
,

IIJ~lJ[Uro ,-t., Químioa
Universidade de Silo Paul.

8i-<tJ

ANA MARIA CARMONA-RIBEIRO

PREPARAÇAO E CARACTERIZAÇAO DE DISPERSOES
DE ANFIFfLICOS SINTÉTICOS

Tese de Doutoramento apresentada junto ao
Departamento de Bioquímica do Instituto
de Química da Universidade de São Paulo

O~ientado~: He~nán Chaimovieh

SÃO PAULO

1982



" o homem é sempre a presa de suas verdades.

Uma vez reconhecidas~ não pode libertar-se delas. Um homem

que se torna consciente do absurdo fica-lhe ligado para todo

o sempre ...

... impotente para realizar o transcendente~ &n

capaz de sondar a profundidade da experiência.

não traz nada de novo. Não encontrou nada

na experiência a não ser a confissão da sua impotência~ se-

quer um pretexto para inferir qualquer princ{pio satisfató-

rio . ..

o nosso apetite de compreender~ a nossa nos tal

gia do absoluto só são explicáveis na medida em que~ justa-

t vaomente podemos compreender e explicar muitas coisas.

negar absolutamente a razão. Ela tem sua ordem na qual -e e-

ficaz. t a da experiência humana. Por isso mesmo queremos

tornar tudo claro. Se o não conseguimos~ se o absurdo nasce

dessa ocasião~ é justamente no encontro dessa razão eficaz

mas limitada~ e do irracional sempre renascente. As leis da

natureza podem ser válidas até certo limite~ passado o qual

se voltam contra si próprias~ a fim de fazerem nascer o ab-

surdo. Ou ainda podem legitimar-se no plano da descrição~

sem por isso serem verdadeiras no da explicação. O homem ab

surdo reconhece a luta~ não despreza em absoluto a razao e

admite o irracional. Cobre assim com o olhar todos os dados

da experiência e está pouco disposto a saltar antes de sabe~

Sabe somente que nessa consciência atenta já não há lugar p~

ra a esperança ... "

A. Camus.

tJ~~·· ~ ,'I --O" L --, """ ,':I
' ~i ~..-:'.. \~~

1~_'~~~tX~

L~.. .; ,: \ : ~ .~ ,,\"~',J, {FJ~
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INTRODUÇÃO

Membranas biológicas cumprem inúmeras funções

simultâneamente : organizam moléculas em diferentes compar

timentos, limitam microambientes adequados para funções vi

tais e controlam o transporte de várias substâncias, para

citar alguns exemplos. Essa multiplicidade funcional, ori

gina, naturalmente, alguns problemas para os investigadores

do transporte em membranas. Por exemplo, pouco se pode ve

rificar experimentalmente a respeito do agente ou agentes

causais da diferença de potencial transepitelial medida a

través de uma pele de sapo (Carmona, 1979). A pele é abor

dada como uma "caixa prêta" em relação à eletrogênese e mo

delos propostos teoricamente para explicar essa diferença

de potencial são de difícil verificação experimental. Gene

ralizando, a complexidade das membranas naturais vem difi

cultando verificações experimentais das inúmeras teorias

até hoje desenvolvidas para o tratamento de potenciais ~

membrana (Lakshminarayanaiah, 1974, 1975, 1979). A corre

lação estrutura-função é raramente possível justamente em

decorrência da simultaneidade das múltiplas funções e da di

versidade das inúmeras estruturas. Duas condições são ne

cessárias para se descer a um nível molecular de investiga

ção : 1) a simplificação estrutural e química do sistema

2) o isolamento de cada um dos fenômenos simultâneos.

Em termos de transporte, isso implicaria em

controle das condições exteriores à membrana, da espécie
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transportada e da própria estrutura fisico-quírnica da mem-

brana que transporta. Nesse sentido, a investigação de f~

nômenos isolados em modelos de membrana resulta muito pro-

rnissora. Potenciais transmembrana, continuando com o exem

pIo, tiveram algo de sua natureza esclarecido graças a es-

tudos com modelos de menbrana (Tien, 1974; 1976; 1979; JaiI\

1972; Jain e Wagner, 1980).

Desde 1956, quando Teorell apresentou um mode

lo de perspex para demonstrar a aplicabilidade da Físico -

Química ao estudo de membranas biológicas, inúmeros siste

mas-modelo de membranas vêm sendo propostos (evidentemente,

Teorell sabia que seu modelo não explicava propriedades ~

fundamentais das membranas biológicas como uma seletivida-

de Na+/K+ da ordem de 30:1, uma condutância dependente da

voltagem, uma difusão facilitada ou um transporte ativo).

Robertson, em 1959, postulou a teoria universal da membra-

na unitária extensiva a todas as células e organelas. Mue!

ler et aI. (1962) descreveram uma técnica de preparação de--
modelos de membrana à partir das próprias moléculas consti

tuintes das mesmas. Atualmente, a composição rr:olecular

quantitativa de uma grande variedade de membranas biológi-

cas tais como, as de eritrócitos, mitocôndria, fragTI'.entos

de bordo em escova, bastonetes de retina e certas membra-

nas plasmáticas é conhecida (Rouser et aI., 1968). Lípi-

des extraídos dessas membranas podem ser utilizados para a

preparação de diversos sistemas-modelo de membrana que per

rnitem reproduzir, de forma selecionada e simplificada, al-

guns dos fenômenos que ocorrem em membranas naturais
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(Gomperts, 1977). O modelo mais elementar de membrana é um

filme monomolecular de lipides como o de Gorter e Grendel

(1925). Fosfolípides em quantidades conhecidas extraídos

de eritrócitos flutuam em uma superficie aquosa sendo conf~

nados entre três lados fixos e um quarto lado móvel, urna e~

pécie de barra flutuante, em um recipiente de Langmuir (Lan3

muir, 1920). Essa barra é movida no sentido de se confinar

o material superficial numa área cada vez menor até que um

filme monomolecular coerente se forme na superfície da a

gua. Pode-se, assim, medir a força necessária para se man

ter o filme superficial. Nessas monocamadas, o empacotamen

to e as forças eletrostáticas superficiais de anfifílicos

podem ser investigados. Todavia, o filme monomolecular se

consti tui apenas em um "modelo pela metade" mui to embora ve

nha sendo intensivamente estudado há mais de 60 anos

vies et al., 1963; Gaines, 1966; Adam, 1968)

Do ponto de vista estrutural, uma solução mais

adequada ao problema de "modelar" uma membrana plasmática é

representada pelas bicamadas planas. Pincelando uma solu

ça0 de fosfolípides em solvente orgânico sôbre um oríficio

de, aproximadamente, lmm produz-se um filme fosfolipldico

observável através de uma lupa (Mueller et al., 1962~; Muel

ler et al., 196~; Mueller et al., 1963; Mueller et al.,

-1964). O filme afina espontaneamente à medida que o solven

te difunde para as soluções aquosas nas quais foi parcial

mente submerso até que se obtém a camada bimolecular que se

caracteriza p0r um padrão de interferência destrutiva para

a luz refletida, ou seja, pela côr preta. O arranjo fisico
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dessas bicamadas torna possível medir parâmetros elétricos

das mesmas como : capacitância, condutividade, voltagem, PQ

tenciais de membrana e ainda, voltagens de ruptura, a qual

ocorre tipicamente em torno de 200 mV (Haydon, 1968; Henn e

Thompson, 1969). Transporte seletivo de íons ou moléculas

neutras também pode ser convenientemente estudado nas BLM

("black lipid membranes ") com o auxílio de marcadores radio

ativos. A velocidade de permeação de não-eletrólitos polares

através das BLM mostrou ser apreciavelrrente menor que a da á

gua (Jain, 1972; Tien, 1974). Em flagrante contraste com

as membranas biológicas, permeabilidades iônicas res~ltaram

acentuadamente baixas (Jain, 1972), resistências elétricas

extremamente altas, diferenças de potencial lineares com a

corrente aplicada e seletividade entre cátions praticamente

nula (Mueller et aI., 196~; Mueller et aI., 1964; Mueller

e Rudin, 1969; Cole, 1968). A razão para essa disparidade

de comportamento em relação às membranas biológicas parece

ser a ausência de vias moleculares paralelas à barreira re

sistiva como os poros (canais preenchidos por água) ou os

ionóforos, capazes de regularem fluxo de íons. Outro pro

blema do modelo é o solvente orgânico alterando capacitân

cia e espessura da bicamada. Ao se utilizar uma série homó

Ioga de hidrocarbonetos parafínicos como solventes de leci

tina, a capacitância aumenta e a espessura diminui à medida

que o numero de carbonos do solvente aumenta (Fettiplace et

aI., 1971). Com o aumento do número de carbonos, aumenta a

retenção do solvente na bicamada com o consequente aumento

da capacitância e diminuição da espessura. Haja visto que
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a bicamada plana pode ser pensada como um capacitar plano

infinito cuja capacitância é função inversa da distância e~

tre as placas, ou seja, da espessura da bicamada e função

direta da constante dielétrica do meio entre as placas (Tien,

1974) .

