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Abstract

This work had as objective studying the interaction of
polymethacrylate with dioctadecyldimethylammonium methacrylate
(DODAM) and brornide (DODAB).

The fotoirradiation of vesicular suspensions of DOOAM fonned
polymethacrylate on the vesicle surface though counter-ion polymerization.
Polymerized vesicles were more stables on methanol addition than non
polymerized vesicles.

Bilayer stability was confirmed with the retention of carboxyf1uorescein
(CF). OOOAM injected vesicles without polymerization retained about 25%
ofCF, while polymerized OODAM retained about 750/0.

Experiments of phase transition temperature by turbidity and surtace
tension showed that polymethacrylate fonned at vesicle surtace drops phase
transition temperature and reduces cooperativity.

Polymethacrylic acid and polymethacrylic acid containing rodharnine B
covalently linked was used to monitor polymer-vesicle interaction.
Experiments showed that the polymer interacts electrostatically with the
DODAB bilayer, causing precipitation and or aggregation. The polymer,
initially on a confonnation with many hipercoiled hydrophobic regions,
opens as interacts with OOOAB vesicles.

The interaction of aIkaline phosphatase (Fal) with vesicles of OüOAM
and colina-methacrylate dicetylphosphate (OCM) was studied, as a
preliminary step for a rnicro-reactor construction. Precipitation was observed
in presence ofOODAM, but not in presence ofOCM. This may be explained
by the strong interaction between the surface of dioctadecyldimethy
lammonium vesicles (positive charged bylayer) with Fal (negative charge).
This precipitation was not observed with OCM vesicles (negative charged
bilayer). Monolayer experiments confinn these results.

Experiments showed that OCM and OOOAM form stabled mixed
monolayers. Suggesting that mixed vesicles could be tried to overcome
strong electrostatic interactions between surfactants and enzyme.



Reswno

Este trabalho teve como objetivo estudar a interação de polimetacrilato com

vesículas de metacrilato de dioctadecildimetílamônio (OOOAM) e brometo de

dioctadecildimetilamônio (OODAB).

A fotoirradiação de vesículas de OODAM a formou polimetacrilato na

superfície vesicular do polímero, através da polimerização do contra-íon . Vesículas

polimerizadas foram mais estáveis frenta á adição de metanol do que vesículas não

polimerizadas.

A estabilização da bicamada vesicular foi confirmada com o aumento da

retenção da carboxif1uoresceína (CF). Vesículas injetadas de OODAM retiveram

cerca de 25% de CF, enquanto que vesículas polimerizadas retiveram cerca de 75%.

Experimentos de temperatura de transição de fase por turbidez e tensão

superfícial mostraram que o polimetacrilato formado na superfície vesicular diminui a

temperatura de transição de fase e reduz a cooperatividade.

A interação de fosfatase alcalina (Fal) com vesículas de DODAM e colina

metacrilato de dicetilfosfato (DCM) foi estudada, como um primeiro passo para a

construção de um micro-reator. Foi observada a precipitação na presença de

OOOAM, mas não em presença de DCM. Isto pode ser explicado pela forte interação

entre a superfície de vesículas de dioctadecildimetilamônio (bicamada com carga

negativa) com a fosfatase alcalina (carga negativa). Esta precipitação não foi

observada com vesículas de OCM (bicamada negativa). Experimentos de

monocamada confirmaram estes resultados.

DCM e DODAM formaram monocamadas mistas estáveis, sugerindo que

vesículas mistas poderiam ser usadas para superar as interações eletrostáticas fortes

entre os surfactantes e a enzima.
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Introdução

1. Introdução

Moléculas anfifilicas (ou anfipáticas) apresentam uma região apoIar

(hidrofóbica) e outra região polar (hidrofilica). Podem formar agregados

supramoleculares, tais como monocamadas, micelas aquosas ou reversas,

lipossomos (vesículas multilamelares) e vesículas (figura 1).

As forças principais que governam a auto-agregação de anfifilicos em

estruturas bem defrnidas são: força de atração hidrofóbica na interface

hidrocarboneto-água, que induz a associação das moléculas; força repulsiva

estérica; força repulsiva devido à hidratação do grupo polar e, se o grupo

polar contiver carga, também existirá uma força repulsiva eletrostática

(Israe1achvili, 1992).

Israelachvili et al (1976) utilizando parâmetros geométricos criaram o

fator de forma v/(~. LJ onde ~ é a área ótima do grupo polar, v é o volume

da região apoIar (hidrocarbônica) e le é o comprimento critico da cadeia

hidrocarbônica, ou seja, o comprimento máximo que a cadeia hidrocarbônica

pode assumir. Este fator determina o tipo de estrutura formada pelo anfifilico,

por exemplo, para formar micelas, o fator de forma deve ser menor do que

1/3. Este fator de forma corresponde em geral a anfifilicos com um grupo

polar e apenas uma cadeia alquílica, onde a área da cabeça polar ao é

suficientemente larga em relação ao volume da região apoIar v. Para formar
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Figura 1: Representação esquemática de agregados supramoleculares
formados por anfifilicos.



Introdução 3

vesículas ou bicamadas, o parâmetro de forma deve estar entre ~ e 1.

Anfifilicos com duas cadeias a1quílicas são os mais adequados para a

formação destas estruturas.

Bicamadas lipídicas são as unidades básicas das membranas biológicas,

que servem como barreira entre o meio externo e o interior da célula ou

organela. A composição de lipídeos de uma membrana vana

substancialmente entre diferentes organismos. 1,2-diacilfosfoglicerídeos ou

fosfolipídeos, ésteres de ácidos graxos do glicerol, são os lipídeos

predominantes na maioria das membranas das células eucarióticas e

procarióticas. Fosfatidilcolina é o componente principal em membranas de

células animais, enquanto que a fosfatidiletano1amina é frequentemente o

composto principal em membranas de bactérias (Gennis, 1989).

No estudo de agregados supramoleculares, como micro-reatores, são

predominantemente utilizadas mice1as, micelas reversas (Pileni, 1993) e

vesículas (Annesini et al, 1994; Walde et al, 1994; Walde e Ichikawa, 2001).

As vesículas têm vantagem em relação aos outros agregados por possuir

compartimento aquoso interno, capaz de isolar o meio reacional.

Vesículas são agregados cuja estrutura consiste numa bicamada de

anfifilicos que envolve determinado volume de água. Podem ser preparadas

por diversos métodos, sendo algumas das características vesiculares, tais

como tamanho, polidispersidade, lamelaridade e capacidade de incorporação
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de substâncias dependentes do método de preparação. Os métodos mais

utilizados para preparar vesículas são: a) Dispersão de filme de lipídeo: neste

método, os anfifilicos formadores de vesículas são dissolvidos num solvente

orgânico volátil e o solvente é completamente removido por vácuo

(evaporador rotatório), formando um filme. A adição de solução aquosa e

agitação resulta em vesículas multilamelares (MLV) de população

heterogênea. Geralmente, as MLV são utilizadas como etapa inicial na

preparação de vesículas por outro métodos; b) Sonicação: a sonicação em

banho ou de tip de uma suspensão de MLV forma vesículas sonicadas

unilamelares (SUV), de diâmetro geralmente abaixo de 500 Â (Huang, 1969;

Lasic, 1988; Cuccovia et aI, 1990); c) Extrusão: a suspensão contendo MLV é

passada repetidamente (acima de 10 vezes) através de filtro de policarbonato

de poros definidos, resultando em vesículas extrusadas (VET), de diâmetro

aproximadamente igual ao tamanho do poro do filtro, com redução da

lamelaridade e melhora na polidispersidade (Mayer et al, 1986; Hunter e

Frisken, 1998). d) injeção: o anfifilico (ou mistura) é dissolvido num solvente

orgânico (éter etílico, diclorometano, clorofórmio) e injetado lentamente

numa solução aquosa a uma temperatura acima da temperatura de ebulição do

solvente. O método de injeção de solvente orgânico produz vesículas

relativamente grandes e unilamelares (LUV) (Deamer e Bangham, 1976;

Carmona-Ribeiro, 1992; Cuccovia et ai, 1990).
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As bicamadas vesiculares podem estar no estado gel (L13) ou no estado

fluido, líquido-cristalino (La). No estado gel as cadeias hidrocarbônicas dos

arrfifilicos estão ordenadas, rígidas e estendidas, com a conformação trans

entre os segmentos da cadeia alquilica. No estado líquido-cristalino, as

cadeias hidrocarbônicas estão mais desordenadas, com aumento na

movimentação molecular como rotação, flexão e deslocamento lateral,.

existindo a corformação gauche entre muitos dos segmentos da cadeia

alquílica (New, 1990). A transição da fase ge1 para o estado líquido-cristalino

ocorre numa região de temperatura particular, denominada temperatura de

transição de fase (Te). A Te pode ser determinada por diversas técnicas, como

calorimetria diferencial por varredura (Ohline et aI, 2001), turbidez (Kano et

al, 1979; Carmona-Ribeiro e Chaimovich, 1983; Nascimento et aI, 1998) e

pressão superficial (Gugliotti, 1997).

Além de serem utilizadas como modelo para o estudo de membranas

celulares e micro-reatores, vesículas também são utilizadas, por exemplo,

como sistemas liberadores de drogas (Lasic, 1994, Drummond et aI, 2000),

transfecção de DNA (Fraley et aI, 1980; Maurer et aI, 1999) e como

marcadores em imunoensaios (Rongen et aI, 1997).
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1.1. Vesículas como micro-reatores

Annesini et al (1994) estudaram a interação de fosfolipídeos com

anidrase carbônica. Prepararam 1ipossomos neutros com

dipalmitoi1fosfatidilco1ina/co1esterol ou lipossomos catiônicos com

dipalmitoilfosfatidilcolina/colesteroVestearilamina em várias proporções. A

anidrase carbônica foi incorporada nos lipossomos catiônicos, não ocorrendo

incorporação nos lipossomos neutros. Como a anidrase carbônica apresenta

carga negativa no pH estudado, atribuiu-se a incorporação da anidrase

carbônica em lipossomos à interações eletrostáticas.

Walde et al (1994) incorporaram fosforilase de polinuc1eotídeo (PNase)

em vesículas de ácido oleic%leato. Adicionando ADP à solução vesicular

ocorreu a permeação ao compartimento aquoso interno e a formação de

poliadenilato, que ficou mantido dentro da vesícula. A formação de

poliadenilato ocorreu também em condições de auto-replicação molecular, em

presença de anidrido oleico. O anidrido oleico é hidrolisado na superficie

vesicular, formando ácido oleico, que se incorpora à bicamada, aumentando o

número de vesículas (Walde et al, 1994 b).

Para ampliar o uso de vesículas sintéticas como catalisadores e micro

reatores é necessário obter vesículas com permeabilidade adequada ou

modulada, o que pode conduzir ao controle de velocidade de reações quando

a etapa limitante da reação no compartimento aquoso interno for a permeação.
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Em condições de permeabilidade baixa a um determinado reagente é

possível obter vesículas assimétricas, ou seja, vesículas onde o anfifilico da

superficie externa é diferente do anfifilico da superficie interna, através da

adição de um reagente que tenha acesso e modifique somente o anfifilico da

superficie vesicular externa (Moss et aI, 1987; Moss et aI, 1991).

Existem várias maneiras de se modular a permeabilidade de uma

vesícula, como: variação da estrutura do monômero ou a proporção de

monômeros que constituem a vesícula, mudando a temperatura de transição

de fase da mesma (Moss et aI, 1990; Moss et aI, 1991), incorporação de

colesterol na bicamada (Moss e Hui, 1983; Huffinan et aI, 1994), adição de

substâncias promotoras de fluxo, que aumentam a permeabilidade através da

formação de poros ou microfalhas (Moss e Swarup, 1986; Furhop et aI, 1988;

Jarayasuriya et aI, 1990; Menger et aI, 1990), mudança no pH (Yatvin et aI,

1980; Nayar e Schriot, 1985; Maeda et aI, 1988) e polimerização (Regen et aI,

1983; Reed et aI, 1984; Fend1er, 1984; Ishiwatari e Fendler, 1984; Fukuda et

aI, 1986; Stefely et aI, 1988; Frankel et aI, 1989).

