de quitosana e

carragenanas, em função da concentração inicial do fármaco.

C.C. (%) ± DP

Conc. Inicial de 5-FU (mg/mL)

0,25 0,1 0,05

Qt κCarr 27,5 ± 8,4 15,1 ± 0,9 8,2 ± 0,4

Qt ιCarr 30,8 ± 5,0 23,3 ± 0,6 15,6 ± 2,9

Qt λCarr ns 38,0 ± 2,4 36,8 ± 2,6 35,6 ± 1,4

*Diferença não significativa (P<0,05)

O estudo da eficiência de encapsulação e da capacidadde de carga em

função da concentração inicial do fármaco vem sendo bem relatada por alguns

autores.  Min et al, (2008) observaram que concentrações de 5, 10 e 20% (m/m) de

camptotecina na formulação de nanopartículas de quitosana glicol conduziam à

diminuição da eficiência de encapsulação (95,6; 80,3 e 45,2%, respectivamente) e

ao aumento da capacidade de carga (4,8; 7,9 e 9,0%). Em outro exemplo,

nanopartículas de quitosana e carboximetil celulose encapsulada com 5-FU

apresentaram diminuição da eficiência de encapsulação (34,02 para 11,98%) e

aumento da capacidade de carga (1,67 para 10,70%) quando a concentração inicial

do fármaco foi aumentada de 5 a 100% (massa do fármaco/massa das

nanopartículas) (ZHANG et al., 2012).

Nanopartículas de quitosana glicol e dextrana sulfatada encapsulada com

metotrexato demonstraram que houve o aumento do C.C. de 8,32 ± 0,50 para 38,25

± 0,50% em resposta ao aumento da quantidade de fármaco de 5% a 15% (massa

do fármaco/massa dos polímeros), mas não houve aumento significativo da C.C.

para a quantidade de fármaco acima de 15% (m/m). Por sua vez, a E.E. foi

aumentada de 68,5 ± 0,52 para 87,2 ± 0,4% quando a concentração de fármaco

aumentou de 10 para 30% (SABOKTAKIN et al., 2011).

Entretanto, há relatos de que a concentração inicial de fármaco pode interferir

em apenas um dos dois parâmetros. Em nanopartículas de quitosana galactosilada,

as concentrações iniciais de 5-FU variando entre 1 e 20% (m/m) não promoveram

alterações significativas na eficiência de encapsulação (74,73 ± 9.82 - 58.34 ±
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10.83),  mas influenciaram discretamente a capacidade de carga, aumentando de

4,38 ± 0,74 para 11 ± 1,84 (CHENG et al., 2012). Em outro exemplo com 5-FU,

nanopartículas de fibrinogênio reticuladas com CaCl2 não exibiram alterações

significativas da E.E. (87 ± 3,3 - 89 ± 1,2%) quando a concentração do polímero foi

mantida constante (0,5 mg/mL) e a concentração de 5-FU variou entre 0,02 a

0,08mg (REJINOLD; MUTHUNARAYANAN et al., 2011).

4.8. Avaliação da liberação in vitro do 5-FU

O estudo da liberação in vitro do 5-FU foi realizada com nanopartículas

produzidas a partir das seguintes condições: concentração inicial de polieletrólitos

0,25 mg/mL, razão n+/n- 10, e concentração inicial de 5-FU igual a 0,25 mg/mL.

Todos os experimentos foram realizados em triplicata.

O perfil de liberação do complexo QTκCARR 5-FU está apresentado na figura

47 . Pode-se observar que cerca de 5% do 5-FU foi liberado logo nos primeiros 10

minutos de ensaio.  Em seguida observou-se a liberação lenta e gradativa,

alcançando a liberação máxima de 20% em 1440 minutos (1 dia).

FIGURA 47: Perfil de liberação in vitro de 5-Fu presente nas nanopartículas

QTκCARR 5-FU (pH 7,4).
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A liberação in vitro de 5-FU dos complexos QT ιCARR está apresentado na

figura 48. Pode-se observar a liberação rápida (efeito burst) por volta de 100

minutos, com cerca de 10% do 5-FU sendo liberado nos primeiros 10 minutos de

ensaio, seguido de uma liberação lenta e contínua, alcançando o máximo de

liberação por volta dos 510 minutos (8,5 h). As nanopartículas QT λCARR

apresentaram perfil de liberação semelhante ao encontrado em QT ιCARR, porém

sua liberação de 5-FU foi a mais efetiva das três formulações de nanopartículas

analisadas, alcançando 59,4% após 450 minutos (7,5 horas) de liberação. Para as

três formulações ficou evidenciada a incompleta liberação do fármaco, fato que pode

ser atribuído à baixa solubilidade da quitosana devido ao baixo grau de ionização

dos grupos amino provodado pelo pH 7,4 do meio de liberação (pH 7,4).