o problema representado pelo solvente na bica

mada foi solucionado com a formação de bicamadas planas em

ausência de solvente e pela simples aposição de·duas monoc~

madas (Montal e Mueller, 1972). Essa bicamada é idêntica à

membrana celular quanto a parâmetros como espessura e capa

citância mas ainda bastante divergente quanto a parâmetros

como resistência e condutância. Permite, todavia, uma pos

sibilidade nova e ainda bastante inexplorada: a formação

de bicamadas com proteínas inseridas, o que representa um

passo bastante significativo no caminho da reconstituição

de características isoladas de membranas naturais em siste

mas artificiais.

Lipossomos provavelmente aproximam-se mais das

estruturas prébióticas primitivas que, pela primeira vez,

permi tiram a compartimen talização (Goldacre, 1958). Lipos

somos sao compostos por múltiplas lamelas fechadas e concen

tricas de fosfolípides (Luzzati e Husson, 1962; Stoeckenius,

1962; Bangham e Horne, 1964; Bangham et al., 1965; Bangham,

1968). Podem ser formados por vários métodos. Preparações

obtidas por agitação de um filme lipídico fino (Bangham et

al., 1965; Kinsky, 1974), originalmente introduzidas por

Bangham et alo (1965), têm sido utilizados para se medir p~

râmetros de permeabilidade de vários íons e moléculas (Ban~
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ham, 1968). Preparações obtidas por dispersão ultrasônica

do lípide seguida de filtração em gel têm permitido a obten

ção de populações uniformes compostas de apenas uma bicama

da lipídica fechada (Huang, 1969). O método de agitação de

Bangham é simples mas produz estruturas multilamelares de

uma grande variedade de tamanhos. Como a maior parte do lí

pide está presente na forma multilawBlar, o volume seques

trado por moI de lípide (eficiência de incorporação) é rel~

tivamente baixo. O método de sonicação seguido de filtra

çao em gel (Huang, 1969) p~oduz vesículas uniformes e com

postas de bicamadas únicas mas muito menores -250 AO de diâ

metro - que a maioria das estruturas biológicas. O método

de injeção de solução etanólica do fosfolípide em solução

aquosa (Batzri e Korn, 1973; Kremer et aI., 1977) produz v~

sículas similares em tamanho às preparações obtidas por ul

trasom mas possui uma desvantagem : a presença do álcool na

preparaçao. Métodos mais recentes envolvendo a extrusão de

lipossomos através de membranas de policarbonato (Olson et

aI., 1979; Szoka et aI., 1980) ou a introdução de um tampão- --
aquoso em uma solução de lípide em éter (Szoka e Papahadjo-

poulos, 1978; Schieren et aI., 1978) ,produzem lipossomos de

tamanho mais definido que os de Bangham et aI. (1965) mas

requerem equipamento especial. Métodos mais elaborados de

produzir vesículas unilamelares pequenas (150-500 AO de diâ

metro) como a diluição de micelas constituídas por deterge~

te e fosfolípide por filtração em gelou diálise (Razin,

1972; Brunner et aI., 1976; Rhoden e Goldin, 1979; Zumbuehl

e Weder, 1981) ou a injeção de uma dispersão lipídica'atra
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ves de um pequeno orifício de uma prensa "Prench press" (Ba

renholz et aI., 1977, 1979; Hamilton et aI., 1980), apesar

de evitarem a degradação que pode ocorrer durante a disper

sao por ultrasom (Huang, 1969) ou introduzem detergentes no

sistema ou também requerem equipamento especial.

Um método ideal de produzir lipossomos deveria

resultarem vesículas de tamanho uniforme, seria aplicável

à maioria das misturas de lípideos e incorporaria eficiente

mente íons, metabólitos e moléoulas de elevado pêso molecu

lar. O diâmetro das vesículas deveria estar na faixa de 0,1

a 1,0 micro para se assemelhar às mewbranas plasmáticas e

resultar em elevada eficiência de incorporação. Lipossomos

predominantemente unilamelares do tamanho de micros somos

(0,1-1,0 micra de diâmetro) foram obtidos por vários méto-

dos : injeção de solução etérea dos lípides em soluções a

quosas aquecidas acima da temperatura de ebulição do éter

(Deamer e Bangham, 1976; Deamer, 1978; Shieren et al., 1978),

inchamento lento de um filme lipídico (Reeves e Dowben, 1969,

1970), inchamento lento de proteína contendo filme lipídico

(Darszon et alo, 1980) e a remoção da fase orgânica sob pres

são reduzida em microemulsões "água em óleo" de lípides e

tampão : evaporação de fase reversa (Szoka e Papahadjopou 

los, 1978). Esses métodos permitem a incorporação de macr2

moléculas nos lipossomos mas apresentam também desvantagens

corno a dificuldade de se controlar a velocidade de injeção

ou de hidratação ou a exposição do material a ser encapsul~

do a solventes orgânicos.

Quanto ao princípio geral que orienta a forma-
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çao dos lipossomos e a associação das moléculas lipídicas,

Tanford (1980) aponta a predominância das interações hidro-

fóbicas entre as cadeias hidrocarbônicas dos lipídeos sobre

a repulsão eletrostática e/ou estérica entre as cabeças po-

lares como o fator principal.

Modelos estruturais adequados para os liposso-

mos devem considerar interações cauda-cauda, cabeça - cabeça

e cabeça-cauda. O modelo de Marcelja (Marcelja, 1974a;197~J

leva em conta todas as forças físicas atuantes entre as mo-

léculas que constitutem a bicamada lipossomal: a energia

intramolecular da cadeia, as atrações intermoleculares de

van der Waal's entre as cadeias vizinhas e ainda, interações

eletrostáticas, hidrofóbicas e estéricas. Â partir desse

modelo, parâmetros de ordem para cada segmento carbônico da

cadeia alquila podem ser calculados (Schindler e Seelig,

1975) e comparados com os parâmetros de ordem determinados

por ressonância magnética nuclear de deutério em lípidesdeu

terados seletivamente (Seelig e Seelig, 1974). As coinci-

dências entre os parâmetros calculados e os determinados ex

perimentalmente sugerem que o modelo de Marcelja é adequado

para descrever as estruturas dos lipossomos. Topologia e

dinâmica de lípides em membranas foram recentemente revis-

tas na literatura (van ~nen, 1981; Israelachvili et aI.,

"1980; Buldt e Wohlgemuth, 1981; Seelig e Seelig, 1980)

Com base em argumentos geométricos, a formação

de lipossomos parecia requerer moléculas contendo duas ca

deias alquila sendo que moléculas com apenas uma cadeia al-

quila associavam-se somente na forma micelar (Israelachvili
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et aI., 1976). Todavia, vesículas estáveis constituídas por

anfifilicos de cadeia única já foram obtidas (Hargreaves e

Deamer, 1978; Okahata e Kunitake, 1980). Assim, a formação

de uma bicamada estável é um fenômeno complexo ainda pouco

compreendido.

Um aspecto comum a todos os fosfolípides de

membrana é a existência de uma transição reversível depen

dente de temperatura em que as cadeias hidrocaIbônicas do

fosfolípide passam de um estado ordenado, cristalino para

um estado mais fluido e desordenado (Sturtevant, 1974; Lee,

1977a, 197~). A temperatura em torno da qual essa transi

ção ocorre é a chamada temperatura de transição de fase (Te).