Como exemplo de excelente modulação de permeabilidade obtida por

polimerização, Stefely et aI (1988) utilizaram os fosfolipídeos 1,2-[12

(lipoiloxi)dodecanoil]-sn-glicero-3-fosfocolina, que forma pontes dissulfeto, e

l-palmitoil-2-[12-(lipoiloxi)dodecanoil]-sn-glicero-3-fosfocolina, fosfolipídeo

semelhante ao primeiro, mas capaz de fazer apenas cadeias lineares com

ligações disssulfeto. A permeabilidade das vesículas dependeu do número e
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proporção das ligações dissulfeto (lineares ou cruzadas), diminuindo com o

aumento destas ligações.

O estudo de vesículas tem sido limitado pela sua baixa estabilidade, por

exemplo, frente à força iônica. Vesículas de cloreto de

dioctadecildimetilamônio (DODAC), preparadas por injeção, agregam-se em

NaCI 10mM (Carmona-Ribeiro e Chaimovich, 1986). Na utilização de

vesículas em sistemas in vivo, por exemplo na circulação sistêmica, estas

também tem mostrado baixa estabilidade.

Vários trabalhos relatam o amnento da estabilidade de vesículas por

estabilização estérica (Lasic, 1994). Estas vesículas contém polímeros, como

polietilenoglicol (Torchilin et aI, 1994a), poliacrilamida e polivinilpirrolidona

(Torchilin et aI, 1994b), intercalados ou ligados covalentemente na bicamada.

As cadeias randômicas dos polímeros sobre a superficie da bicamada

impedem estericamente a interação das vesículas com proteínas do plasma,

tais como lipoproteínas e opsoninas, impedindo que as vesículas sejam

fagocitadas pelo sistema imune.

O estudo da polimerização de vesículas é de vital importância para

ampliar e optimizar a utilização de vesículas como micro-reatores, pois pode

amnentar a estabilidade e diminuir a permeabilidade das mesmas (Regen et al,

1980; Fukuda et al, 1986). Os tipos de polimerização de vesículas

encontrados na literatura são, segundo Regen et ai (1984) (figura 2): (A)

polimerização no centro da bicamada, (B) estrutura polimerizada através das
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cadeias de lipídeo das monocamadas externa e interna, (C) entre as cadeias

polares de cada monocamada, (D) através da membrana lipídica e (E)

polimerização do contra-íon.

Regen et aI (1984) prepararam vesículas de metacrilato de

dioctadecildimetilamônio por sonicação e efetuaram a polimerização do

contra-íon do surfactante através da irradiação de luz UV, de 254 nrn. As

vesículas obtidas foram estáveis por trinta dias, enquanto que vesículas não

polimerizadas começaram a precipitar em cinco dias. A capacidade de reter

glicose marcada em etanol/água 230/0 v/v foi medida, após Ih de diálise.

Vesículas polimerizadas apresentaram 890~ de retenção, contra 20% para

vesículas não polimerizadas.

Regen e Shín (1984), continuando o trabalho de polimerização do

contra-íon de vesículas, conseguiram retirar a bicamada de dihexadecilfosfato

de dialilamônio após polimerização, obtendo então apenas a rede polimérica

dos contra-íons. Este tipo de estrutura foi denominado de "vesícula

fantasma" .

Existem na literatura muitos trabalhos sobre vesículas polimerizadas

(Ringsdorf e SchIarb, 1988; Singh e Schnur, 1994). No entanto, a

caracterização das vesículas obtidas em geral é muito limitada. As vesículas

geralmente são preparadas por sonicação. Entretanto, este não é um bom

método de prepará-las, pois resulta em vesículas muito pequenas, com volume

interno limitante, e baixa capacidade de incorporação de substratos. Além
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Figura 2: Tipos de polimerização de vesículas encontrados na líteratura: (A),
polimerização no centro da bicamada; (B), estrutura polimerizada através das cadeias
de anfifilicos das monocamadas externa e intem~ (C), polimerização das cabeças
polares; (D), através da membrana lipídica; (E), polimerização do contra-íon (Regen
et al, 1984).
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disso, vesículas preparadas por sonicação apresentam uma grande

polidispersidade, sendo também muito instáveis (Cannona-Ribeiro e

Chaimovich, 1983; Cannona-Ribeiro et aI, 1984; Carmona-Ribeiro et aI,

1985; Pansu et al, 1990). É mostrado que a polimerização diminui a

penneabilidade das vesículas, quando comparadas com vesículas não

polimerizadas. No entanto, são raros os trabalhos em que a extensão da

polimerização é bem caracterizada e correlacionada com a permeabilidade,

estabilidade ou capacidade de reter enzimas. Em nosso grupo de pesquisa

tem-se investigado as propriedades de interfaces água/óleo fonnadas com

anfifilicos derivados de amônio quaternário como, por exemplo, estudos sobre

a ligação e troca de contra-íons e seus efeitos na reatividade de reações

(Quina e Chaimovich, 1979; Cuccovia et al, 1982; Cuccovia et al, 1989;

Kawamuro et al, 1991). Nos estudos envolvendo sistemas vesiculares

formados a partir de haletos de dialquildimetilamônio, a baixa estabilidade

destes sistemas frente à força iônica e pequenas variações de solvente e

temperatura limita a utilização destas vesículas como microreatores. A

polimerização, seja do contra-íon como o metacrilato (Regen et al, 1984;

Fukuda et al, 1986) ou do monômero que contenha o grupo polimerizáve1

(Regen et al, 1980) aumenta a estabilidade de vesículas sintéticas de sais de

amônio quaternário.
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1.2. Propriedades do ácido polimetacrílico

A conformação do ácido polimetacrilico (PMA) em solução aquosa

tem sido estudada por diferentes técnicas, tais como caIorimetria (Daoust et

ai, 1985 ~ Crescenzi et aI, 1972 ~ Delben et ai, 1972), tiIulação potenciométrica

(Mandel, I970~ MandeI et aI, I967~Nagasawa et ai, 1965~ Kachalsky e

Spitnik, 1947), spectroscopia Raman (Koening et ai, 1969), pH-jump (Irie e

Snabel, 1984~ Bednár et aI, 1985) e medidas de viscosidade (Katchalsky e

Eisenberg, 1951~ Weiderhom e Brown, 1952) e principalmente por

fluorescência (Snare et ai, 1982~ Treolar, 1976~ Chen e Thomas, 1979; Tan e

Treolar, 1980).

Experimentos de viscosidade em solução aquosa, em baixo grau de

dissociação, sugeriram que o ácido polimetacrilico adota uma conformação

altamente compactada, com dimensões menores do que as observadas em

solventes não aquosos. Comparando-se com o ácido poliacrílico (Newman et

ai, 1954) estes dados sugerem que em pH baixo a cadeia do ácido

polirnetacrílico se hiperenovela para minimizar a interação dos grupos metil

com a água.

Tan e Treolar, (1980) fizeram medidas de decaimento de fluorescência

utilizando a sonda 9-metilantraceno, que tem um processo de relaxação não

radiativa do estado excitado que é altamente dependente da viscosidade do
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solvente, em presença de PMA apresentaram um decaimento bi-exponencial.

Estes resultados sugeriram que uma grande proporção da sonda está

rigidamente mantida na matriz polimérica, enquanto que proporções menores

estão localizadas em regiões mais livres. Através do decaimento no tempo da

anisotropia de fluorescência, foi estimado que a região hipenovelada

corresponde a uma esfera de 3,5 nm de diãmetro, com peso molecular de

15000 g/mol.

O ácido polimetacrilico possui atividade antiviral, interferindo na

interação vírus-célula, sendo também indutor da produção de interferon (De

Somer et al, 1968). Devido a sua capacidade de absorver grandes quantidades

de água, polímeros derivados do ácido polimetacrilico são utilizados como

superabsorventes, por exemplo, na produção de fraldas. Também são

utilizados em remédios, na odontologia e na indústria de tintas como

espessantes, diluentes e removedores (Nemec e Bauer, 1985).

1.3. Fluorescência

Moléculas (poliaromáticas ou heterocíclicas) ao absorvem radiação UV

e visível sofrem excitação eletrônica e vibracional. A energia absorvida (ou

parte dela) pode ser perdida na forma de calor para o solvente e ou ser emitida

como radiação. Ao absorver energia radiante, o elétron da molécula orgânica

no estado fundamental sing1ete So vai para um nível excitado S* (SI ou S2).
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No estado singlete, os spins dos dois elétrons estão pareados. A partir do

nível eletrônico-vibracional excitado, pode ocorrer relaxação para o nível

vibracional mais baixo (sem emissão de radiação) seguida por uma relaxação

para o nível fundamental através de emissão de radiação, que é chamado de

fluorescência (Figura 3). A partir do estado excitado singlete, cruzamento

para um estado triplete vibracionalmente excitado TI pode ocorrer

(cruzamento intersistema). No estado triplete, o spin do elétron excitado

muda, de modo que os spins do par de elétrons são agora paralelos. A

emissão de radiação devido a uma relaxação de um estado triplete para um

estado singlete é conhecida como fluorescência (figura 3).

útado. eXl:itado••ingle~ útUo e:uitado triple~
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Figura 3: Diagrama de Jablonski para processos fotofisicos (Skoog et aI, 2002).
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No estudo conformacional de polímeros, técnicas envolvendo

fluorescência são muito utilizadas ( Phillips, 1985). Na maioria dos

polímeros não existem grupos fluorescentes presentes. É necessário ligar um

cromóforo (covalentemente ligado ou não) ao polímero. Mudança no

espectro de fluorescência ou da fluorescência em função do tempo do

cromóforo dão informação do ambiente na vizinhança do polímero.

Neste trabalho utilizou-se como cromóforo a rodarnina B (figura 4 )

que foi covalentemente ligada ao ácido polimetacrílico.

H5C2

I
.........N

H5C2

C2H5

'+N,
C2 Hs

Figura 4: Fónnula estrutural da Rodamina B.
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Para monitorar o vazamento de vesículas foi utilizada a 5(6)

carboxyfluoresceína (figura 5), que sofre auto-supressão em concentrações

superiores a 3x10·5 M (0000 et aI, 1987).

Supressão de fluorescência pode ser definida como um processo

bimolecular que reduz o rendimento quântico sem modificar o espectro de

emissão de fluorescência. Pode resultar de interações transientes do estado

excitado (supressão colisional) ou de formação de espécies não fluorescentes

no estado fundamental. Auto-supressão é a supressão de um fluoróforo por

outro. Tende a ocorrer quando existe uma alta concentração local de

moléculas fluorescentes. Estudos da auto-supressão de carboxifluoresceína

mostram que o mecanismo envolve transferência de energia para dímeros não

fluorescentes (Chen et aI, 1988).

HO

HOOC

o

Figura 5: Fónnula estrutural da 5(6)-carboxyfluoresceína.
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1.4. Objetivos

Este trabalho teve como objetivo alll1lentar a estabilidade das

suspensões de vesículas com adição/fonnação de polímeros. Foi estudada a

interação entre vesículas e polímeros, fonnados a partir da polimerização do

contra-íon vesicular por radiação UV e polímeros preparados sem a presença

de vesículas, adicionados á suspensão vesicular.

Pretendeu-se também, para construir um micro-reator, estudar a

interação da fosfatase alcalina com as bicamadas vesiculares.

Para preparação de vesículas foram utilizados os anfifilicos

dihexadecilfosfato de colina-metacrilato (DCM) e metacrilato de

dioctadecildimetilamônio (DODAM) (figura 6). Estes foram escolhidos por

fonnarem bicamadas de cargas opostas, para estudar o efeito da carga na

incorporação da enzima fosfatase alcalina. Como a fixação ou incorporação

de enzimas depende também da carga do agregado, através da utilização do

DCM (negativo) e DODAM (positivo) foi possível verificar qual agregado é

mais adequado à incorporação da fosfatase alcalina.