FIGURA 48 - Perfil de liberação in vitro de 5-Fu presente nas nanopartículas QT

ιCARR 5-FU (pH 7,4).

FIGURA 49 - Perfil de liberação in vitro de 5-Fu presente nas nanopartículas QT

λCARR 5-FU (pH 7,4).
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O comportamento de liberação rápido e de apenas uma parte do 5-FU

presente nas nanopartículas aqui estudadas também foi relatado por alguns autores.

Li et al. (2011) estudaram nanopartículas de quitosana como sistema de liberação

controlada de 5-FU e leucovorin. A liberação do 5-FU nas primeiras 4 horas variou

entre 39 e 55%, alcançando valores estáveis entre 52 e 66% após 24 horas de

experimento. Segundo os autores, o fato de uma parcela do 5-FU permanecer

encapsulado nas nanopartículas pode ser atribuído à alta estabilidade dos

complexos quitosana/fármaco. Esse comportamento se mostrou ainda mais

acentuado no trabalho realizado por Rejinold et al. (2001b), que observaram que o

5-FU encapsulado em nanopartículas de quitosana-g-poli(N-vinilcaprolactona)

liberou, após 3 dias de experimento, apenas 40% do fármaco.

Em outro trabalho também com o 5-FU, os complexos polieletróliticos de

quitosana e sulfato de condroitina também apresentaram o efeito “burst” seguido de

uma liberação lenta, porém com praticamente todo o fármaco sendo liberado em até

50 horas (HUANG et al., 2010).

Nanopartículas de poli (D,L-lático-co-ácido glicólico) (PLGA) encapsulado com

5-FU apresentaram liberação inicial rápida seguido de uma liberação sustentada. Ao

final de uma semana de experimento, entre 65 e 85% do fármaco (dependendo da

formulação da nanopartícula) foi liberado (NAIR et al., 2011). Segundo Rejinold et al.
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(2011), que também observaram esse perfil em nanopartículas de fibrinogênio

carreadas com 5-FU, a liberação rápida pode ser atribuída à dessorção e difusão da

droga na superfície das nanopartículas enquanto a liberação sustentada ocorreu

principalmente devido à lenta difusão da droga aprisionada na matriz polimérica.

Há uma série de fatores que influenciam a liberação de fármacos

aprisionados em matrizes poliméricas hidrofílicas. Um deles diz respeito às

características do fármaco encapsulado, na qual moléculas de baixa massa molar e

solúveis em água, como o 5-FU, tendem a se difundir com maior facilidade através

da matriz polimérica, resultando na rápida liberação do fármaco (MADERUELO et

al., 2011). Tais características do 5-FU, juntamente com a alta estabilidade das

nanopartículas de QT κCarr, QT ιCARR e QT λCARR podem explicar o perfil de

liberação rápido, porém incompleto, do 5-FU nos complexos quitosana/carragenana

estudados nesse trabalho.

Outro fator que pode influenciar a liberação de fármacos é o pH do meio

experimental. Nanopartículas de kappa carragenana carboximetilada encapsulada

com fluoresceína apresentaram comportamento dependente do pH. Após duas

horas de experimento, 23±2% da fluoresceína foi liberada em fluído gástrico

simulado (FGS), enquanto em fluido intestinal simulado (FIS) houve um aumento

significativo da liberação, certa de 90±3%. Os autrores concluíram que meio

levemente básico (pH 7,4), a estrutura da rede polimérica se intumesce devido aos

grupos carboxilados carregados negativamente, promovendo a liberação da

fluoresceína (LEONG et al., 2011).

A influência do pH do meio na liberação de curcumina (um pigmento vegetal

com atividade antitumoral) também pode ser verificada em nanopartículas de

quitosana e dextrana sulfatada. A liberação rápida foi verificada nas três primeiras

horas de experimento, seguido de uma liberação sustentada por um período de sete

dias. Os ensaios realizados em pH 5 e 7,4 demonstraram que a liberação se

mostrou mais rápida e eficiente em meio ácido do que em pH levemente alcalino.

Em ambiente ácido, a matriz polimérica intumesce devido à protonação dos grupos

amino da quitosana, facilitando assim a liberação mais rápida do fármaco (ANITHA

et al., 2011).