Abaixo da Tc, os lípides encontram-se em um estado altamen

te ordenado, com as cadeias alquila em conformação "trans".

Acima da Tc, passam ao estado líquido-cristal consequente

de rotações "gauche" e da formação de "kinks" e caracteri-

zado por uma fluidez bem maior que a do estado gel (Lee,

1977~). A transição da fase gel para a líquido-cristal tem

sido observada através de diversos métodos como ressonância

magnética nuclear, ressonância magnética eletrônica, espec

troscopia Raman, difração de raios X, calorimetria diferen

cial, determinação de viscosidade, espalhamento de luz e me

dição de índices de refração (Lee, 1977~; 197~).

Lecitinas hidratadas sintéticas (dimiristoil e

dipalmitoil-lecitina) passam por duas transições térmicas

uma pré-transição numa faixa de temperatura relativamente

larga e de baixa entalpia seguida de uma transição abrupta

e de entalpia bem maior (Chapman, 1975). Embora a mudança
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de estrutura associada à transição principal seja relativa

mente conhecida (Chapman, 1967, 1976; Luzzati, 1968~,1968~;

Ladbrooke e Chapman, 1969; Sheetz e Chan, 1972; Suurkuusk

et aI., 1976), a natureza da pré-transição ainda e contro

versa.

Janiak et aI. (1976, 1979) investigaram siste

maticamente o comportamento de lecitinas sintéticas em fun

ção da temperatura através de difração de raios X e de calo

rimetria diferencial com o objetivo de caracterizar as es

truturas associadas à pré-transição. Propuseram que, abai

xo da pré-transição, as cadeias hidrocarbônicas estariam com

pletamente estendidas e inclinadas em relação ao plano da

bicamada. Com o aumento da temperatura haveria urna dirninu!

ção desse ângulo de inclinação até urna inclinação mínima cor

respondente à temperatura de pré-transição, estando a bica

mada distorcida por ondulações periódicas. Outros autores

mostram, através de ressonância magnética nuclear de deuté

rio ou de prótons, que a cabeça polar pode se rearranjar na

pré-transição (Salsbury et aI., 1971; Oldfield et alo, 1971;

Sheetz e Chan, 1972). Dados mais recentes, todavia, indi

cam que a cabeça polar não se rearranja durante a pré-tran

sição (Gally et aI., 1975). Estudos de fluorescência (Ja

cobson e Papahadjopoulos, 1975) mostram que a pré-transição

altera significantemente o arranjo das cadeias alquila. Re

centemente, Takemoto et aI. (1981) obtêm pré-transição em

lipossomos multilamelares mas nao a obtêm em unilamelares

sugerindo que a pré-transição estaria relacionada às intera

ções entre as bicamadas concêntricas de cada lipossomo (mu!

ti lamelares) .
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Assim, alterações de estrutura lipossomal de

correntes de variação de temperatura estão apenas parcial

mente definidas. Alterações funcionais de lipossomos por

efeito de temperatura serão discutidas após a apresentação

das propriedades funcionais dos lipossomos a dada temperat~

ra.

Do ponto de vista funcional, lipossomos permi

tem a obtenção de cinéticas de transporte de várias substân

cias, medindo-se a taxa de aparecimento de um marcador ra

dioativo no meio externo (Bangham et ai., 1965; Papahadjo 

poulos et al., 1971). Podem ser formados em uma solução a

quosa contendo o marcador radioativo e, em seguida, centri

fugados, filtrados em gelou dializados para separaçao en

tre marcador livre e marcador incorporado.

A base de um outro método de medição de per

meabilidadesrelativas de lipossomos a vários solventes e o

inchamento ou encolhimento lipossomal em decorrência de gr~

dientes osmóticos previamente estabelecidos (Bangham et ai.,

1967; Katchalsky e Curran, 1967; Sogor e Zull, 1975). Al

terações na absorbância devidas a alterações nas proprieda

des de espalhamento de luz de suspensões de fosfolípides em

água são inversamente proporcionais ao volume englobado pe

los lipossomos (Rendi, 1965, 1967; Bangham et al., 1967).

Através desse método, permeabilidades relativas de liposso

mos consti tuídos por lecitina e ácido 'fos fotídico (96: 4) p~

deram ser estimadas (Bangham et al., 1967) oara várias subs- ~

tâncias neutras ou iônicas. Em relação ao movimento de não

eletrólitos (glicose, sacarose, eritritol, malonamida, uréia,
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propionamida, glicerol,etc.) a ordem de permeabilidades

foi semelhante à de eritrócitos, o que pode ser encarado co

mo a primeira indicação de que lipossomos de fos folípides

podiam mimetizar uma membrana biológica em um aspecto fun

cional importante. Entretanto, quanto ao movimento de ele

trólitos, preparações de lipossomos não resultaram mimetiza

doras tão adequadas, uma vez que se mostraram impermeantes

.- . . ( 1 1 ) I 1 d 42 +a varlOS salS NaC, KC , NaAc. F liXOS e K, por exem-

plo, são muit&s ordens de magnitude inferiores aos que ocoE

rem através da maioria das membranas celulares (Bangham et

aI., 1965; Papahadjopoulos e Watkins, 1967). Além disso,

uma das maiores limitações dos lipossomos como modelos é a

impossibilidade de serem feitas medidas elétricas diretas

(waggoner, 1976; Kornberg et aI., 1972; Cafiso e Hubbell,

1978; Lelkes, 1979) como as que são possíveis em bicamadas

planas (Tien, 1974; 1976, 1979; Jain, 1972; Jain e Wagner,

1980). Resultam, todavia, bem adaptados para o estudo de

interações entre lamelas de fosfolípides e proteínas em sis

temas aquosos (Litman e Thompson, 1967) e mimetizam fenôme

nos celulares importantes como a adesão célula-célula e a

fusão. Para citar um exemplo, recentemente foi des crito em

nosso laboratório um modelo eficiente de fusão constituído

por vesículas de lecitina e albumina a pH 3,5 (Schenkman et

aI., 19 81a, 1981e..; Schenkman, 1981).

Um íon particularmente importante cuja permea

çao vem sendo estudada através de vários sistemas modelos de

- + - -membrana e o H . Gradientes de protons ocorrendo atraves d=

membranas biológicas desempenham papel intermediário em
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grande número de processos celulares como síntese de ATP,

controle da divisão celular, manutenção de compartimentos ~

cidos essenciais para atividade proteolítica d2 enzimas li-

sossomais e armazenamento de catecolaminas em vesículas de

secrecão (Gerson, 1978; Gillies e Deamer, 1979; Racker; 1972;.
Burton, 1975; Gerson e Burton, 1977; Gillies e Deamer, 1979;

Mitchell, 1966; Jagendorf, 1975; Pick et al., 1974; Henning,

1975; Johnson eScarpa, 1976; Toll e Howard, 1978).

Em organelas isoladas como mitocôndrias e clo-

roplastos esses gradientes são quantificáveis através de

marcadores apresentando alguma propriedade mensurável vari-

ante com o pH como emissão de fluorescência ou absorção de

um dado comprimento de onda (Rottenberg, 1979). Todavia, o

maior problema metodológico que existe na utilização de mar

cadores é a interação marcador-membrana que varia com as

condições experimentais. Além disso, dificilmente pode-se

aplicar essas técnicas a sistemas reconstituídos nos quais

o volume do compartimento aquoso interno é geralmente muito

menor que o volume interno típico de organelas (Watts et alo

1978) .