A interação vesícula polímero foi avaliada por espalhamento de luz

dinâmico, medida do potencial zeta, vazamento da 5(6)-carboxifluoresceína e

fluorescência da rodamina B, covalentemente ligada ao polimetacrilato.
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Figura 6: Anfifilicos que foram utilizados na preparação de
agregados supramoleculares polimerizados: metacrilato de
dioctadecildimetilamônio (DODAM) e dihexadecilfosfato
de colina-metacrilato (DeM).
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Pretendeu-se verificar o efeito do método de preparação de vesículas

(sonicação, extrusão e injeção) na polimerização e fixação da enzima, visto

que através destes métodos são produzidas vesículas de diferentes diâmetros,

com densidade de carga e empacotamentos diferentes (Kawamuro et al,

1991).
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2.1 Materiais

o cloreto de dioctadecildimetilamônio (Herga Indústrias Químicas) foi

recristalizado duas vezes em acetona/metanol 95/5 (v/v). Etanol, CSz, KOH e

demais solventes eram de grau p.a. Utilizou-se água bidestilada.

Fosfatase alcalina de intestino de galinha (Worthington).

2.1.1. Destilação do ácido metacrílico

O ácido metacrílico (Glassurit do Brasil) (lO mL) foi destilado sob

pressão reduzida (lmmHg) na presença do inibidor de polimerização 1,3

ditercbutil-2-hidroxi-5-metilbenzeno, na forma cristal. A destilação ocorreu a

4l-42°e.

2.1.2. Preparação do DODAM por troca iônica

Uma coluna de 1,5 cm de diâmetro foi preenchida com 60 ml (72 meq)

de resina DOWEX 21K e convertida para a forma de hidróxido através da

passagem de 170 ml de solução aquosa de NaOH 1M. A coluna foi lavada

com metanol até pH neutro. Em seguida, a coluna foi convertida para a forma

de metacrilato, através da passagem de 200 ml de ácido metacrílico 0,57 M

(114 meq) dissolvido em metano1 até pH neutro. Eluiu-se então 200ml de

cloreto de dioctadecildimetilamônio (DODAC) 3,9xlO-z M (7,8 meq). O

eluente foi rotoevaporado e o resíduo foi dissolvido em 50 m1 de benzeno.
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Este foi rotoevaporado totalmente, resultando em 4,85g de DODAM (

rendimento de 98 %). A análise elementar do DODAM resultou em C

74,46%; H 13,39% e N 2,06%, sendo o valores calculados C 79,37 %; H

13,39 % e N 2,20%. Para efeito de comparação analisou-se também o

DODAC utilizado na síntese do DODAM, dando C 75,38%, H 13,94% e N

2,22% (calculado =C 77,88 %, H 13,66 % e N 2,40 %).

2.1.3. Determinação da capacidade da resina catiônica CM

Sephadex

Pesou-se 1 g da resina seca. Esta foi fervida por Ih em água rnilliQ e

transferida para uma coluna de 2,2 cm de diâmetro. Eluiu-se 50 rnl de HCl

2N, lavando-se em seguida com água rnilliQ até se obter da coluna uma

solução de pH 7. Eluiu-se 250 rnl de Na2S04 0,25 M. A solução eluída foi

titulada com NaOH. A capacidade obtida foi de 2,16 meq/g (seca).

2.1.4. Determinação da capacidade da resina catiônica IR-120

Procedeu-se de maneira idêntica à utilizada na determinação da

capacidade da resina CM-Sephadex. A capacidade obtida foi de 2,49 meq/g

(seca).
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2.1.5. Preparação de dihexadecilfosfato de sódio

Transferiu-se 2,00 g do ácido dihexadecilfosfórico para um béquer

contendo 300ml em etano1 quente. Adicionou-se 0,30 g de NaOH sob

agitação. Mediu-se o pH da mistura em intervalos de 2 mino Após ter obtido

pH básico (papel), a solução foi filtrada para eliminar o excesso de NaOH.

Em seguida, rotoevaporou-se o Etanol até quase secura. O sólido obtido foi

transferido para um funil de placa sinterizada e lavado com água até o filtrado

apresentar pH neutro (três porções de 30 ml). Em seguida, o sólido foi lavado

com 10 ml de éter e seco sob vácuo. Obteve-se 1,58 g de NaDep.

2.1.6. Preparação de metacrilato de colina

Dissolveu-se 3 ml de metacrilato de 2,2-dimetilamino etil (O,01778

mols) em 70 ml de acetona num balão redondo. Adicionou-se gota a gota 2,00

ml (0,03344 mols) de iodeto de metila, ocorrendo a formação de um sólido

branco. A solução foi deixada em repouso por 1 h, filtrada e recristalizada em

acetona e seca sob vácuo. Obteve-se 2,42 g do composto.

2.1.7. Síntese de dihexadecilfosfato de colina metacrilato (DeM)

Em uma coluna contendo 7,34 g (18,29 meq) da resina catiônica IR

120 eluiu-se 14,00 g (46 meq) de metacrilato de colina dissolvidos em 230 ml
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de água a um fluxo de 20 gotas/mino Em seguid~ foram eluídos, nesta ordem,

100 ml de águ~ 40 ml de água/metanolSO/SO e 40 ml de metano!.

Pesou-se 2,00 g (3,66 meq) de ácido dicetilfosfórico, que foi convertido

para a fonna sódica confonne procedimento acima e dissolvido em 2S0 rnL

de metano!. A solução foi eluída a 1-2 rnL/min. A solução obtida foi

rotoevaporada e o sólido foi recristalizado em acetona. Obteve-se 1,64 g de

DCM. O IH RMN do produto obtido confmnou sua estrutura (Ringsdorf et

al, 1988).

2.1.8. Purificação da 5(6)-carboxifluoresceína (CF)

Foi utilizado o procedimento de purificação de Gregoriadis (1983).

Dissolveu-se I,OOg de CF em SO rnL de etano1 absoluto em

ebulição.Adicionou-se uma ponta de espátula de carvão ativo. Após 10

minutos a solução foi filtrada em papel de filtro comum. Ao filtrado foram

adicionados 100 rnL de água e esfriado em geladeira por 2 horas. O

precipitado alaranjado fonnado foi filtrado em funil de placa sinterizad~

lavado com 50 rnL de água e dissolvido em NaOH 0,0886M, resultando um

volume final de 60,S rnL com pH 7,4.

A solução de carboxifluoresceína foi eluída em uma coluna Sephadex

LH-20 (2,2x46cm) com água. As frações foram analisadas por TLC e

espectro UVNIS. As amostras que continham CF praticamente pura foram

agrupadas e repetiu-se o processo de purificação. Os espectros finais obtidos
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foram idênticos ao obtido na literatura (Gregoriadis, 1983). As frações

recolhidas foram guardadas em geladeira.

2.1.9. Preparação de ácido polimetacrílico

Foram dissolvidos 1,5 mL de ácido metacrílico, 0,5 g de peróxido de

benzoíla e 3,5 mL de dioxano num tubo de ensaio grande. Em seguida, a

solução foi aquecida em banho mana até 80°C. O polímero fonnado foi

recristalizado três vezes, através da dissolução em 20 mL de metano1 e

precipitação com adição de 30 mL de éter.

O peso molecular do polímero, determinado por espalhamento de luz

estático, foi de 170000 g/mol. O diâmetro hidrodinâmico em pH 2,00 foi de

17 nrn, determinado por espalhamento de luz dinâmico.

2.1.10. Síntese de ácido polimetacrílico contendo rodamina

covalentemente ligada (pMA-Rod)

Foram dissolvidos 1,5 mL de ácido metacrílico, 0,5 g de peróxido de

benzoíla e 60 mg de rodamina B em 3,5 mL de dioxano num tubo de ensaio

grande. Em seguida, a solução foi aquecida em banho maria até 80°C. O

polímero fonnado foi recristalizado através da dissolução em 20 mL de

metanoI e precipitação com adição de 30 mL de éter. A recristalização foi



Materiais e métodos 25

repetida até que o sobrenadante não contivesse mais rodamina B dissolvida

(evidenciada pela cor lilás). O polímero foi separado da rodamina livre

através de eluição em Sephadex G-25, usando NaOH 0,01 M como eluente.

As amostras que continham o polímero foram neutralizadas com HCI

concentrado e agrupadas. Em seguida, a solução resultante foi dialisada numa

tripa por uma semana, para eliminar o NaCl resultante da neutralização.

Através da absortividade molar da rodamina-B e do peso molecular do

polímero sem conter rodamina fonnado nestas condições experimentais

(170000g/mol) foi calculada a proporção de 7 moléculas de rodamina-B por

polímero.
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2.2. Métodos

2.2.1. Preparação de vesículas sonicadas de DODAM

Em 20 a 50 mL de água adicionou-se DüDAM e a mistura foi

sonicada num sonicador de tip com potência de 100 W por 15 mino A

temperatura inicial da sonicação foi cerca de 28 DC, chegando a 50 DC com a

sonicação. A solução de vesículas foi centrifugada a 10000 RPM por 30 mino

para eliminação das partículas de titânio.

2.2.2. Preparação de vesículas sonicadas de DCM/NaDCP

Em 30 mL de água adicionou-se DCM ou DCMlNaOCP nas

proporções molares 1/1 e 112, resultando numa concentração total de

anfifilico de 0,025 M. Procedeu-se de modo igual à preparação de vesículas

sonicadas de DüDAM.

2.2.3. Preparação de vesículas injetadas de DODAM

Vesículas injetadas foram preparadas através de injeção (5 mL) de

DüDAM 0,02M (solução em diclorometano) em 20 mL de água (para

utilização no espalhamento de luz, as vesículas foram preparadas em 20 mL

de NaCI2,62mM) termostatizada a 46 DC e com borbulhamento de Nz. Após

a preparação, as vesículas foram deixadas em annealing por 1 h a 45 De.
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2.2.4. Preparação de vesículas extrusadas de DODAM

Pesou-se 73 mg de DODAM num tubo de sonicação. Adicionou-se

cerca de 2 mL de clorofórmio para dissolver o surfactante. O solvente foi

evaporado através da passagem de Nz no tubo ligeiramente inclinado,

formando um filme na parede do tubo. Para garantir a total retirada do

clorofórmio, o tubo foi seco sob vácuo, por trinta minutos. Em seguida,

adicionou-se 10 mL de NaCI 5mM, e a suspensão foi agitada no vortex por

cerca de 3 minutos. A suspensão foi passada 5 vezes no extrusor Lipofast

100 (Avestin Inc, Ottawa, Canadá) com 3 filtros de policarbonato de 0,1 lJlll

de diâmetro. Durante as passagens o extrusor foi mantido a 50°C em banho

com circulação de água.

2.2.5. Polimerização de vesículas

Transferiram-se 15 a 30 mL de vesículas para um tubo de quartzo e

borbulhou-se argônio por 15 minutos. O tubo foi irradiado a 254 nm, num

sistema de lâmpadas PCQ-xI (Ultraviolet Products) de potência nominal de 72

W (18 W por lâmpada).

borbulhamento de argônio.

Durante a polimerização manteve-se o
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2.2.6. Análise de vesículas de DODAM por espalhamento de luz

estático

Uma solução de vesículas de DODAM foi dividida em duas alíquotas,

sendo uma delas irradiada para polimerizar. Preparou-se, através de

diluições, vesículas de DODAM de 0,3 a 0,03 mg/ml com estas alíquotas.

Estas foram filtradas com filtros de 1 JlIIl para frascos limpos e usadas para

medidas de espalhamento. Utilizou-se um aparelho DAWN-DSP (Wyatt

Technology COlporation), com laser de HéliolNeônio de 632 nm e 18

fotodiodos dispostos em ângulos fixos, que pennite a leitura simultânea da luz

espalhada nestes ângulos. Os dados foram recolhidos num computador

conectado ao aparelho e construiu-se o gráfico de Zimm (Kratochvil, 1987;

Hiemenz, 1986).

2.2.7. Estabilidade de vesículas ao metanol

Em uma cubeta de 3,2 mL adicionou-se 2,0 mL de solução aquosa

de vesículas.