Aydin e Pulat (2012) observaram a forte influência do pH na liberação de 5-FU

carreado em nanopartículas de quitosana reticulada com TPP. Ao pH 7,4 e 3,
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apenas cerca de 29,1% e 34,1% da quantidade de 5-FU foram liberados depois de

408 h, respectivamente. Por outro lado, um perfil de libertação contínua e rápida

pôde ser encontrado quando a amostra foi incubada a pH 5, com 60,8% do fármaco

liberado no mesmo período de tempo. Assim, concluíram os autores, esta

sensibilidade ao pH pode ser útil para liberação da droga em regiões alvo do tumor.

Os perfis de liberação do paclitaxel (quimioterápico antitumoral) carreado em

nanopartículas de quitosana também se apresentaram sensíveis ao pH. Ao avaliar

as liberações em vários valores de pH (5,0; 6,0; 6,5; 6,9; 7,5 e 8,0) os autores

concluiram que o pH abaixo de 6,9 promoveu melhor liberação do fármaco, entre

93,32 e 84,56%. A liberação em pH 7,5 e 8,0 se mostrou menos eficiente com

apenas 38,1% do fármaco liberado (LI et al., 2009).

A cinética de liberação do 5-FU das nanopartículas QT κCARR, QT ιCARR e

QT λCARR foi estudada a partir dos dados obtidos na liberação in vitro. Para isso, o

gráfico de log Mt/M∞ em função do log t foi plotado (FIGURA 50) e, a partir dele

foram encontradas a equação da reta, o R2 e do coeficiente de difusão.

FIGURA 50 - Avaliação do comportamento difusional do 5-FU liberado das

nanopartículas de quitosana e carragenanas comerciais.

TABELA 18 - Parâmetros do comportamento difusional da liberação do 5-FU das

nanopartículas de quitosnaa e carragenanas.
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Nanopartícula Equação da reta R2 n

QT κCARR 5-FU y = 0,3405x - 0,8979 0,994 0,34

QT ιCARR 5-FU y = 0,4796x - 0,9886 0,959 0,47

QT λCARR 5-FU y = 0,3202x - 0,6487 0,957 0,32

O estudo do comportamento difusional do 5-FU carreado nas nanopartículas

apresentou valores de coeficiente de correlação acima de 0,95 para todas as

formulações testadas. Os valores encontrados para n (coeficiente difusional) indicam

que as liberações seguem o tipo de transporte não Fickiano, ou seja, a difusão não é

o principal processo envolvido na liberação do 5-FU das nanopartículas.

Provavelmente, a maior porção do fármaco liberado estava adsorvida na superfície

das nanopartículas ou presente em suas camadas mais superficiais. Por outro lado,

a porção de fármaco que permaneceu retida nas nanopartículas não foi capaz de se

difundir pela matriz polimérica devido a influencia do pH do meio de liberação.

Nanopartículas de quitosana e pectina carreadas com diclofenaco de sódio

também apresentaram comportamento de liberação não-Fickiana, com valor de n

igual a 0,9065. Dessa forma, a liberação do fármaco pode ser atribuído ao

intumescimento das cadeias poliméricas em meio aquoso, fato que promove a

liberação do fármaco (DUTTA; SAHU, 2012). Por outro lado, a formulação de 5-FU

carreada em nanopartículas de quitosana para uso oftalmológico apresentou valor

de n igual a 0,439, o que a classifica como liberação Fickiana. A liberação também

apresentou efeito burst, com 30% do fármaco liberado na primeira hora de

experimento, alcançando 65% ao longo de 8 horas (NAGARWAL et al., 2011).

4.9. Avaliação da citotoxicidade das nanopartículas carregadas com 5-FU.

A avaliação da citotoxicidade das nanopartículas de quitosana e

carragenanas encapsuladas com 5-FU foi realizada pelo ensaio do MTT (FIGURA

51). Para esta avaliação foram utilizadas as mesmas formulações empregadas no

ensaio de liberação in vitro.
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FIGURA 51: Avaliação da citotoxicidade das nanopartículas de quitosana e

carragenanas incorporadas com 5-FU: a) Linhagem HCT-116, câncer de cólon b)

HL-60, leucemia.

O ensaio mostrou que o 5-FU, usado como controle positivo, inibiu fortemente

o crescimento celular nas duas linhagens de células tumorais testadas,

apresentando CI50 de 1,235 e 10,26 μg/mL para HCT-116 e HL-60, respectivamente.

Este resultado é condizente com a CI50 do 5-FU para as mesmas linhagens

celulares, que apresentaram valores entre 0,36 e 12,59 μg/ml (LINS et al., 2009).