Recentemente, alguns autores mediram permeabi

lidades a H+/OH- em vesículas unilamelares grandes de fosfo

lípides (Nozaki e Tanford, 1981; Nichols et al., 1980; Ni---
chols e Deamer, 1980) obtidas por injeção de solução de fos

folípide em éter (Deamer e Bangham, 1976) ou por remoça0 de

detergente em soluções micelares mistas de fosfolípide e oc

tilglicosídeo (Mimms et al., 1981). Chegaram, entretanto,

a conclusões bastante divergentes. Nozaki e Tanford (1981)



-14-

obtiveram permeabilidades cinco ordens de magnitude abaixo

da obtida por Nichols e Deamer (1980), ou seja, permeabili

dades a H+/OH- comparáveis às obtidas para outros cátions

e ânions pequenos. Concordando com Nichols e Deamer (1980),

Clement e Gould (1981) obtiveram permeabilidades elevadas

a H+ em vários tipos de vesículas fosfolípídicas (vesícu-

las sonicadas de fosfatidilcolina, lipossomos multilamela-

res de asolectina e vesículas de asolecitina preparadas

por diluição de detergente (Racker, 1973; Racker e Hinckle,

1974)). Por outro lado, Gutknecht e Walter (1981) chegaram

a conclusões bastante similares às de Nozaki e Tanford

(1980) à partir de estudos com bicamadas fosfolipídicaspla

nas contendo decano. Urna vez que a própria ordem de gran

deza da permeação de H+ em bicamadas fosfolipídicas é ain-

da bastante controversa, a grande multiplicidade de meca-

nismos propostos na literatura para essa permeação é COID~

preensível. Clement e Gould (1980) demonstraram uma ciné-

tica bifásica para a acidificação do compartimento aquoso

interno após uma rápida queda do pH externo e interpreta

ram a etapa rápida corno devida a um influxo rápido de H+

eletricamente não compensado e a etapa lenta como devida a

um influxo de H+ eletricamente compensado por saída de um

cátion, supostamente o K+. Nichols et aI. (1980), com ba

se na elevada permeabilidade de bicamadas fosfolipídicas à

água (Bangham et aI., 1967; Hanai e Haydon, 1966; Cass e

Finkelstein, 1967) e na presença de água na bicamada (Sch~

tzberg, 1965; Black et aI., 1948; Bonner e Choi, 1975; Me~

ger et aI., 1978), propuseram transferência de H+/OH- ao
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longo de séries de moléculas de água ligadas por pontes de

hidrogênio através de rearranjo dessas pontes. Prótons ou

hidroxilas ou ambos interagiri'am com aglomerados dessas mo-

léculas ligadas de água na bicamada lipídica de forma a se-

rem transferidas através da bicamada por rearranjos de pon

tes de hidrogênio, analogamente ao transporte de H+jOH-

água e no gêlo. Nozaki e Tanford (1981) sugerem que a per

meabilidade aparente medida at~avés de efluxo de H+ em vesí

cuIas unilamelares grandes de fosfolípides seria a sorna das

contribuições do movimento de H+ e da espécie não carregada

(HCl ou HN0 3) em equilíbrio com o ânion da SOlução. A con

tribuição dominante seria a devida à espécie não carregada

e o coeficiente de permeabilidade ao H+ per se não seria

maior que o usualmente obtido para outros cátions pequenos.

Assim, o transporte resultante de prótons se àaria princi-

palmente por moléculas neutras de ácido (e.g., HCl) através

da membrana e não, por difusão de H+ per se. Todavia, ou-

tros autores (Clement e Gould, 1981), utilizando ácidos de

ânions impermeantes como o H
2

S0
4

, mostraram que alterações

do pH intravesicular totalmente análog3. s às decorrentes de

aI teração do pH externo com ácidos de ânions permeantes (HCl,

por exemplo) eram obtidas demonstrando que a permeaçao de

prótons não poderia ser atribuída principalmente a fluxos

eletroneutros de HCl. Assim, em meio a toda essa controver

sia em torno da permeação de H+, sistemas sintéticos artifi

ciais como o constituído por moléculas de DODAC (Cloreto de

dioctadecildimetilamonio), por exemplo, seriam particular-

mente promissores, visto que permitiriam estudar implica-
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çoes de carga superficial e de estrutura química sobre a

permeaçao.

Efeitos de temperatura sobre as propriedades

de barreira de lipossomos vêm sendo verificados principal-

mente através de determinações de permeação de substâncias

neutras ou iônicas. Em torno da Tc, as características de

barreira das membranas lipidicas são profundamente altera-

das (Ladbrooke e Chapman, 1969; Vaugham e Keough, 1974;

Steim et aI., 1969; Martonosi, 1974; Verkleij et aI., 1974).

Estudos com lecitinas saturadas sintéticas mostraram que bi

camadas de dimiristoilfosfatidilcolina são excelentes bar-

reiras tanto acima quanto abaixo da transição de fase tor-

nando-se, entretanto, altamente permeantes a íons em torno

da Tc (Haest et aI., 1972; Blok et aI., 1976). Um máximo

de permeabilidade ao Na+ foi observado por Papahadjapoulos,

et aI. (1973) no ponto médio da transição de fase. Van Dijck

et aI. (1975) observaram um máximo de vazamento de K+ em li

possomos de dimiristoilfosfatidilcolina coincidente com o

único do pico de absorção de calor correspondente à transi-

ção de fase registrado por calorimetria diferencial. Blok

et aI. (1976) mostram um drástico aumento da velocidade de

permeação de água e de glicose em torno da Tc. Todos esses

autores interpretam as alterações de permeabilidade como d~

correntes da coexistência de duas fases durante a transiçã~

o que levaria à formação de poros estatísticos ou de regioes

de desordem nos limites entre os domínios sólidos e liqui-

dos por onde a permeação seria facilitada.

o fato de se procurar mimetizar funções de mem
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brana em sistemas artificiais conduziu nao apenas a uma me

lhor compreensão dessas funções como também a sistemas no

vos que se prestaram a estudos em várias outras áreas como

fotoquímica, transdução de energia e catálise de reaçoes

químicas. Vesículas formadas a partir de detergentes sinté

ticos sao passíveis de serem investigadas sob vários aspec

tos. Bicamadas fechadas foram obtidas por Gebicki e Hicks

(1973, 1976) por agitação de filmes finos de ácido oleico e

linoleico em tampões aquosos; resultaram, todavia, instá

veis a pH's fora da faixa 6-8, não se concentraram por cen

trifugação e não retiveram substratos. Hargreaves e Dea

mer (1978) reportaram a formação de vesículas a partir de

anfifílicos de cadeia única com 8 a 18 carbonos que se mos

traram estáveis em uma faixa ampla de pH' s, comportaram - se

como osmâmetros ideais e encapsularam solutos. Haletos de

dialquildimetilamonio (Kunitake et al., 1977; Kunitake e 0---
kahata, 19 77~..i Deguchi e Mino, 1978; Kuni take e Okahata,

1977b; Kunitake e Sakamoto, 1978; Nagamura et al., 1978; K~

jiyama et al., 1979; Henglein et al., 1978; Czarniecki, 1979;

Cuccovia et al., 1979), dialquilfosfato de sódio (Mortara

et al., 1978), sulfonato, carboxilato (Kunitake e Okahata,

1978) e ainda detergentes zwitteriônicos (Kunitake e Yamad~

1978) também formam estruturas vesiculares.

A formação de vesículas e não, de estruturas

lamelares, parece depender tanto da natureza do detergente

quanto do comprimento da cadeia alquila. Brometos de dido

decildialquilamonio, didodecil e dioctadecilsulfonatos, de

cil e didodecilfosfatos formam vesículas ao passo que seus
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homólogos de cadeia mais longa formam estruturas lamelares

(Kunitake et al., 1977; Kunitake e Okahata, 1978).

o método mais comumente utilizado para a forwa

çao de vesículas de detergente consiste na dispersão ultra-

sônica do mesmo (Kunitake et al., 1977; Kunitake e Okahata,

1977; Deguchi e Mino, 1978; Mortara et al., 1977; Kunitake

e Okahata, 1978; Okahata e Kunitake, 1979; Kunitake et al.,

"1979; Czarniecki e Breslow, 1979; Sudholter et ai., 1980;

Kunitake e Okahata, 1980; Okahata e Kunitake, 1980; Muraha-

mi et aI., 1980; Baumgartner e Fuhrhop, 1980; Regen et aI.,

1980; Hub et aI., 1980; Tundo et aI., 1981; ~, Q' c, ~; Aki

moto et aI., 1981; O'Brien et aI., 1981; Bader et al.,198l;