Após cada adição de 100 JlL de metanoI a absorbância foi lida em 400,

420 ou 280 nm num espectrofotômetro Hitachi U-2000.
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2.2.8. Titulação oxidimétrica de ácido metacrílico

A 1 mL de H2S04 6 N adicionou-se 50 J.1L de solução KBrOiKBr 0,1

N e se esperou 2 minutos para ocorrer a fonnação do Br2. Em seguida,

foram adicionados lm1 de HgS04 0,2 N e no máximo 100 J.1L de ácido

metacrilico 0,020 M. O tubo de ensaio foi agitado várias vezes até completar

7 minutos de reação. Pipetou-se então 4,0 m1 de solução de fucsina ácida e,

após 5 minutos, a solução resultante foi diluída 10 vezes e lida a absorbância

em 546 mn.

2.2.9. Cinética de polimerização de vesículas sonicadas de

DODAM por titulação oxidimétrica

Transferiu-se de 1°a 20 m1 da solução vesicular para um tubo de

quartzo e se borbulhou nitrogênio por 15 minutos. O tubo foi irradiado a 254

mn em um sistema de lâmpadas PCQ-xI (Ultraviolet Products) de potência

nominal de 72 W (18 W por lâmpada). O borbulhamento foi mantido durante

a irradiação. Foram recolhidas alíquotas de 0,3 mL da solução de vesículas a

cada 30 minutos sem interrupção da irradiação, através de uma cânula e uma

sennga.

A 1 m1 de H2S04 6 N adicionou-se 50 flL de solução KBr03/KBr 0,1 N

e se esperou 2 minutos para ocorrer a fonnação do Br2. Em seguida, foram

adicionados lm1 de HgS04 0,2 N e 200 flL da solução vesicular retirada. O
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tubo de ensaio foi agitado várias vezes até completar 7 minutos de reação.

Pipetou-se então 4,0 ml de solução de fucsina ácida e, após 5 minutos, a

solução resultante foi filtrada, para eliminar o sulfato de dioctadecil

dimetilamônio, que precipita. A solução resultante foi diluída 10 vezes e a

absorbância lida em 546 nm.

2.2.10. Cinética de polimerização de vesículas sonicadas de

DODAM por absorbância

Procedeu-se como na cinética anterior para efetuar a polimerização e

recolher a alíquota. Tomou-se 200 IJ.L da alíquota e se transferiu para uma

cubeta com 2,0 ml de água. A absorbância foi lida em 219 ntn.

2.2.11. Determinação da temperatura de transição de fase por

absorbância

Transferiu-se a solução vesicular (2mM a 10 mM) para uma cubeta no

espectrofotômetro Beckman DU-7, com compartimento de amostra

termostatizado por sistema peltier. Partindo-se inicialmente de 25°C, a

temperatura foi aumentada com incrementos de 2,5 oCo Após cada alteração

de temperatura, esperava-se 4 minutos para ocorrer estabilização; em seguida,

a absorbância era lida em 230, 280 ou 300 ntn.
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2.2.12. Determinação da temperatura de transição de fase por

tensão superficial

As medidas de tensão superficial foram realizadas num tensiômetro de

Du Nouy (Fisher Scientific Tensiomat, modelo 21), pelo método do anel

(Shaw, 1975). Adicionou-se I mL de DODAM 10 mM na subfase aquosa de

40 mL. A temperatura inicial da solução vesicular foi de 20°C. Ajustou-se a

velocidade de aquecimento do banho para 2 °C/min. Para cada medida da

tensão superficial a temperatura da subfase era prontamente anotada até

atingir a temperatura de 60°C.

2.2.13. Medida de vazamento da CF de vesículas injetadas de

DODAM

Método 1: em 2,0 rnl de tampão HEPES 10 mM pH 6,80 (contendo ou

não NaCI para equilibrar a força iônica) a uma determinada temperatura foi

adicionado de 5 a 10 JlL de frações de vesículas de DODAM. A emissão de

fluorescência da amostra (F t ) foi medida em 520 nm num espectrofotômetro

de fluorescência Hitachi F-2000, com excitação em 490 nm. Após 1000

segundos adicionou-se 10 JlL de triton X-I00 10% e se leu a fluorescência

fmal (FlX),

Método 2: Este método foi utilizado para monitorar o vazamento de CF

de vesículas de DODAM polimerizadas. Após diluição da solução vesicular
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contendo CF, esperou-se a solução atingir uma fluorescência constante a 30

DC (cerca de 20 minutos). Este valor foi assumido como fluorescência inicial

(Fo). As cubetas foram transferidas para banho termostatizado em diferentes

temperaturas e, após 24 h, foram lidas Ft a 30 DC (esperou-se estabilizar a

fluorescência a esta temperatura) e Ex> (através da adição de 10 J.lL de triton

X-IOO). Para ambos os métodos calculou-se a porcentagem de CF que vazou

através da fórmula:

%vazamento = (Ft - Foi EX) - Fo)xlOO

2.2.14. Interação da fosfatase alcalina com vesículas injetadas de

DODAM

A ImL de vesículas injetadas de DaDAM 10mM em tampão Tris/HCI

5mM pH 8,00 adicionou-se lmL de fosfatase alcalina (1,6glL), ocorrendo

uma precipitação.

Utilizou-se o mesmo procedimento para vesículas injetadas de

DaDAM polimerizadas, sendo também observada a formação de precipitado.

Repetiu-se os experimentos utilizando solução de enzima e vesículas

diluídas duas vezes, ainda ocorrendo precipitação.
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2.2.15. Interação da fosfatase alcalina com vesículas injetadas de

DeM

A lml de vesículas injetadas de DCM 5mM em tampão Tris/HCl 5mM

pH 8,00 adicionou-se 1 mL de fosfatase alcalina (1,6 g/L) preparada no

mesmo tampão. Após 16 h não foi observada a presença de precipitado.

Eluiu-se 1 mL desta mistura numa coluna de Sephadex 0-100 (16,5 x 1,3 em)

com tampão Tris/HCl 5mM pH 8,00 como eluente, recolhendo-se frações de

2,0 mL.

A presença de vesículas nas frações foi monitorada lendo-se a

absorbância em 280 nrn, enquanto que a presença de enzima foi monitorada

pelo método de Lowry (Clark e Switzer, 1977) e pelo método de cinética

enzimática.

2.2.16. Determinação da concentraçao de fosfatase alcalina

pelo método de Lowry

A 1 ml da amostra adicionou-se 0,2 ml de água e 6 ml de solução

alcalina de cobre. Após 10 minutos, adicionou-se 0,3 ml do reagente de

Folin, aguardando-se 30 minutos. Em seguida, a absorbância foi lida em 750

nm (Clark e Switzer, 1977).
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2.2.17. Determinação cinética da fosfatase alcalina

Cerca de 1 ml da fração foi transferido para uma cuberta de quartzo,

adicionando-se 0,5 ml de p-nitrofenilfosfato de sódio (PNPP) 1,09 xlO-3M e o

volume foi completado para 2,0 ml com adição de tampão Tris/HC15mM pH

8,00. Monitorou-se o aparecimento do p-nitrofenol a 410 nm num

espectrofotômtro Beckman DU-7.

2.2.18. Interação de fosfatase alcalina com monocamadas de

DODAMeDCM

Num recipiente de teflon de 60,70 mm de diâmetro contendo tampão

Tris/ HCl 5mM pH 8,00 termostatizado a 20°C foi adicionado de 10 a 20 J-lL

de solução clorofórmica de DCM ou DODAM Ig/L e se monitorou a pressão

superficial pelo método da placa de Wilhelmy (Roberts, 1990) em função do

tempo. Após estabilização da pressão (20 minutos) foi adiconado à subfase

lml de fosfatase alcalina (lg/L) dissolvida no mesmo tampão.

2.2.19. Medida do diâmetro hidrodinâmico de vesículas

extrusadas

o diâmetro hidrodinâmico foi detenninado por espalhamento em modo

dinâmico, utilizando-se um laser de He-Ne de 30 mW, placa de
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autocorrelação da Brookhaven Instruments e demais instrumentos construídos

no laboratório.

o aparelho correlaciona o decaimento da intensidade de luz espalhada

num tempo t com o decaimento do tempo t + 1, sendo 1 um intervalo de

tempo ajustado pelo programa à equação de autocorrelação g (1) abaixo

(Odijk, 1979).

g(T) = 1+ Bexp{-2(r)r+ 2~rr), «r)T)' - 3~i> «r)T)'}

Onde <f> é a taxa média de decaimento, Jln é o enésimo momento de

distribuição das taxas de decaimento (resultante da expansão em séries de

potência em termos de n e B é um fator de amplitude dependente do

equipamento. Após ajuste dos decaimentos à equação acima, o programa

calcula o coeficiente de difusão aparente através da equação:

D= (r)
q2

Onde q é a magnitude do vetor de espalhamento, definido como q =

(47tns/Ào)sen(S/2) sendo ns o índice de refração do solvente, Ào o comprimento

de onda da luz incidente no vácuo e e o ângulo de espalhamento (90). A

partir do coeficiente de difusão aparente é calculado o diâmetro

hidrodinâmico <dh> através da equação:

(d
h
>= kbT,.

3m.,D
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Onde kb é a constante de Boltzmann, Tk é a temperatura absoluta e 11 é a

viscosidade do solvente.

Para medida do diâmetro foi utilizada solução de vesículas de DODAM

IglL em NaCl 5 mM. Foi calculada a média de 12 medidas, resultando num

diâmetro hidrodinâmico de 930 A, com um erro de 5 %.

2.2.20. Medidas do potencial zeta

As medidas de mobilidade eletroforética foram realizadas com um

analizador Zeta Plus (Brookhaven Instrument Co) com laser de comprimento

de onda 635 nm. O potencial zeta foi calculado pelo programa do aparelho,

através da equação de Smoluchowski (Evans e Wennerstrom, 1994). Os

experimentos foram realizados na temperatura de 25°C.

2.2.21. Medidas de pressão superficial vs área para misturas de

DODAM/DCM

Com uma microsseringa foram depositados 30 /lL de DODAM Ig1L

sobre a superficie aquosa de uma cuba de teflon de 300 x 550 mm. A subfase

aquosa foi termostatizada em 25°C. Após 40 minutos, foi realizada a

compressão com velocidade de 4,0 mN/min. Ao término da compressão, as

barreiras eram retomadas à posição inicial e se aguardou vinte minutos antes

de iniciar a recompressão. O mesmo procedimento foi feito para cada adição
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de DCM (10, 20 e 30 JlL). Durante a compressão e a recompressão a pressão

superficial foi monitorada pelo método da placa de Wilhelmy (Roberts, 1990).
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3. Resultados

3.1. Estabilidade de vesículas com polimerização do contra-íon

3.1.1. Vesículas de neM

A fotopolimerização de vesículas sonicadas de DCM 0,028 M por dez

minutos provocou destruição das vesículas, ocorrendo uma precipitação total

do anfifilico. A formação de um polímero de colina-metacrilato provocou

uma desestabilização da bicamada vesicular porque aglomerou os contra

íons positivos do anfifilico. As cabeças polares negativas da bicamada terão

que se reorganizarem em função desta aglomeração de cargas negativas. Se

o polímero for muito grande, muitas cabeças polares irão se aglomerar ao

redor do polímero, provocando a destruição da bicamada.

Deste modo, decidiu..se diminuir o tamanho do polímero formado,

preparando vesículas de DCMlNaDCP na proporção molar 1/1. Na

superficie vesicular a concentração do contra-íon metacrilato de colina seria

então reduzida à metade.

A irradiação de uma solução DCMlNaDCP 0,020 M por 5 minutos

resultou ainda numa ligeira precipitação. A solução foi filtrada e se testou a

estabilidade vesicular ao metanol e ao etano!. Não houve diferença na
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estabilidade de vesículas sonicadas de DCMlNaDCP 111 polimerizadas com

vesículas não polimerizadas frente à adição de metanol (figura 7) e etanol

(figura 8). Nota-se que a turbidez inicial das vesículas submetidas à reação

de polimerização é maior do que aquelas não polimerizadas. É possível que

nestas condições o polímero formado tenha saído totalmente da vesícula,

causando a precipitação observada. Na prática, a vesícula continuava não

polimerizada.