Porém, o 5-Fu carreado nas nanopartículas apresentou baixo efeito citotóxico

contra as linhagens celulares testadas, até a maior concentração testada (50 μg/ml)

principalmente em HL-60. De fato, a HL-60 é uma linhagem celular de leucemia

promielocítica, um câncer na medula, e o 5-FU é um quimioterápico mais eficiente

contra tumores sólidos (NICHIFOR et al., 1997; KRATZ et al., 2008).

A linhagem HCT-116 foi mais susceptível ao 5-FU livre e encapsulado nas

nanopartículas. Entretanto, o cálculo da CI50 foi possível através da extrapolação da

curva padrão do 5-FU, ou seja, os valores de CI50 das nanopartículas QT κCARR/5-
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FU, QT ιCARR/5FU e QTλCARR/5FU (57,48; 51,23 e 48,86 μg/mL,

respectivamente) estão acima das concentrações empregadas na curva padrão.

Dessa forma, apesar de demonstrar um possível efeito citotóxico das nanopartículas

carregadas com 5-FU, os resultados obtidos são não conclusivos.

Os ensaios de citotoxicidade in vitro também foram realizados com as

nanopartículas sem o 5-FU (QT κCARR, QT ιCARR e QT λCARR) bem como com

cada um dos polímeros empregados na produção das nanopartículas (QT, κCARR,

ιCARR e λCARR). Para esse experimento foi usada a concentração única de 50

μg/mL de cada amostra, em separado, mas nenhuma apresentou citotoxicidade.

Esse resultado demonstra que o baixo efeito citotóxico encontrado na linhagem

HCT-116 foi induzido pelo 5-FU presente nas nanopartículas.

A citotoxicidade in vitro do 5-FU livre e carreado em nanopartículas de

albumina contra células HeLa foi investigada por Wilson et al. (2012). Para a

determinação da curva padrão, os autores utilizaram seis concentrações de 5-FU (1,

5, 25, 50, 75 e 100 μg/ml) e observaram que o valor de IC50 do fármaco livre foi de

28 μg/mL, enquanto o fármaco encapsulado apresentou o valor de 20 μg/mL,

demonstrando que o 5-FU carregado nas nanopartículas apresentou maior

citotoxicidade que a droga livre.

Nanopartículas de fibrinogênio “em branco” e carreadas com 5-FU foram

testadas quanto a sua citotoxicidade contra linhagens celulares saudáveis e

tumorais. Os resultados mostraram que as nanopartículas sem o fármaco foram

atóxicas para todas as linhagens testadas, enquanto as nanopartículas com o

fármaco apresentaram toxicidade para as linhagens tumorais MCF-7 (mama), KB

(boca) e PC-3 (próstata), porém sem toxicidade para L929 (fibroblastos) (REJINOLD

et al., 2011a). A citotoxicidade de 5-FU incorporado em nanopartículas de quitosana-

g-poli(N-vinilcaprolactana) apresentou resultados semelhantes para as mesmas

linhagens celulares, indicando que a atividade citotóxica não é causada pelas

nanopartículas “em branco”, mas sim do complexo 5-FU incorporado nas

nanopartículas (REJINOLD et al., 2011b).

A baixa citotoxicidade apresentada pelas nanopartículas de quitosana e

carragenanas incorporadas com 5-FU sugere aprofundamento desse estudo,

principalmente em modelos de atividade antitumoral in vivo, uma vez que os ensaios
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de citotoxicidade in vitro não levam em consideração aspectos importantes do

microambiente tumoral e do sistema imunológico do organismo.

A extensa e detalhada caracterização das diversas formulações de

nanopartículas realizada nesse trabalho fornece subsídios para a adequação de

metodologias que resultem em um eficiente sistema nanoparticulado de quitosana e

carragenana para liberação controlada de 5-FU.

A alteração de parâmetros físico-químicos do meio de liberação do fármaco

pode ser uma estratégia eficiente para melhorar a liberação da droga presente nas

nanopartículas. Muitos estudos revelam que nanopartículas de quitosana

apresentam maiores taxas de liberação de fármacos em pH abaixo de 7,0,

fenômeno que ocorre principalmente devido à protonação dos grupos NH2 da

quitosana em ambiente ácido (LI et al., 2009; ANITHA et al., 2011; TIGLI AYDIN;

PULAT, 2012).

De fato, a liberação de fármacos sensível ao pH é uma estratégia bastante

estudada para a quimioterapia sítio dirigida de tumores, e pode ser aplicada para

liberação extracelular (tumores) e intracelular (endossomos) (SHEN et al., 2008).