Regen et aI., 1981; Kunitake et aI., 1980a, b; Nagamura et

aI., 1981). Assim, em decorrência do método de formação, a

maior parte das vesículas obtidas são vesículas pequenas

(250-300 AO de diâmetro). Curiosamente, ainda não foram tes

tados outros métodos disponíveis que resultassem na forma-

ção de vesículas grandes de detergente. Além disso, talvez

em decorrência da inexistência desse tipo de sistema-modelo

(vesículas grandes de detergente), a caracterização do sis

tema modelo existente (vesículas pequenas) em termos de pro

priedades funcionais de membrana como transporte de íons e

sUbstâncias neutras, incorporação de vários sUbstratos, ma-

nutenção de gradientes eletroquímicos de várias substâncias

e outras ou em termos de propriedades físicas como transi-

ção de fase, forma, dimensões, homogeneidade ou heterogenei

dade da população, estabilidade frente a pH e a sais e ou-

tr0s, ainda é completamente deficiente. As caracterizações
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d~vesículas de detergente existentes na literatura sao ex-

tremamente pobres quando comparadas às existentes para vesí

cuIas de fosfolipídeos. Basta mencionar que a maioria dos

trabalhos de caracterização de vesículas de detergente apr~

senta apenas uma micrografia eletrônica dos mesmos (Kunita-

ke et aI., 1977; Kunitake e Okahata, 1977; Deguchi e Mino,

1978; Okahata e Kunitake, 1979; Kunitake et aI., 1979; Sud-

"holter et aI., 1980; Okahata e Kunitake, 1980; Murakami et

aI., 1980; Baumgartner e Fuhrhop, 1980; Regen et aI., 1980;

Hub et aI., 1980; Akimoto et al., 1980; O'Brien et al., 1981;

Kunitake et aI., 1980~, ~) sendo que uma minoria inclui tam

bém dados de resposta osmótica (Gebicki e Hicks, 1976), de

incorporação de substrato (Gebicki e Hicks, 1976; Mortara et

aI., 1978; Tundo et aI., 1981a, b, c, d; Regen etal.,1981),- - - - - - :-- --
de calorirnetria diferencial (Kunitake e Okahata, 1980) e de

filtração em gel (Mortara et aI., 1978; Tundo et al., 1981~

b,~,d).

o sistema-modelo constituído por vesículas pe-

quenas de detergente que, aparentemente, é o sistema mais

investigado e melhor caracterizado é o sistema composto pe-

lo cloreto de dioctadecildimetilamônio (DODAC) (Fendler,1980).

Essas vesículas obtidas por dispersão ultrasônica apresent~

riam as seguintes propriedades : 1) seriam maiores que as

vesículas de fosfatidilcolina obtidas por ultrasom e teriam

300 AO de diâmetro (Deguchi e Mino, 1978; Her.ammn e Fendle~

1979); 2) apresentariam uma pré-transição a 30 0 c e uma tran

sição a 36 0 C (Kano et aI., 1979); 3) seriam osmóticamente a

tivas mas instáveis em presença de KCl a partir de O,lM
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(Kano et aI., 1979); 4) reteriam aminoácidos zwitteriônicos

em seu interior com um mínimo de vazamento (Tran et alo ,1978);

5) seriam estáveis em ampla faixa de pH's (2,0-12,0) (Fen-

dler, 1980). Partindo dessas características, vesiculas de

DODAC obtidas por ultrasom seriam mimetizadores de membra-

nas relativamente adequados. Todavia, a caracterização de-

talhada das propriedades funcionais e dinâmicas do sistema,

ou seja, a determinação de permeabilidades do sistema a vá-

rias substâncias neutras ou iônicas seria ainda de importâ~

cia fundamental para se poder decidir sobre a validade do

modelo como mimetizador de membrana.

Desde 1978, nosso grupo vem se preocupando com

vesícuLas de DODAC, principalmente sob o ponto de vista ca-

talitico (Cuccovia et aI., 1979, 1982). Várias incongruên-

cias com a literatura vêm, desde então, sendo observadas.

Politi, por exemplo, verificou pronunciada instabilidade ~

sas vesiculas frente a pH's básicos (dados não publicados) .

Cuccovia, observou precipitação das mesmas em faixas de con

centração de KCl muito inferiores à reportada por Fendler

(O,lM). Finalmente, neste trabalho, mostramos que vesícu-

las de DODAC obtidas por ultrasom são osmóticamente nao res

ponsivas a gradientes de sacarose e que a presença de sal

em concentrações tão baixas quanto 10-15 mM é crítica para

a estabilidade do sistema.

Este trabalho, que tinha inicialmente o objeti

vo de estudar transporte e permeação de substâncias neutras

ou iônicas em vesículas de DODAC obtidas por ultrasom, ter-

minou por demonstrar a inadequação dessas últimas para tal

;'~ li' -< " _,' T!2: e E?:'

-'.J'J~: Jf~·~(~-!f~~~~~

:~:t-;~'l'..j~~l;ri~1 ~!f }2"..~ p'P1':r':
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tipo de estudo e p0r propor um novo sistema-modelo no qual

propriedades funcionais podem ser convenientemente estuda

das: o sistema constituído por vesículas grandes de DODAC.

Essas vesículas possuem 0,51) de diâmetro externo médio, são

capazes de incorporar 9, 7 .± 1,3 l/ITDl, comportam-se como osmo

metros em várias condições e possuem uma transição de fase

gel para líquido-cristal extremamente nítida. Em contraste

com o sistema constituído por vesículas sonicadas, ~

veS1CU-

sistemas modelo constituídos por anfifílicos sintéticos.

adequado de membrana. Adicionalmente, extendendo-se o méto

las grandes de DODAC são propostas como um modelo sintético

~

va-ma, abrem-se perspectivas de estudos de transporte de

do de obtenção de vesículas grandes de DODAC por injeção de

rios substratos em sistemas sintéticos adequados (aqueles ~

presentando eficiências elevadas de incorporação) e torna

se possível aplicar métodos disponíveis para fosfolípidesem

solução clorofórmica desse detergente em água, foram obti

das vesículas grandes de dicetilfosfato de Na+. Dessa for-
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MATERIAL E M~TODOS

A purificação e análise (Cuccovia et aI., 1979)

do Herquat 2HT-75 (Herga Indústrias Químicas do Brasil) re-

sultou em uma mistura de sais de amônio quaternário com a se

guinte composição com relação ao comprimento das cadeias al-

mos nos referir a essa mistura corno DODAC (cloreto de diocta

quila : 85% n-C18, 15% n-C16 e traços de n-C14. Assim, va-

decildimetilarnonio) dado o elevado percentual deste compone~

SigmaSephadex G-25 (fine) foi proveniente da

14
( C)-sacarose (Schwarz-Mann, Orangeburg, N.Y.,

te na mesma.

(St. Louis, Mo.).

atividade específica de 480 mC/mM) teve sua pureza radioquí-

mica controlada através de cromatografias em papel Whatmann

n9 1 utilizando-se n-butanol/etanol/água (52 : 32 : 16) como

Concentrações de DODAC foram determinados por

wicrotitulações de Cl de acordo com o processo descrito por

fase móvel. Rfs obtidos corresponderam ao valor f0rnecido

pela Schwarz-Mann : 0,19.

duas

possuiamTodos os outros reagentes utilizados

vezes em vidro foi usada em todos os experimentos.

grau analítico de pureza. Água deionizada, destilada

Schales e Scha1es (1949).



-23-

1. PREPARAÇÃO DE VES!CULAS PEQUENAS DE DODAC.

Vesículas pequenas de DODAC foram preparadas

por sonicação, a temperatur~entre 60-80o C, de 60mgde DODAC

em 10 rol de solução aquosa usando-se a sonda de um Cell Dis-

rupter Virsonic - Model 150 operado a 90W nominais durante

10 minutos. A dispersão assim obtida foi centrifugada (50

min.; 10000g; 22o C) para se precipitar partículas de titânio

liberadas pela sonda durante a sonicação. O sobrenadanteoor

responderá à preparação referida como vesículas sonicadas de

DODAC.

2. PREPARAÇÃO DE LIPOSSOMOS GRANDES DE DODAC POR VAPORIZA

çÃO DE CHC1 3 .