Vesículas injetadas de DCMlNaDCP 111, polimerizadas, foram menos

estáveis à adição de metanol do que vesículas polimerizadas (figura 9).

Enquanto a absorbância se manteve praticamente constante para vesículas

injetadas sem polimerização em até 42% de metanol (v/v), as vesículas

polimerizadas começam a precipitar numa porcentagem de metano1acima de

30%..

A polimerização de vesículas sonicadas de DCMlNaDCP 112 por 105

minutos não provocou nenhuma precipitação observável. Foi possível

monitorar a extensão da polimerização vesicular em 212 nm (máximo de

absorção da dupla ligação do metacrilato de colina) (figura 10). A irradiação

por 45 minutos causou uma queda na absorbância de 1,085 para 0,482. A

irradiação por mais 60 minutos causou uma queda de 0,482 para 0,454

(figura 10), indicando que em 45 minutos praticamente todo o metacrilato de
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colina polimerizou. Novamente é observado um aumento na turbidez em

280 e 360 nrn.

As vesículas sonicadas e polimerizadas de DCMlNaDCP 112 foram

maIS estáveis à adição de metanol do que as vesículas não polimerizadas

(figura 11). É interessante notar que a absorbância inicial da solução de

vesículas polimerizadas é próxima da absorbância das vesículas não

polimerizadas. Bem diferente do obtido para vesículas sonicadas de

DCMlNaDCP 111, indicando uma possível precipitação, que não foi

eliminada via filtração comum ou ainda uma modificação no diâmetro das

vesículas, devido à agregação.

3.1.2. Vesículas de DODAM

Vesículas sonicadas de DODAM sem polimerização foram destruídas

à medida que a porcentagem de metano1 era aumentada (figura 12). A

polimerização de vesículas sonicadas de DODAM aumentou sua

estabilidade frente à adição de metano!. Estas vesículas foram estáveis até

40 % de metanol (figura 12). O aumento de absorbância a partir de 40 % de

metano1 é devido à precipitação do DODAM polimerizado resultante da

destruição das vesículas.
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A polimerização também aumentou a estabilidade de vesículas

injetadas de DODAM, quando comparadas com vesículas não polimerizadas

(figura 13). Vesículas não polimerizadas foram estáveis até 200/0 de

metano1, enquanto que as vesículas polimerizadas foram estáveis até 50 %

de metano!.

3.2. Cinética de polimerização

Como a estabilidade de vesículas polimerizadas se mostrou

dependente do tamanho do polímero formado na bicamada e do tempo de

irradiação, decidiu-se monitorar a cinética de desaparecimento do contra-íon.

A partir desta informação pode-se controlar o tamanho do polímero

formado.

A titulação oxidimétrica de duplas ligações foi adaptada de Siggia

(1963) para concentrações mais baixas, através da utilização de fuccina

ácida. Siggia utilizou 2x 10-3 equivalentes de insaturações. A modificação

feita introduzindo a fucsina ácida abaixou em 20 vezes o número de

equivalentes necessários. Na reação, o bromato reage com o brometo em

meio ácido, gerando bromo, segundo a equação:

Br03- + 5 Br- + 6 H+ + 3 Br2 + 3H20
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a bromo gerado se adiciona à dupla ligação do monômero. Esta reação é

catalisada por sulfato de mercúrio lI. Após esta reação, adiciona-se fuccina

ácida em excesso, que reage com o bromo remanescente. Deste modo, para

uma mesma quantidade de bromo gerada, quanto maior for a concentração

do monômero metacrilato presente, menor será a quantidade de bromo que

irá reagir com a fuccina, resultando assim num aumento na absorbância da

fuccina em 546 nm (figura 14).

A cinética de polimerização de vesículas sonicadas de DaDAM,

monitorada pela titulação oxidimétrica (figura 15) apresentou pontos muito

dispersos, devido talvez à precipitação de sulfato de

dioctadecildimetilamônio que ocorre quando a solução de DaDAM entra em

contato com o meio acidificado, condição necessária para ocorrer as reações

redox. A precipitação pode adsorver os reagentes, provocando as dispersões

nos valores de absorbância observados.

De acordo com a curva de calibração elaborada nas mesmas condições

experimentais (figura 14) calculou-se a concentração para cada valor de

absorbância obtido. Através do gráfico lne vs. t (figura 16) foram calculadas

constantes de velocidade de primeira ordem de 1,28 x 10-3 min-\utilizando-se

todos os pontos experimentais). Como a adsorção do bromo gerado ao precipitado

de sulfato de DaDA tende a diminuir sua reação com a fuccina, foi estimada a



Resultados 50

foi estimada a constante de primeira ordem máxima possível com estes pontos

experimentais, que foi 2,12 x 10-3 min-1
.

A cinética de polimerização medida por espectrofotometria (figura 17)

apresentou um erro experimental bem menor do que a cinética obtida por

titulação oxidimétrica. Os dados foram ajustados à equação:

A = b+ ~.e-kt

Onde A, b e Ao são, respectivamente, absorbâncias observadas, residual

(devido à presença de vesículas) e devido à dupla ligação do ânion

metacrilato; k é a cantante de velocidade observada. Obtiveram-se os

valores A=0,210; b = 0,796 e k = 2,98 X 10-3 min-1
, bem próximo do obtido

pelo método oxidimétrico, considerando o erro causado pela adsorção do

bromo gerado.
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j.3. Efeito do contra-íon e da polimerização na temperatura de

transição de fase de vesículas

A bicamada vesicular pode apresentar, em última instância, dois

estados físicos: gel (mais rígido e ordenado) e líquido cristalino

(desordenado). A transição da fase gel para o estado líquido-cristalino

ocorre numa região de temperatura particular, denominada temperatura de

transição de fase (Te). A Te pode ser determinada medindo-se a turbidez da

solução de vesículas a várias temperaturas (Kano et aI, 1979; Carmona

Ribeiro e Chaimovich, 1983; Nascimento et aI, 1998). Com o aumento da

temperatura ocorre um aumento na movimentação e desordem nos

monômeros da bicamada vesicular, causando uma redução no índice de

refração e, consequentemente, uma redução na turbidez das vesículas.

White et aI (1996), estudando mudanças no espalhamento de luz de

vesículas de dioleoil fosfatidilglicerol sob stress osmótico, mostram que as

mudanças na intensidade de espalhamento envolvem mudanças no índice de

refração da bicamada, resultante de uma alteração na extensão da hidratação

e ou na densidade de empacotamento do fosfolipídeo. Jung et aI (2000),

estudando a interação de vesículas de DODAB com estireno, atribuem o

aumento pronunciado no espalhamento da suspensão de vesículas à adsorção
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do estireno na bicamada, aumentando a diferença no índice de refração entre

o meio aquoso (índice de refração 1,33) e as vesículas de DODAB (índice de

refração 1,42). Com a ligação do estireno (índice de refração 1,55), aumenta

o índice de refração vesicular e a turbidez.

A redução na turbidez de uma suspensão de vesículas é

aproximadamente constante para um dado incremento de temperatura,

resultando então numa reta (primeiro coeficiente angular). Ao atingir a

região de Te a mudança na fluidez é mais pronunciada, ocorrendo uma maior

taxa de redução na absorbância com a temperatura (reta com coeficiente

angular mais negativo). Em temperaturas bem maiores que a Te a variação

de absorbância com a temperatura é pequena.

Para se determinar aTe foi assumido que esta seria a temperatura na

qual ocorre uma mudança brusca no coeficiente angular do gráfico de

absorbância vs temperatura. Em muitos trabalhos é assumido que transição

de fase ocorre numa faixa de temperatura. Neste trabalho, para efeito de

comparação, também foi assumida esta interpretação, sendo então a primeira

mudança no coeficiente angular a temperatura de início da transição e a

segunda mudança no coeficiente, a temperatura do fm da transição. Os

valores obtidos, segundo as duas interpretações, estão na tabela 1.
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sistema Te (OC) Faixa de temperatura Referência Metodologia
(C)

DCM9,62mM 42,5 42-50 este trabalho turbidez
DCP 70 Carmona- turbidez

Ribeiro (1990)
DüDAC 2mM 37,5 40-50 este trabalho turbidez
em NaCl 1 mM
DüDAB lOmM + 32,4 Jung et aI calorirnetria
estireno 16 mM (2000) diferencial
DüDAB lOmM 44,8 Jung et aI calorirnetria

(2000) diferencial
DüDAM sem 37,5 37,5-45 este trabalho turbidez
polimerização
DüDAM 37,5 37,5-45 este trabalho turbidez
polimerizado (l h)
DüDAM 30,0 30,0-45 este trabalho turbidez
polimerizado (6h)
DüDAM 37,0 não observada este trabalho tensão

I polirnerizado (6h) superficial

Tabela 1: Temperatura de transição de fase de vesículas.

A Te obtida para vesículas sonicadas de DCM 9,62 mM foi de 42,5 °c

(figura 18). Vesículas sonicadas de dihexadecilfosfato de sódio (DCP)

apresentam Te de 57 a 72°C, dependendo do pH (Carmona-Ribeiro, 1990),

sendo que em pH 7,0 a Te obtida pela autora, por espectrofotometria, foi de

70 0e. Esta é muito maior do que a obtida para o DCM. As vesículas de

DCM e DCP diferem apenas no contra-Íon (metacrilato de colina e sódio,

respectivamente).
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A Te determinada para vesículas sonicadas de DODAC 2mM em

NaCI ImM (figura 19) é 37,5 oCo O mesmo valor foi encontrado para

vesículas sonicadas de DODAM (figura 20), indicando que a troca do

contra-íon vesicular de cloreto para metacrilato não influi na Te. A

irradiação da solução vesicular por I hora não resultou numa modificação

significativa no gráfico de Absorbância vs Temperatura (figura 20). Como

não ocorreu neste gráfico uma mudança brusca no coeficiente angular, foi

assumida como Te O ponto intermediário à mudança gradual, sendo então

37,5 De.

Analisando-se o gráfico de absorbância vs temperatura, para vesículas

sonicadas de DODAM 10 mM irradiadas por 6 horas (figura 21) obteve-se

uma Te de 30°C. Bem abaixo da obtida com vesículas sem polimerização.

Fukuda et ai (1986) mediram a temperatura de transição de fase para

vesículas sonicadas de DODAM não polirnerizadas e polimerizadas. Dentro

do erro experimental, não obtiveram diferenças entre vesículas não

polimerizadas e vesículas polimerizadas. Em todos os experimentos, a faixa

de temperatura da transição de fase foi de 42-48°e. Os resultados obtidos

neste trabalho mostram que, à medida que o tempo de irradiação· é

aumentado, a Te tende a diminuir, ocorrendo aumento na faixa de

temperatura em que ocorre a transição de fase. Este aumento pode ser
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atribuído à interação polímero bicamada. A formação de polimetacrilato

pode diminuir a cooperatividade entre os monômeros.

Fujiwara et aI (1997) estudaram a complexação de ácido poliacrílico

com vesículas de fosfatidilcolina em função do pH por calorimetria

diferencial de varredura. A complexação do polímero com as vesículas de

fosfolipídeos aumentou a Tc e diminuiu a cooperatividade da transição.

Atribuiram este efeito à perturbação na cabeça polar pelo ácido políacrilico

Para tentar visualizar a transição de fase por outra técnica, mediu-se a

tensão superficial da solução de vesículas de OüDAM (polimerizadas por 6

horas). Esta técnica está baseada no princípio de que as vesículas próximas

à interface ar/água são destruídas a uma velocidade que aumenta

ligeiramente com a temperatura (Gugliotti, 1997; Pattus et aI, 1978;

Schindler, 1980), fornecendo anfifilicos que formam uma monocamada e

abaixam a tensão superficial da água. Na Tc ocorre uma maior instabilidade

nas vesículas, causada pela presença de regiões na bicamada, na fase gel, e

na fase líquido-cristalina ao mesmo tempo. Assim, a velocidade de

destruição das vesículas e fornecimento de monômeros é muito maior,

causando uma queda brusca na tensão superficial quando na Tc. Em

temperaturas acima da Tc a velocidade de migração dos monômeros é

gradativamente normalizada. Espera-se então para um gráfico de tensão
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superficial vs. temperatura para vesículas um gráfico semelhante ao de

absorbância vs temperatura.