Trabalhos recentes comprovam que o pH intracelular de tumores e tecidos

saudáveis são similares. Entretanto, os tumores exibem pH extracelular mais baixo

que as células e tecidos normais, variando entre o pH 6,0 e 7,0, enquanto em

tecidos normais o pH extracelular se mantém em 7,4, com pouquíssimas variações

(DANHIER et al., 2010; MORACHIS et al., 2012; TIAN; BAE, 2012). Dessa forma,

um sistema nanoparticulado de liberação de 5-FU que seja pouco eficiente em pH

7,4 , mas ativo em pH levemente ácido pode ser um promissor sistema de “drug

delivery”, reduzindo os efeitos tóxicos em células normais e concentrando a ação em

células tumorais.

Outro aspecto que deve ser considerado no estudo da atividade antitumoral

das nanopartículas de quitosana/carragenanas/5-FU diz respeito ao fato de que

alguns polissacarídeos sulfatados de rodófitas apresentam atividade antitumoral

(principalmente em modelos de experimentação in vivo), efeito sinérgico com o 5-FU

e a prevenção da leucopenia desencadeada pela ação do fármaco (LINS et al.,

2009; BARROS, 2011). Embora o mecanismo de ação das atividades antitumoral e

imunomodulatória dos polissacarídeos não esteja completamente esclarecido, tais

propriedades são atribuídas à ativação inespecífica do sistema imune do organismo
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(LEUNG et al., 2006). Assim, avaliar a influência das carragenanas na atividade

antitumoral in vivo das nanopartículas de quitosana/carragenana e

quitosana/carragenana/5-FU é uma alternativa pertinente, pois pode comprovar as

hipóteses da atividade antitumoral sítio-dirigida e do efeito sinérgico entre as

carragenanas e 5-FU.
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5. CONCLUSÃO

Complexos polieletrolíticos sintetizados pela interação entre a quitosana e as

carragenanas kappa, iota e lambda apresentaram tamanho variando entre 217 e

1555 nm. Foi possível observar a tendência ao aumento do tamanho das partículas

em função do aumento da concentração inicial de polieletrólitos. Também ficou

evidente que as partículas produzidas com a razão n+/n- = 0,1 foram maiores que as

produzidas com razão 10 e 1. Quanto ao índice de polidispersão, predominaram

valores abaixo de 0,5, indicando que as partículas de quitosana e carragenanas

apresentam alto grau de homogeneidade. Todas as partículas com razão n+/n- igual

a 10 e 1 apresentaram valores de potencial zeta acima de 30 mV enquanto que

partículas com razão n+/n- = 0,1 apresentaram valores inferiores a -30 mV, dads que

evidenciam a estabilidade coloidal dos complexos polieletrolíticos de quitosana e

carragenanas.

A ordem de adição dos polieletrólitos influenciou no tamanho das

nanopartículas, mas não nos índices de polidispersão e potencial zeta. Partículas

produzidas pelo gotejamento das soluções de carragenanas nas soluções de

quitosana foram maiores do que os complexos produzidos pela ordem oposta, com

exceção das partículas produzidas com razão n+/n- = 0,1. As partículas QT κCARR,

QT ιCARR e QT λCARR em suspensão apresentaram estabilidade ao longo de 30

dias de armazenamento, com pouca variação de tamanho e potencial zeta.

A espectroscopia na região do infravermelho confirmou a formação dos

complexos polieletrolíticos pela interação dos principais grupos da quitosana e

carragenanas. O aprisionamento do 5-FU na matriz polimérica da nanopartícula

também foi comprovado por FTIR. O tamanho das partículas incorporadas com o

fármaco apresentou uma leve diminuição quando comparadas com as

nanopartículas sem o 5-FU. A eficiência de encapsulação variou de 3,5 ± 1,1 a 15,4

± 0,6% e a capacidade de carga se manteve entre 8,2 ± 0,4 e 38 ± 2,4%, e ambos

foram influenciados pela concentração inicial de 5-FU.

O 5-FU incorporado nas nanopartículas apresentou padrão de liberação

rápido e incompleto, em tampão PBS pH 7,4. A cinética de liberação indica que o

fármaco é liberado por um mecanismo não-Fickiano. Os complexos

nanopartículas/fármaco apresentaram baixo efeito citotóxico contra duas linhagens
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de células tumorais (HL-60 e HCT-116), provavelmente devido a ineficiente liberação

do fármaco aprisionado na matriz polimérica, fato provocado pelo baixo grau de

ionização dos grupos amino da quitosana em pH 7,4, utilizado no meio reacional do

experimento.
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