O método de vaporização de éter descrito por

Deamer e Bangham (1976) para obtenção de vesículas unilamel~

res grandes de fosfolipídeos foi adaptado para o DODAC. 1,0

rol de uma solução O,02M de DODAC em clorofórmio foi injetado

a uma velocidade aproximada de 0,2ml/min. em 4,Oml de uma s~

lução aquosa termostatizada a 70,0 ~ O,50 C e borbulhada com

argônio para se facilitar a vaporização do clorofórmio. A

montagem experimental é mostrada na Figura 1. Alíquotas (illi)

da dispersão assim obtida foram filtradas através de uma co-

luna de Sephadex G-25 (1,8 X l4,Ocm) previamente saturada com

essa mesma dispersão de DODAC. Apenas recuperações de DODAC

superiores a 90% foram consideradas. Frações eluídas junta-

mente com o volume vazio dessas colunas serão referidas como
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lipossomos grandes de DODAC. A análise quantitativa de cl~

rofórmio nos lipossomos grandes de DODAC (Snell e Snel~~37)

revelou porcentagens de CHC1
3

inferiores a 0,5 moI % (100 X

n9 de moles de CHC1 3/(n9 de moles de CHC1 3 + n9 de moles de

DODAC)) .

~Ar

+--

~Waler 70·C

i
Injection

FIGURA 1 - Montagem experimental para preparação de liposso
mos grandes de DOOAC. A injeção da soluçãoclo
rofórmica é feita através de uma agulha hipodérmi
ca fina. A solução aquosa é mantida aquecida e a
gitada durante e logo após a injeção.

3. MICROSCOPIA ELETRONICA DE LIPOSSOMOS GRANDES DE DODAC.

Volumes iguais de molibdato de amônio 2% ou ace

tato de uranila 1% e lipossomos grandes de DODAC foram colo-

cados sobre telas de cobre recobertas com um filme de parlo

dio. Com auxílio de uma lupa e de um papel de filtro, 30 se

gundos após a mistura dos lipossomos com o corante eletrôni-
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onde CPM (Vo) é a radioatividade eluída em torno do volume

(1)X 100CPM (Vo)
CPM (Vi)% inc. =

(% inc:.) igual a

vazio Vo e CPM (Vi) é a radioatividade eluida em torno do

xemplo) pôde ser calculada uma porcentagem de incorporação

perfis de eluição (ver Fig. lIA em "Resultados", para um ~

eletrônico (Zeiss - EM 952, operado a 60 kV) em diversos au

evaporada toda a água, a tela foi observada ao microscópio

co, o excesso de liquido sobre a tela foi retirado. Uma vez

de uma coluna de Sephadex G-25 (1,8 X 14,Ocm). Â partir dos

mentos e fotografada.

volume interno Vi da coluna. Assim, se 100ml de dispersão

Dispersões de DODAC (vesículas sonicadas ou II

possomos grandes) fora~ preparadas em água contendO(14c)-S~

carose. Aliquotas dessas preparações (VA rol de uma disper

são contendo n milimoles de DODAC) foram filtradas através

4. DETERMINAÇÕES DE VOLUME DO COMPARTIMENTO AQUOSO INTERNO

incorporam % inc. então VA rol irão incorporar VA X % inc.

100

em n milimoles de DODAC. Portanto, o volume incorporado fX)r

moI de DODAC sera

V
A

X % inc. 1
V = X -

100 n

Int-roduzindo (1) em ( 2) , temos

V = VA X CPM (vo)
n CPM (Vi)

( 2)

( 3)
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trocintilômetro Beckman LS-250.

5. DETERMINAÇÕES DE RADIOATIVIDADE EM AMOSTRAS AQUOSAS.

(4 )

2,2'-p-fenilembis

1
(DODAC)

x

ALterações de absorbância decorren

CPM (Vo)
CPM (Vi)V =

- 14Controles de adsorçao externa da ( C)-sacaro-

à bicamada de DODAC foram feitos adicionando-se (14C)_s~

Amostras contendo marcadores radioativos (0,1

carose a vesículas de DODAC já formadas e procedendo-se en-

em l/moI, pode ser tomado como

constituido por 2,5-difeniloxazol (4g),

tão à determinação de (DODAC) e de % inc. para o cálculo de

Como n/vA é a concentração de DODAC na amostra colocada no

topo da coluna, o volume do compartimento aquoso interno V,

determinando-se a radioatividade das amostras em um espec-

se

V conforme explicitado acima.

a 0,5ml) foram misturadas com 5ml de líquido de cintilação

onde (DODAC) é a concentração de DODAC na amostra colocada

no topo da coluna (em M) •

(5-feniloxazo1) (O,lg), tolueno (l 1) e Triton X-lOO (0,51),

Dispersões de DODAC foram adicionadas a solu

çoes aquosas de KCl ou de sacarose (ou soluções de KCl ou

de sacarose foram adicionadas a dispersões de DODAC) em cu-

beta de quartzo de lml.

6. DETERMINAÇÕES DE PROPRIEDADES OSMOTICAS.
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diatamente após serem submetidos ao encolhimento, Af como

misturadas com água e rapidamente homogeneizadas em cubeta

=

co-

!:5.A X
!:5.t

inicial

(~A)

- L) X
Af

foram calculados parâmetros

de encolhimento (v %) = L
Ao

10 segundos após a mistura (efetuada com agitador manual).

tes de mudanças no espalhamento da dispersão foram registr~

dos em função do tempo utilizando-se um espectrofotômetro

Valores médios para esses parâmetros foram ob-

tidos a partir de, pelo IT~nos, duas cinéticas independentes

e barras de êrro (desvio quadrático médio) foram calculadas

mo : 1) velocidade inicial

Â partir desses registros,

da reta tangente ã curva absorbância versus tempo; Ao, a ab

A reversibilidade do efeito de alteração da ab

sorbância com o tempo decorrente de gradientes osmóticos im

para cada valor médio.

tempo foram então registrados em espectrofotôrr~tro Cary-14.

f
_l-- ; 3) extensão total de encolhimento (5) = (L

A-~ ~

!:5.A f' . 1Ao X 100 onde !:5.t representa o coe lClente angu ar

lipossomos encolhidos com várias concentrações de KCl foram

sorbância inicial; Af, a absorbância final.

100; 2) recíproco da alteração total de absorbância

ção). Os registros foram iniciados rotineiramente entre 6-

de quartzo de lml. Alterações de absorbância a 400nm com o

postos aos lipossomos de DODAC foi testada. Alíquotas de

cary-14 com o comprimento de onda fixo em 400nm (para a dis

persão obtida por injeção de solução clorofórmica de DODAC

em água) ou em 280nm (para a dispersão obtida por sonica-

Tomando-se Ao como absorbância inicial dos lipossomos ime-

•
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serem submetidos ao encolhimento (Ao).

7. DETERMINAÇÕES DE TRANSIÇÃO DE FASE.

(5)Af
Alo=DILUIÇÃO

Absorbâncias (derivadas do espalhamento) de ve

O critério utilizado para se averiguar a rever

bância inicial dos lipossomos encolhidos imediatamente apos

lipossomos após a reversão do encolhimento, podemos consid~

absorbância final dos lipossomos encolhidos, Alo como absor

serem misturados com água e Alf como absorbância final dos

rar que a diluição dos lipossomos encolhidos é igual a

dos lipossomos encolhidos (Alf) corrigida para a diluição

com a absorbância inicial dos lipossomos imediatamente após

sibilidade do encolhimento foi comparar a absorbância final

gistradas em função da temperatura em um espectrofotômetro

pIado a um banho circulante Haake E-12). A velocidade de

sículas sonicadas ou lipossomos grandes de DODAC foram re-

cary-14 equipado com um porta cubetas termostatizável (aco-

aquecimento ou de resfriamento esteve, geralmente, entre 1

2
o

c/min .. Temperaturas foram medidas dentro da cubeta atra

vés de um termopar cobre-constantan conectado a um milivol-

tímetro. A resposta desse sistema medidor de temperatura é

linear entre O-lOOoC com um erro relativo inferior a 0,01%.