Para vesículas de DODAM lOmM sonicadas e polimerizadas por 6h

(figura 22) foi obtida uma Te de 37°C.
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3.4. Incorporação de CF em vesículas de DODAM

Em alguns casos, a polimerização de vesículas as tornou mais estáveis

frente à adição de metano!. Foram pesquisados outros métodos para melhor

estimar a estabilidade. A medida de "vazamento" de uma molécula

fluorescente, com rompimento da bicamada por adição de metanol daria uma

melhor idéia da integridade vesicular, visto que a sonda só sai da vesicula

quando a bicamada é rompida.

Na separação de vesículas de DODAM 10 mM contendo 5,38 x 104 M

ou lmM de CF, através de eluição em coluna de Sephadex G-25 com

tampão HEPES 10 mM (em presença ou não de NaCI como eluente) ocorreu

a adsorção e destruição das vesículas, ficando a coluna totalmente

alaranjada, não sendo coletada- nenhuma- fração- contendo vesículas. Para

evitar a adsorção, a coluna foi limpa com etanol, reempacotada e saturada

com DüDAM (através da passagem de 10 mL de vesículas somcadas de

DüDAM antes da eluição de vesículas contendo CF). Deste modo foram

coletadas no volume morto da coluna frações que continham vesículas e CF.

Em todas as eluições feitas, após eluição das vesículas não foi possível

coletar frações que continham a CF não incorporada a qual ficou adsorvida

na coluna. Contudo, era visualmente nítida na coluna a separação da faixa
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que continha vesículas com CF da faixa da CF não incorporada. Esta

separação, como esperado, foi mais nítida nas primeiras eluições após

saturação da coluna com passagem de vesículas de DODAM sonicadas.

Enquanto vesículas injetadas de DODAM sem polimerização em

presença de CF ImM apresentaram diâmetro hidrodinâmico de 3150 Á,

vesículas injetadas de DODAM polimerizadas em presença de CF 1mM

apresentaram diâmetro hidrodinâmico de 2880 Á. Dentro do erro

experimental observado (5%) vesículas polimerizadas de DODAM são

ligeiramente menores.

3.5. Medida de vazamento da CF em vesículas injetadas de

DÜDAM

A fluorescência da carboxifluoresceína aumenta com a concentração

apenas em soluções diluídas, ocorrendo um efeito de auto-supressão de sua

fluorescência em concentrações superiores a 3x10-5 M. Em concentrações

superiores a 1x10-3M ocorre 100% da supressão (Ohno et aI, 1987).

A incorporação de CF (em concentração onde ocorre auto-supressão

de fluorescência) em vesículas tem sido utilizada, por exemplo, para

monitorar a transição de fase (0000 et aI, 1987, Hays et aI, 2001), influência
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de colesterol na permeabilidade (Bhattacharya e Haldar, 2000) e interações

anticorpos-vesículas (Gremião, 1995). Com o vazamento da CF

incorporada, esta se dilui no meio aquoso, resultando em concentrações onde

não ocorre auto-supressão. Como consequência, ocorre aumento na emissão

de fluorescência em 520 nrn, com excitação em 490 nrn.

Na figura 23 observa-se aumento na fluorescência da CF com o

tempo, para adição de 5 JlL de solução vesicular de DODAM 10 mM,

contendo CF lmM a 2,0 mL de tampão HEPES 10 mM pH 8,0 a 30°C. Ao

fmal de 250 segundos a fluorescência estabilizou-se em 267 (unidades

arbitrárias). A adição de 10JlL: de triton X-lOO provocou uma redução na

fluorescência. Isto ocorre, segundo Gregoriadis (1983), quando toda CF já

tiver vazado da vesícula, começando a se adsorver nas micelas de triton X-

100.

Dobrando o volume da solução de vesículas adicionado (figura 24) é

obtida uma fluorescência fmal de 516, aproximadamente o dobro da

fluorescência fmal da figura 23, indicando que nesta faixa de concentrações

utilizada a fluorescência fmal aumenta linearmente com a concentração

(Ohno et aI, 1987).

O experimento nas mesmas condições da figura 24, mas a 40°C

(figura 25) mostra nitidamente a ocorrência de duas cinéticas de vazamento.
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Figura 23: Vazamento de CF 1 mM de vesículas de DüDAM não polimerizadas. 5 IlL da
solução vesicular foram adicionados a 2,0 mL de tampão HEPES 10 mM pH 6,80 a 30°C.
A adição de 10 IlL de triton X-100 100/0 no fmal provocou a diminuição da fluorescência,
indicando que toda a CF vazou.
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Figura 24: Vazamento de CF 1 mM de vesículas de DODAM não polimerizadas. 10 /lL
da solução vesicular foram adicionados a 2,0 mL de tampão HEPES 10 mM pH 6,80 a
33°C. A adição de 10 /lL de triton X-I00 10% no ftnal provocou a diminuição da
fluorescência, indicando que toda a CF vazou.
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Em todos os experimentos, os dados só se ajustam a equações onde é

considerada a ocorrência de duas cinéticas de vazamento. 0000 et aI (1987)

também observaram duas cinéticas em vesículas de fosfatidilcolina.

Visto que se estava diluindo a solução de vesículas no mesmo tampão

utilizado na incorporação da CF, a única causa de vazamento era a diferença

de pressão osmótica e força iônica devido à CF interna. Repetindo-se os

experimentos de vazamento após um dia de eluição, o vazamento foi

idêntico ao obtido inicialmente, não podendo ser atribuído a uma CF

incorporada.

Para efeito de comparação, os experimentos tanto de e1uição como de

vazamento foram feitos em condições de mesma força iônica, resultando

num maior tempo para toda a CF ser liberada (figuras 26 a 28). As

porcentagens de vazamento ao final de 1000 segundos foram 100%, 79,6% e

92,6%, para temperaturas 30°C, 35 °c e 40°C, respectivamente.

Para vesículas de DODAM polimerizadas (figuras 29) ocorreu uma

cinética de vazamento semelhante à das vesículas não polimerizadas e

depois uma estabilização da fluorescência em tomo de 1400-1500 segundos.

Para experimentos a 40°C e 45°C houve muita oscilação na fluorescência.

Entretanto, a adição de Triton X-100 mais que dobrou a fluorescência,

indicando que a polimerização das vesículas de DODAM aumenta a sua
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capacidade de retenção da CF. As porcentagens de vazamento ao final de

1500 segundos foram 22,6% e 24,80/0, para temperaturas de 30°C e 35°C,

respectivamente.

Como vesículas polimerizadas de DüDAM retiveram CF nas

temperaturas utilizadas, decidiu-se, após estabilização da fluorescência a

30°C transferir a cubeta para diferentes temperaturas e se verificar o

vazamento da CF após 24 horas.

A figura 30 mostra que na média a porcentagem de vazamento

aumentou com a temperatura.
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Figura 26: Vazamento de CF 1 mM de vesículas de DODAM não polimerizadas. 10 JlL da
solução vesicular foram adicionados a 2,0 mL de tampão HEPES 10 mM pH 6,80 a com NaCI
3,9 mM a 30 De. A adição de 10 JlL de triton X-I00 10% no final provocou a diminuição da
fluorescência, indicando que toda a CF vazou.
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Figura 27: Vazamento de CF 1 mM de vesículas de DaDAM não polimerizadas. 10 J.1L da
solução vesicular foram adicionados a 2,0 mL de tampão HEPES 10 mM pH 6,80 a com NaCl
3,9 mM a 35°C. A adição de 10 J.1L de triton X-I00 10% após término da cinética resultou
em FCX) = 636.
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Figura 28: Vazamento de CF 1 mM de vesículas de DaDAM não polimerizadas. 1O~L da
solução vesicular foram adicionados a 2,0 roL de tampão HEPES 10 mM pH 6,80 a com NaCI
3,9 mM a 40 0c. A adição de 1O ~L de triton X-100 10% após término da cinética resultou
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Figura 29: Vazamento de CF 1 mM de vesículas de DODAM polimerizadas. 1O ~L da
solução vesicular foram adicionados a 2,0 mL de tampão HEPES 10 ruM pH 6,80 a com NaCI
3,9 ruM a 35°C. Com a adição de 10 ~L de triton X-I 00 10% após término da cinética
resultou em F~ = 1866.
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Figura 30: Vazamento de CF 1 mM de vesículas polimerizadas de DODAM, após 24 h do
preparo, em função da temperatura.
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3.6. Interação de vesículas de DODAB com polimetacrilato

Como a determinação e controle do peso molecular do polímero,

gerado na superfície vesicular, se mostrou dit1cil, decidiu-se preparar

polímeros na ausência de vesículas, caracterizá-los e verificar a sua interação

com vesículas de DODAB.

Foi preparado, através de polimerização do ácido metacrilico com

peróxido de benzoila, ácido polimetacrilico de Prvl 1,7 x 105 g/mol e

diâmetro hidrodinâmico de 17,0 nm em pH 2,00.

Experimentos realizados com vesículas sonicadas de DODAB

mostraram que a vesículas precipitavam imediatamente em presença do

polímero, em pH's maiores do que 2,50 (HBr).

Decidiu-se verificar a interação do ácido polimetacrílico em HBr no

pH 2,00, através da medida de potencial zeta e diâmetro hidrodinâmico em

várias proporções de polímero/DODA (moI de monômeros de ácido

polimetacrílico por moI de DODA).

O potencial zeta para vesículas sonicadas de DODAB 1 mM em HBr

pH 2,00 diminuiu com a adição de polímero (figura 31), indicando que o

mesmo está se ligando na vesicula. Em proporções baixas de

polímero/DODA, isto é, até 1:2 esta ligação foi mais pronunciada, causando
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Figura 31 : Efeito de PMA no potencial zeta de vesículas sonicadas de DüDAB 1
mM em HBr pH 2,00.
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uma redução significativa no potencial zeta. Em proporções maiores do que

1:2 , a redução no potencial foi menos intensa. Medidas de potencial zeta de

solução contendo apenas polímero nestas condições experimentais indicaram

que o mesmo se encontra totalmente não ionizado (potencial zeta = O).

A redução no potencial zeta pode ser devido à ligação do polímero

neutro às vesículas, contribuindo para a diminuição na mobilidade por

aumentar apenas o diâmetro do agregado e, consequentemente, como o fator

de fricção aumenta com o diâmetro das partículas, diminuir a mobilidade do

agregado. De outro modo, o polímero pode se ligar à vesícula e neutralizar a

carga da bicamada (o grupo ácido do polímero se liga à cabeça polar positiva

do DODA, liberando um próton), contribuindo também com o aumento no

fator de fricção. Como os valores de diâmetro hidrodinâmico para vesícula

em presença de polímero em qualquer proporção se mantiveram em tomo de

70 nm, pode-se concluir que a contribuição de fricção devido ao tamanho

não é responsável pela variação do potencial zeta, ou seja, o polimetacrilato

interage eletrostaticamente com a vesícula, neutralizando a carga da

bicamada vesicular.

Após quatro dias, as preparações de vesículas que continham polímero

com proporção polímero /DODA menor do que um precipitaram. Foi

medido para as soluções estáveis o diâmetro hidrodinâmico em função do
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tempo (figura 32). A adição de ácido polimetacrílico à solução de vesículas

de DODAB causa um aumento imediato no diâmetro hidrodinâmico,

possivelmente devido à agregação vesicular. Ao final de trinta dias, o

diâmetro hidrodinâmico das vesículas, tanto contendo polímerolDODA em

proporções altas como para vesículas sem polímero convergiram para um

diâmetro de 200 nrn.

Com o objetivo de melhor caracterizar a interação entre ácido

polimetacrílico-DODAB, foram preparadas vesículas de DODAB em HBr

pH 2,00 por extrusão. Estas, quando comparadas com vesículas sonicadas,

apresentam uma menor polidispersidade. Medidas de diâmetro

hidrodinâmico em função de ácido polimetacrílico adicionado (figura 33)

mostram que, inicialmente em 123 nrn, à medida que o polímero é

adicionado ocorre aumento no diâmetro hidrodinâmico, atingindo um

patamar que corresponde a uma proporção polímero/DODA de 1/3,7, com

um diâmetro de 267 nrn. Este diâmetro está bem próximo ao diâmetro de

duas vesículas de 123 nrn e dois polímeros de ácido polimetacrílico de 17

nrn.

o patamar vai ate uma proporção polímerolDODA de 1,37/1.

Para verificar se ocorre mudança na conformação do ácido

polimetacrílico quando se liga às vesículas de DODAB, foi preparado ácido
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polimetacrílico com rodamina B ligada covalentemente ao polímero (PMA

Rod). Estudos de fluorescência desmostraram que o ácido polimetacrílico

em baixo grau de neutralização (O a 0,4) se hiperenovela (Snare et aI, 1982),

com regiões hidrofóbicas formadas pelos grupos meti1 do polímero.

Na figura 34 variou-se o comprimento de onda de excitação para uma

emissão fixa em 578 nm para uma solução de PMA-Rod de concentração

4,93 x 10-4 M, em vários pH's. Em pH 2 foi obtido um máximo de

fluorescência em 549 nm (é importante notar que em 578 nm é observado

um máximo devido ao espalhamento do feixe de excitação). Em pH 4,33

não ocorre mudança no máximo de excitação nem variação significativa na

fluorescência, indicando que neste pH o polímero continua hiperenovelado.

Já em pH 6,41 diminui significativamente a fluorescência, com

deslocamento do máximo para 545 nrn, mostrando que parte da rodamina

não mais está num ambiente rígido, ou seja, ocorreu uma exposição da

sonda, devido ao desenovelamento parcial do polímero. À medida que o pH

é aumentado, a emissão de fluorescência diminui, enquanto que o máximo

de excitação se desloca para menores comprimentos de onda. Em pH acima

de 9,28 a fluorescência e o máximo de excitação não variaram, indicando

que toda a rodamina está livre, não existindo mais hiperenovelamento. Neste

pH o máximo de excitação foi de 535 nrn. Snare et aI (1982) obtiveram um
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maXIlllo de excitação de 563 nm para rodamina B adsorvida em ácido

polimetacrílico com grau de neutralização zero e de 553 nm para a mesma

sonda em presença de polimetacrilato (ácido polimetacrilico totalmente

neutralizado). Estes valores são comparáveis aos aqui obtidos, visto que a

sonda, neste caso, está covalentemente ligada ao polímero.

A mudança no máximo de excitação observada não pode ser atribuída

à desprotonação da rodamina-B, pois a mesma apresenta máximo de

excitação de 556 nm na faixa de pH 1 a 3 e de 553 nm em pH maiores do

que 3. Em qualquer pH maior do que um, embora com mudança de 3nm no

máximo de excitação, a absortividade molar é mantida em 1,1 x 10-5

L.em/mo1(Ramette e Sandell, 1956).

Em experimento nas mesmas condições da figura 34, mas em

presença de vesículas sonicadas de DODAB na proporção

monômero/DODAB 4/1 (figura 35), nota-se que, ao adicionar vesículas, o

expalhamento do feixe de luz aumenta muito. No entanto, ao comparar na

região de 550 nm o espectro da solução contendo apenas polímero com o

espectro imediatamente após a adição de vesículas, é notado que o aumento

de espalhamento não contribui nesta região, o que é confirmado ao se

observar o espalhamento de uma solução apenas de vesículas na mesma

concentração do experimento.
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Nota-se na figura 35 uma diminuição na fluorescência na região de

550 um, com um deslocamento do máximo de excitação para menores

comprimentos de onda, de modo semelhante ao observado para o PMA-Rod
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3.7. Medidas de pressão superficial vs área para DODAM e

DeM

Os dados de área mínima para monocamadas de DODAM e DCM

peImÍtem verificar a influência do contra-Íon na compactação da

monocamada. Também são utilizados no cálculo do número de monômeros

presentes em uma vesícula. A área mínima por monômero foi calculada

através de ajuste de uma reta na região próxima ao colapso da monocamada,

nos gráficos de pressão superficial versus área. O valor de área foi obtido da

extrapolação da reta até o eixo das abscissas.

Para DODAM (figura 36) foram obtidas áreas mínimas por monômero

de 90,3; 90,4 e 97,8 A2 nas temperaturas de 14,20 e 25°C, respectivamente.

Para DODAM polimerizado obtiveram-se valores de área mínima por

monômero de 75,6; 80,0 e 90,5 A'2 para as temperaturas de 15, 20 e 25°C,

respectivamente (figura 37).

Para DCM as áreas mínimas foram 53,4 e 51,1 A2 (figura 38) para

temperaturas 20 e 25°C, respectivamente.

Comparando-se as áreas mínimas obtidas para monocamadas de

DODAM com monocamadas de DODAM polimerizado, nota-se a redução

da área mínima em todas as temperaturas.
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Não se pode comparar diretamente os valores obtidos por Fukuda et aI

( 1986) devido a diferenças nos métodos de obtenção das áreas mínimas. No

entanto, também ocorreu redução nas áreas mínimas com a polimerização.

Obtiveram valores de área mínima de 54 A'2 para monocamadas de DODAM

e 44 A'2 para monocamadas de DODAM polimerizado, enquanto que para

DODAB foi obtida uma área mínima de 72 A2
. Atribuem a diminuição na

área mínima por monômero à forte associação iônica metacrilato

dioctadecildimetilamônio (fonnação de par iônico), reduzindo a repulsão

entre as cabeças polares. Com a polimerização, ocorre uma redução da

distância média entre os grupos carboxilato, causando uma diminuição

adicional na área mínima e na compressibilidade da monocamada.
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3.8. Interação da Fostatase Alcalina com vesículas injetadas de

DCM

Com o objetivo de verificar se a fosfatase alcalina iria se ligar a

vesículas injetadas de DCM, foi adicionado 1 roL de fosfatase alcalina 1,6

gIL a 1 roL de vesículas injetadas de DCM 5mM. Após 16 horas, não foi

observada nenhuma precipitação. Vesículas injetadas de DCM eluiram a 6-8

ml (fig. 39). O gráfico de velocidade de hidrólise do p-nitrofenilfosfato de

sódio, indicativo da presença de fosfatase alcalina, em função da fração

também apresentou perfil semelhante ao das vesículas (figAO), sugerindo

que a fosfatase alcalina havia se ligado às vesículas de DeM.

O mesmo se pode dizer do gráfico onde a abssorbância a 750 nm

(resultande do método de Lowry) é colocada em função do número da fração

(figA I). No entanto, a eluição da fosfatase alcalina na mesma concentração

da eluição anterior mas sem a presença de vesículas (figA2) mostra que a

fosfatase alcalina elui em 8 roL, bem próximo ao volume de eluição das

vesículas.

Para tentar uma melhor separação entre as vesículas e a fosfatase

alcalina foi utilizada uma coluna de Sephadex G-lOO, de maior dimensão

(34,0 cm x 1,5 cm). Com a eluição de vesículas injetadas de DCM e
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fosfatase alcalina separadamente, foram obtidos, respectivamente, volumes

de eluição de 20 e 26 rnL.

Na eluição da mistura vesículas de DCM e fosfatase alcalina, ao se

notar o início da eluição das vesículas, o volume das frações foi reduzido de

2 rnL para I rnL. A frações que continham maior quantidade de vesículas

foram analisadas pelo método cinético, não sendo detectada a presença de

fosfatase alcalina (não ocorreu a hidrólise do PNPP). A fosfatase alcalina

não interagiu com a bicamada das vesículas de DCM. Estas vesículas

podem ser utilizadas como microreatores, incorporando a fosfatase alcalina.
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3.9. Medidas de pressão superficial vs área para misturas de

DüDAM/DeM

Como vesículas injetadas de DODAM em presença de fosfatase

alcalina precipitam e vesículas de DCM não interagem com a Fal existe a

possibilidade de vesículas formadas pela mistura DODAMIDCM serem

adequadas para a ligação da fosfatase alcalina na parte externa da bicamada.

Foram feitos experimentos de compressão e recompressão de

monocamadas com várias proporções de DODAMJDCM para verificar se

estas misturas eram estáveis. As curvas de compressão e recompressão de

DODAM (figA3) praticamente coincidem, mostrando que não ocorre perda

do anfifilico por precipitação, por exemplo. A área mínima por monômero

foi de 95,65 A2
. Para monocamadas de DCM foi obtida a área mínima por

monômero de 53,40 e 51,10 A2
, respectivamente, para as temperaturas 20 e

25°e.

Para as proporções molares DODAMlDCM de 3,4/1; 2,3/1 e 1,1/1 as

monocamadas obtidas foram estáveis (figuras 44 a 46). Foram obtidas,

respectivamente, áreas mínimas de 83,04; 76,36 e 74,69 A2
. É interessante

notar que as áreas mínimas obtidas correspondem exatamente às médias
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Figura 44: Compressão (-) e recompressão (---) de monocamada de
OüOAMIOCM na proporção molar 3,4/1,0 a 2S De.
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Figura 45: Compressão (-) e recompressão (---) de monocamada de
DODAM/DCM na proporção molar 2,311 ,0 a 25 0e.
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ponderadas das áreas mínimas dos slITfactantes puros, sendo utilizado como

peso o número de mols de cada componente na mistura.

3.10. Interação de fosfatase alcalina com monocamadas de

DODAMeDCM

o estudo da interação entre monocamadas e enzimas é importante

para o desenvolvimento de biossensores. Com o aumento do conhecimento

nesta área é possível, por exemplo, construir sistemas enzimáticos capazes

de mudarem suas propriedades elétricas quando ocorre a ligação de uma

substância à enzima presente na monocamada.

Para monocamadas de DODAM ou DCM, os dados de interação com

a fosfatase alcalina são úteis para prever a estabilidade das vesículas na

presença desta enzima.

A interação de monocamada de DODAM com fosfatase alcalina é

mostrada na figlITa 47. A pressão superficial, inicialmente igual a zero,

aumenta para 23 mN/m com a adição do DODAM, ficando estável após

vinte minutos em 20 mN/m. A adição de 1 ml de fosfatase alcalina 19/L

provoca um aumento na pressão para 35 mN/m. No entanto a pressão não se

estabiliza, mantendo tendência a diminuir lentamente com o tempo. Esta

queda lenta na pressão superficial pode indicar a retirada do DODAM da
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monocamada pela fosfatase alcalina. No entanto, é
, .

necessano um

experimento numa escala de tempo maior para verificar se a tendência de

queda na pressào superficial é real.

Para monocamadas de DCM (figura 48) observa-se um perfil

semelhante ao obtido para monocamadas de DüDAM. A adição do

surfactante causa um aumento na pressão de Opara 10 mN/m. Já a adição de

1 ml de fosfatase alcalina provoca um aumento na pressão para 25 mN/m.

Entretanto, na monocamada de DCM, a pressão se manteve estável com o

tempo.
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Discussão

Vesículas não polimerizadas de DCM (figuras 7 a 11) apresentaram

aumento na turbidez em presença de concentrações crescentes de metanol,

enquanto que em vesículas não polimerizadas de DODAM a turbidez

diminuiu (figuras 12 e 13). Isto é devido à solubilidade dos anfifilicos

formadores da vesícula. Enquanto o dihexadecilfosfato (DC) é insolúvel em

metanoI, o dioctadecildimetilamônio (DODA) é solúvel.

Para vesículas polimerizadas, a adição de metanol promove a

precipitação do agregado formado pelo polímero com o anfifilico, tanto em

vesículas de DCM, quanto em vesículas de DODAM, ocorrendo aumento na

turbidez.

Para vesículas injetadas de DODAM (figura 13) ocorreu um notável

aumento de estabilidade notável frente à adição de metanoI. Visto que pode

ocorrer a formação e ou precipitação de agregados de polímero com DODA,

causando aumento na turbidez, para melhor evidenciar esta estabilidade foi

necessário medir o vazamento de uma sonda incorporada nas vesículas

polimerizadas e compará-lo com o vazamento em vesículas não

polimerizadas.