8. EFEITOS DA TEMPERATURA SOBRE v % e S.

0,2ml de lipossomos grandes de DODAC 4,96mM fo
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ram adicionados a O,8ml de KCl O,0304M em cubeta de quartzo

de 1,OID~. Alterações de absorbância a 400nm com o tempo fo

ram então registradas em espectrofotômetro Cary-14 a várias

temperaturas. A partir desses registros foram calculados

v % e S. Tanto os lipossorros quanto a solução de KCl foram

pré-incubados à temperatura desejada antes de serem mistura

dos para a obtenção dos registros de absorbância em função

do tempo. A temperatura dentro da cubeta foi medida com o

termopar cobre-constantan ao longo de cada registro de ab

sorbância com o tempo apresentando variações sempre inferio

res a O,5
0

C. v % (velocidade inicial de encolhimento) foi

tomada como correspondente à temperatura medida com o ter

mopar imédiatamente após a mistura dos lipossomos com a so

lução de KCl. Já o parâmetro S (extensão total de encolhi

mento) foi tomado como correspondente à média das temperatE

ras medidas ao longo do registro de alteração da absorbân

cia com o tempo.

9. DETERMINAÇÕES DE PERMEABILIDADES RELATIVAS.

O,5ml de lipossomos grandes de DODAC prepara

dos em KCl 19,5wM foram adicionados a O,5ml de soluções 19,5

mM de NaCl ou KCl ou HCl ou sacarose. Alterações de absor

bância com o tempo após uma rápida homogeinização da mistu

ra foram, então, registradas em um espectrofotômetro cary-14.
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aparente (Ver Fig. 3).

Dois métodos foram utilizados, ambos empregan-

corantes

- -4Soluçoes 10 M de 2AP

azul de bromotimol (AB) e verde de bro-

A dependência da emissão máxima da fluorescên-

mudassem urna propriedade mensurável de acordo com o pH : 1)

mudança de fluorescência da 2 aminopiridina (2 AP) (Ald~ich,

parente de 6,85 pôde ser calculado, em excelente acordo com

cia da 2 AP com o pH está na Fig. 3. Dessa Figur~ um pK a-

de 50% na intensidade de fluorescência relativa ao se pas-

justados para valores dentro da faixa de 2-12. Foram borbu

em cubetas de fluorescência com tampa tiveram seus pH's a-

indicadores de pH

mocresol (VB) (E. Merck, Darrnstadt).

do marcadores do compartimento aquoso intralipossomal que

zação de CO
2

do ar. Espectros de excitação e de emissão de

fluorescência dessas soluções de 2 AP foram obtidos em um

sar de pH's inferiores para pH's superiores ao valor do pK

fluorimetro Perkin-Elmer MPF-4 a cada pH (Fig. 2).

lhadas ininterruptamente com N2 e mantidas em atmosfera des

se gás para se evitar quedas de pH decorrentes de solubili-

10. DETERMINAÇÕES DE PERMEAÇÃO DE PRQTONS.

o valor de 6,86 reportado na literatura (Weistuch e Testa,

Milwaukee, USA); 2) mudança de cor de mistura de

1968; Babiak e Testa, 1973). Observa-se urna queda de cerca
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FIGURA 2 - Espectros da emissão (---) e de excitação (----)
da 2 aminopiridina (lO-4M) em água a pH 5,7 • (a
justado com HeI) com comprimento de onda de exci
tação e de emissão fixos em, respectivamente, 300
e 362nm. Modo "ratio" . Fendas : 2nti, emissão ;
4nm, excitação. Sensibilidade 10/8.
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Figura 4.
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de 303 para 299nm e À emissão passa de 362 para 353nm. Ver

pasar de valores de pH inferiores ao do pK aparente para va

A forma protonada da 2 AP possui frequências

de emissão e de excitação diferentes da forma neutra. Ao se

lores de pH superiores ao do pK aparente, À excitação passa

FIGURA 3 - Efeito do pH sobre a intensidade de fluorescên
cia relativa da 2 aminopiridina 10-4M. Compri
mentos de onda de emissão e de excitação variá
veis com o pH e selecionadas de forma a se obter
intensidade máxima de fluorescência relativa.
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Para minimizar efeitos de espalhamento pela vesícu-
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alíquotas de 0,5ml de cada fração coletada contendo vesícu

-2las foram levadas a 5ml com HCl la M obtendo-se concentra

frações diluídas contendo vesículas foram colocadas em cUbe

Vesículas sonicadas ou lipossomos grandes de

- -2DODAC foram preparados em soluça0 de HCl la M e de 2 AP,

-2
la M e

lO-2M.

las que poderiam interferir com as medidas de fluorescência,

FIGURA 4 - Efeito do pH sobre os espectros de emissão e de
excitação de fluorescência relativa da 2 aminop!
ridina 10-4M. À e À : comprimentos de onda

exc em
de excitação e de emissão correspondentes aos má
ximos de intensidade de fluorescência relativa.

ções finais de DODAC na cubeta entre la e 100~M. 4ml dessas
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Lipossomos grandes de DODAC contendo esses co-

Espectros de absorção de uma mistura de coran

tes indicadores de pH (AB O,lmg/ml e VB O,lmg/ml) apresen-

azul

foram

610nmum, a 410nm (amarelo) e outro, a

rantes indicadores de pH (AB O,lmg/ml e VB O,lmg/ml)

tas de fluorescência, adicionadas de pequenas alíquotas de

NaOH concentrado e rapidamente homogeinizadas para registro

de alterações de fluorescência com o tempo em um fluoríme

tro Perkin-Elmer MPF-4 (excitação em 300nm e emissão em 362

nm). Porcentagens de incorporação de 2 AP foram determina

das pela relação entre a intensidade de fluorescência total

coletada nas frações vesiculares e a intensidade de fluores

cência total coletada em torno do volume interno da coluna.

(azul) sendo que o máximo do amarelo diminui e o do

tam dois máximos

cresce com o aumento do pH (Fig. 5). O pK aparente do VD e

7,0 enquanto que o ~K aparente do ~u é 4,7 (Merck Index).

Absorbâncias a 610nm ou a 410nm da mistura de corantes em

tampão fosfato em função do pH são mostradas na Figura 6.

obtidos injetando-se a solução clorofórmica usual de DODAC

em 4ml da solução aquosa de corantes. Usando-se como bran

co uma cubeta de vidro contendo lipossomos grandes de DODAC

preparados em água e como amostra, uma outra cubeta de vi

dro contendo lipossomos grandes de DODAC, de mesma concen 

tração, preparados em solução da mistura de corantes, 'moni

torou-se alterações de absorbância em espectrofotômetro Beck

man-25 (230 C) ao longo do tempo decorrentes da adição de á

cido ou base a ambas as cubetas. O pH inicial dos liposso

mos contendo a mistura de corantes lido em pH metro foi



FIGURA 5 - Espectros de absorção de uma mistura de azul de
bromotimol e verde de bromocresol, O,lrng/ml de
cada corante, em tampão fosfato lOmM, em função
do comprimento de onda. Diferentes espectros cor
respondem a diferentes pH's.
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igual a 4,5 (devido à dissociação dos grupos sulfônicos).
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da a uma velocidade aproximada de 0,2mljmin. em 4,Orol de uma

aminometano) 2M termostatizada a 70,0 + 0,50 C e

1,Oml de uma solução 0,002M de DCP em clorofór

mio mantida a temperaturas entre 30-40o C por um jato de ar

FIGURA 6 - Absorbâncias a 610 e a 4l0nm (correspondentes aos
comprimentos de onda onde a absorbância era máxi
ma, na Fig. 5) da mesma mistura de corantes da
Fig. 5 em função do pH.

11. PREPARAÇÃO DE LIPOSSOMOS GRANDES DE DICETILFOSFATO DE

+Na (DCP).

solução aquosa ajustada a pH 8,2 com TRIS (trishidroximetil-

quente (para solubilização do DCP no clorofórmio) foi injet~
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com argônio para se facilitar a vaporização do clorofórmio.

Alíquotas (lml) da dispersão assim obtida foram filtradas ~

través de uma coluna de Sephadex G-25 (1,8 X 14,cm) previa

mente saturada com essa mesma dispersão de DCP. Conteúdo de

DCP em amostras ou em frações eluídas da coluna foi analisa

do como fosfato inorgânico pelo método de Bottchen et aI.

(1961) .



Dispersões de DODAC, obtidas por vaporização

FIGURA 7 - Perfis de eluição de lipossomos grandes de DODAC
6mM em cdluna de Sephadex G-25 (1,8 X 14,Ocm) ;
frações coletadas de 2,2ml. (A) Absorbância a
400nm de lipossomos grandes de DODAC em função da
concentração de DODAC (B).