Discussão III

Vesículas contendo como anfifilico dihexadecilfosfato apresentam

pouca estabilidade da bicamada. A polimerização no geral, diminuiu a

estabilidade. Para vesículas de DCMlNaDCP ~ observou-se um pequeno

aumento na estabilidade ao metanol, resultado da diminuição do tamanho do

polímero formado. Para melhor entender estes sistemas, é necessário

caracterizar os polímeros formados.

Uma das possíveis utilidades para o comportamento distinto de

estabilidade obtido para vesículas é a precipitação seletiva com adição de

metanoI e ou polímeros pré-formados.

O monitoramento da polimerização de vesículas é importante para se

ter um parâmetro confiável da sua extensão. Este pode ser relacionado com

as diversas propriedades das vesículas, como estabilidade, permeabilidade,

temperatura de transição de fase, por exemplo. Quanto maior o tempo de

irradiação das vesículas, maior deve ser o peso molecular (tamanho) do

polímero formado, afetando, então, as propriedades da vesícula.

Para vesículas sonicadas de DODAM observou-se que mesmo após 10

horas de irradiação não foi completada a polimerização (não foi obtido um

patamar na figura 17) enquanto que em vesículas sonicadas de DCM, após

irradiação por 10 minutos, já ocorria uma precipitação. Em termos de
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estabilidade, deve·se detenninar o tempo máximo de irradiação que produza

vesículas estáveis.

o valor da constante de velocidade, obtido por espectrofotometria

(2,98 x 10-3 min- I
) está próximo ao valor máximo obtido por titulação de

oxiredução (2,12 x 1O-3min-I). A formação do precipitado sulfato de

dioctadecildimetilamônio durante a reação deve ser a causa no erro

experimental observado na titulação por oxiredução, por adsorção dos

reagentes (co-precipitação).

Não foram encontrados na literatura valores de constantes de

velocidade de polimerização de metacrilato adequados a uma comparação

com nossos resultados. As polimerizações até agora descritas foram feitas

inicialmente em solução, mas ocorria precipitação após determinado tempo

de irradiação.

Em relação à influência do contra-íon na temperatura de transição de

fase, mudando-se o contra-íon de sódio para metacrilato de colina (em

vesículas de dihexadecil fosfato) notou-se uma queda significatica na Tc

(figura 18). Já para vesículas sonicadas de dihexadecildimetilamônio, a troca

do contra-íon de cloreto para metacrilato não afetou a Tc. Como os dados de

Tc vesiculares na literatura são geralmente conflitantes, e pelo fato de ainda

não terem sido feitos experimentos com vesículas grandes de DCM
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(injetadas), é melhor acumular uma maior quantidade de dados

experimentais e da literatura para uma discussão mais ampla e conclusiva do

efeito do contra-íon nas vesículas de DCM.

A polimerização de vesículas sonicadas de DODAM afeta a transição

de fase. A presença de polímeros de metacrilato na superfície da vesícula

deve dificultar a fonnação de regiões distintas na fase gelou líquido

cristalino, tornando a mudança de fases mais gradual. A permeabilidade

de vesículas a substratos geralmente é baixa em temperaturas acima ou

abaixo da Te, enquanto que nesta a permeabilidade é elevada (0000 et all,

1987; Elarnrani e Blume, 1983). Visto que a interação polímero-membrana

dificulta a observação da transição de fases, como afetará a permeabilidade?

Vesículas de DODAM sem polimerização não retiveram CF nas

:;ondições experimentais (figuras 23 a 28). O aumento de fluorescência,

~mbora ocorra numa escala de tempo igual à observada por Gregoriadis

:1983) para vesículas sonicadas de dioleoil fosfatidilcolina, não deve ser

ltribuído à CF incorporada porque as mesmas cinéticas foram observadas

'epetindo-se os experimentos após 24 horas, tempo muito mais do que o

lecessário para toda a CF vazar. O aumento na fluorescência pode ser

:ausado por uma redistribuição entre CF adsorvida interna e externamente e
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aquela internalizada na bicamada (a qual deve apresentar fissuras) e o meio

aquoso quando a alíquota de vesículas é diluída no tampão.

A mesma cinética é observada para vesículas polimerizadas de

OOOAM. Contudo, após esta cinética rápida ocorre uma estabilização na

fluorescência, com retenção de 75% da CF. Tanto para vesículas

polimerizadas de OOOAM como para vesículas não polimerizadas deve

existir CF adsorvida na superficie externa, que não foi retirada através da

eluição na coluna de Sephadex G-25. A porcentagem de CF incorporada

pelas vesículas (calculada através da somatória das medidas de absorbâncias

em 490 nm das frações recolhidas multiplicadas pelos seus respectivos

volumes e dividida pela absorbância da alíquota tomada para eluição

multiplicada pelo seu volume) foi de 49,5%. Vesículas de OOOAM

englobam 10 litros de água por moI de anfifilico. Supondo que toda a CF

fique no compartimento aquoso, obtem-se uma porcentagem de

incorporação de 10% para vesículas de OOOAM 10mM. Conclui-se que

existe uma interação forte entre a CF (três cargas negativas) e a bicamada

positiva da vesícula, causando um aumento na "capacidade de incorporação"

da vesícula.

A polimerização do contra-íon melhorou a estabilidade da bicamada

vesicular, aumentando a capacidade de retenção da CF. Não foram
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encontrados trabalhos onde a CF era incorporada em vesículas formadas por

anfifilicos com cabeça polar positivamente carregada, pois a interação CF

bicamada positiva é, no mínimo, um fator de complicação nos experimentos

de vazamento. Bhattacharya e Haldar (2000), por exemplo, estudaram a

interação entre colesterol e vesículas, utilizando CF como sonda de

vazamento apenas para vesículas formadas por anfifilicos com cabeça polar

zwitteriônica. Para medir vazamento em vesículas de OOOAB, utiliza

riboflavina, uma sonda neutra.

Kabanov et aI (1988) utilizaram CF para demostrar que é possível

formar vesículas com ionômeros de bloco em presença de surfactantes

catiônicos. O ionômero de bloco, formado por poli(óxido de etileno) e

polimetacrilato de sódio, interage com os surfactantes catiônicos, formando

cavidades capazes de reterem a CF. Neste caso, a forte interação

polimetacrilato-surfactante positivo superou a interação CF-surfactante

positivo, como relatado neste trabalho.

Em presença de vesículas sonicadas o PMA-Rod se desenovela. Cerca

de 25% da região de hiperenrolamento é aberta após seis dias (figuras 34 e

35). Visto que esta abertura ocorreu na proporção monômero/DOOA 411,

proporção onde pode existir uma competição entre polímeros ou entre

segmentos de um mesmo polímero para se ligar à superficie vesicular,
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conclui-se que em proporções menores monômero/DODA o polímero deve

se desenovelar muito, causando uma maior agregação vesicular e

precipitação.

Os experimentos de monocamadas são importantes para se obter o

parâmetro área IlÚnima ocupada por monômero, que é utilizado para

interpretar propriedades das vesículas. Comparando-se os valores de área

rrúnima por monômero de DODAM com DODAM polimerizado nota-se

uma redução desta com a polimerização. À medida que o polímero é

formado deve ocorrer uma maior interação entre suas cargas negativas com

as cargas positivas do anfifilico na monocamada, diminuindo a repulsão das

cabeças positivas. O resultado é uma aproximação destas cabeças,

diminuindo a área por monômero.

A fosfatase alcalina precipitou em presença de vesículas injetadas de

OOOAM. No pH 8,00 esta enzima tem carga negativa, devendo interagir

fortemente com a bicamada positiva das vesículas. Para diminuir esta

interação, pode-se reduzir a carga líquida da enzima, através da diminuição

do pH. Entretanto, o pH 8,0 é o limite para ser observada a atividade

fosfoesterásica da enzima. Outra alternativa é diminuir a carga total positiva

da vesícula, preparando vesículas com misturas de DODAM/DCM.
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A fosfatase alcalina não se ligou externamente às vesículas injetadas

de DCM. Deste modo, ao se preparar vesículas injetadas em presença de

fosfatase alcalina, esta ficará no compartimento aquoso da vesícula, não

interagindo com a bicamada. Para se observar a cinética de hidrólise do

PNPP pela enzima (para fazer um micro-reator), este ao ser adicionado na

solução vesicular teria que permear a bicamada. A permeabilidade do PNPP

é muito baixa, devido à carga do substrato ser -2. É preciso então encontrar

um substrato da fosfatase alcalina que seja permeável.

Os experimentos com monocamadas mostraram que as diversas

misturas DODAMIDCM são estáveis, pois não houve perda dos anfífilicos

durante a compressão ou recompressão. Como as áreas mínimas obtidas nas

monocamadas das misturas DODAMlDCM corresponderam exatamente às

medias ponderadas das áreas individuais, existe a possibilidade de

monômeros de DODAM não se misturarem com monômeros de DCM,

sendo a monocamada composta de domínios de cada um destes surfactantes

(Roberts, 1990). Entretanto, se as monocamadas obtidas por mistura

formassem domínios deveriam ser encontradas duas pressões de colapso

(Roberts, 1990).

Para monocamadas de DCM (figura 38) a medida que é comprimida a

monocamada ocorre aumento na pressão, até que a monocamada se rompe.
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A pressão máxima que a monocamada suporta sem romper é chamada

pressão de colapso. A pressão de colapso está em torno de 15 mN/m para

monocamadas de OCM, enquanto que para monocamadas de OOOAM

(figura 36) a pressão de colapso é 35 mN/m.

Oeste modo, se as monocamadas mistas de OOOAMIOCM fossem

compostas de domínios de OOOAM e domínios de OCM era para ser

observada uma pressão de colapso em 15 mN/m (colapso da fase OCM) e

outra em 35 mN/m (colapso da fase OOOAM). Em nenhuma proporção

OOOAMIOCM (figuras 44 a 46) foi observada a pressão de colapso a 15

mN/m, indicando que não ocorreu a formação de domínios. A pressão de

colapso para OOOAM/DCM 1,1/1 (proporção molar) foi de 43 mN/m,

maior do que a do OOOAM puro (35 mN/m), o que reforça a hipótese de

que OOOAM e OCM são miscíveis.

Os experimentos de interação da Fal com monocamadas de OOOAM

ou OCM foram feitos para verificar a interação desta enzima com as

monocamadas, e verificar se através destas informações obtidas sena

possível prever o comportamento da Fal em presença de vesículas. Até

agora só foram feitos experimentos com OOOAM ou OCM puros. A

variação na pressão superficial com a adição de 1 m1 de Fal IgIL foi a

mesma para as duas monocamadas estudadas, 15 mN/m. Como
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monocamadas de DODAM apresentam carga positiva e de DCM carga

negativa, espera-se que, com contribuições eletrostáticas da interação

enzima- monocamada, variações diferentes na pressão. Ainda faltam muitos

experimentos de controle, como verificar a Fal sozinha é tensoativa e qual a

concentração mínima de Fal na supfase capaz de provocar aumento na

tensão superficial, em presença ou não de monocamadas, além do efeito do

pH.
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Conclusões

A formação de polímeros a partir do contra-íon por irradiação toma

menos nítida a transição de fase, diminui a cooperatividade entre os

monômeros e, dependendo do tamanho do polímero formado (tempo de

irradiação) desestabiliza as bicamadas de DODAM e DCM.

A polimerização de vesículas de DODAM injetadas aumentou sua

estabilidade quanto a retenção de carboxyf1uoresceína e adição de metano!.

O polimetacrilato se liga eletrostaticamente à bicamada, causando

agregação.

O polimetacrilato, ao se ligar na bicamada se desenovela, causando

precipitação a baixas proporções de monômero/DODA e agregação a altas

proporções de monômero/DODA.

A fosfatase alcalina (negativa) interage eletrostaticamente com

vesículas de DODAM, mas não com vesículas de DCM.

Monocamadas de DODAM/DCM são estáveis em várias proporções.
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