(derivado'

15
I " ,.,J , ~ C) o ... 4> I ,0

5 10
FRACTlON NUMBER

o

A ..... IB
E
c:
00.'3
o
c:r.... »UJ

~ 0.2
(J)

o U\

~ 1.0
cr o
CD ::oQ;

~ ~O.I o co
e l>

In Z'-' cr
W ()

Q fTI

cr o 0.5 1.0 '"'
~

o CHLORrDE (mM) o
..J o
~O.5 0.5 ::J

3-..

RESULTADOS

-38-

(O-1,5mM) (Fig. 7~). A absorptividade aparente

-1 -1
do espalhamento) foi 300M cm •

de CHC1
3

, eluiram junto com o volume vazio ao serem filtra

das em Sephadex G-25 (Fig. 7~). A absorbância (400nm) das

frações que continham cloreto aumenta linearmenteoom(DODAC)

1. CARACTERIZAÇÃO F!SICA.
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As frações eluidas junto com o volume vazio

da coluna de Sephadex G-25 (Fig. 7~) foram examinadas ao mi

croscópio eletrônico tanto por coloração negativa quanto po

sitiva revelando estruturas vesiculares fechadas com um diâ

metro externo médio de 0,5~ (Fig. 8) e uma distribuição de

diâmetros na faixa de 0,2 - 1,0~ (Fig. 9).

FIGURA 8 - Micrografias eletrônicas de lipossomos grandes de
DODAC corados positivamente com molibdato de amô
nio 2%. Aumentos de 7800 X (A)i 28500 X (B).
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cadas de DODAC e para os lipossomos grandes de DODAC medin-

cadas de DODAC, essas temperaturas foram, respectivamente,

~

me-

DODAC

Os pontos

I

I

VI
o
~

o
VI
VI
o
~ 25
..J

o 0.256 (),512 0,768 1.024 1.280 1,536
DIÃMETRO(/oL)

~o

..
z

37,5 e 34,4 0 C. A faixa de temperaturas na qual houve a ~

dios da transição de fase dos lipossornos grandes de

do-se absorbância em função da temperatura.

sição foi mais larga para as vesículas sonicadas do que pa

ra os lipossornos grandes de DODAC (Fig. 10 e Tab. I).

corresponderam às temperaturas (Te) de 38,60 c para o aqueci

mento e 34,80 c para o resfriamento. Para as vesículas soni

As temperaturas de transição de fase gel para

a líquido-cristal foram determinadas para as vesículas soni

FIGURA 9 - Distribuição de uma população de lipossornos gra~
des de DODAC (108 lipossomos) segundo faixas de
diâmetro. Diâmetros foram medidos em micrografia
eletrônica de lipossornos corados positivamente
com rnolibdato de amônio 2% sob um aumento de
7800 x.
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2.1. Imperrneabilidade à sacarose, incorporação e

adsorção de sacarose.

2. CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL.

FIGURA 10 - Absorbância de dispersões de DODAC (4,96rnM) em
função da temperatura. Flechas indicam o sen
tido da variação de temperatura. Em (A), li
possomos grandes de DODAC. Em (B), vesículas
sonicadas de DODAC.
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TABELA I - Temperaturas de transição de dispersões de

DODAC obtidas por sonicação ou por injeção de

solução clorofórmica de DODAC em água.

PREPARAÇÃO

SONICADAS

INJETADAS

-42-

TEMPERATURAS

Aquecimento

37.5

38.6

DE TRANS IÇÃO (9C)

Resfriamento

34.4

34.8
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volume vazio, ao longo de um período de até 24 horas (Fig.

dioatividade, coincidente com o pico de Cl , em torno do

o 5 ro 15
FRACTION NUMBER

FIGURA 11 - Perfil de eluição através de Sephadex G-25 (1,8
X 14, Ocm) de 2ml de vesiiculas sonicadas de romc
(lOmM) preparadas em água contendo (14C)-sacaro
se. Frações coletadas de 2,2ml (A). Perfis de
eluição através de Sephadex G-25 (0,9 X 21,Ocm)
de alíquotas de 0,2ml da fração 6 em (A), 2 ho
ras (B) e 24 horas (C) após início da elui2ão
de vesículas sonicadas de DODAC em (A). Fraçoes
coletadas de 0,48ml, em (B) e (C).

llB,C) •

intravesicular. O valor médio obtido para o volume interno

de DODAC (Vem l/mol) (vide "Material e Métodos) de vesícu

las sonicadas de bODAC foi determinado utilizando-se (14 C)_

aparente ~ (4 experimentos) foi 0,33 ± 0,20 l/mol(Fig.llA).

A retenção de (14c)-sacarose pelas vesículas sonicadas de

DODAC foi--verificada pela obtenção de um 'único pico de ra-

~sacarose como marcador hidrosolúvel do compartimento aquoso
J
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teriormente (2 e 24 horas).

Para lipossomos grandes de DODAC, V foi 9,66+

obtidos

de DODAC preparadas apenas em água, o valor médio calculado

Quando (14c)-sacarose foi adicionada a vesículas sonicadas

para V foi 0,20 ± 0,08 l/moI (n = 6) sendo que V manteve-se

constante ao longo do tempo (Fig. 12A,B,C). Já no instante

zero, que correspondia a um controle de adsorção de (14 C)_

sacarose à bicamada, o valor de V foi igual aos obtidos ul-

possomos com a mesma ao longo do tempo. Experimentos em câ

para as vesículas sonicadas de DODAC, não se detectou vaza

mento de (14c)-sacarose incorporada ou preenchimento dos li

FIGURA 12 - Filtrações através de Sephadex G-25 (O,9X21,Ocm
de 0,2ml re vesículas sonicadas de OODAC (12,4mi'1),
preparadas em água Oh (A) ,Ih (B) e 24 h (C)
após a adição de (i4c)-sacarose. Frações cole
tadas de 0,48ml.

1,30 l/moI (n = 3). Análogamente, aos resultados
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2.2. Permeabilidades relativas ao KC1.

-45-

agua (Bangham et aI., 1976). Assim, com a finalidade de se

~

a

DODAC

lipossomosade vazamento de (14c)-sacarose incorporada

mara de diálise de equilíbrio demonstraram que a velocidade

A Tabela 11 resume dados de V para vesículas

Bicamadas constituídas por fosfolípides natu-

comparar o comportamento dos lipossomos grandes de

de grandeza que a incorporação nas vesículas sonicadas.

A adsorção, praticamente desprezível em relação à incorpora

carnente constantes de V e iguais a 0,6 + 0,3 l/moI (n = 4)

com o comportamento dos lipossomos de lecitina testou-se o

persoes. O,compartimento aquoso interno dos lipossomos grcm

des é cerca de 30 vezes maior que o das vesículas sonicadas.

efeito osmótico de alguns solutos iônicos e não-iônicos. O

rais sao pouco permeáveis a íons e altamente permeáveis

tro médio da dispersão (Van Holde, 1975). Esse diâmetro é

grandes de DODAC é desprezível em relação à velocidade com

que é atingido o equilibrio no sistema (Fig. l3A). A adi

ção de (l4C)-sacarose a lipossomos grandes de DODAC prepara

dos em água, seguida de filtrações em gel em vários instan

tes após a adição, resultou na obtenção de valores prati

çao no caso dos lipossomos grandes, resulta da mesma ordem

sonicadas e lipossomos grandes de DODAC calculados adicio

nand~e (14c)-sacarose antes ou depois da formação das dis-

espalhamento de luz pelos lipossomos é dependente do diâme-

(Fig. 13B).
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FIGURA 13 - Radioatividade :em diferentes instantes nos dois
lados de uma câmara de diálise de equilíbrio (--)
para lipossornos grandes de DODAC contendo (14C)
sacarose em um lado (a) e água no outro (b). Con
trole (---) com água contendo (14C)-sacarose em
um lado (aI) e água no outro (bl) (A). Volumes
internos aparentes (V) em diferentes instantes
calculados a partir de filtrações através de Se
phadex G-25 (1,8 X 14,Ocm) de lipossomos grandes
de DODAC 9rnM não-marcados, após adição de (14 C)_
sacarose (----). Volume interno aparente médio
para lipossomos 4randes de DODAC preparados em
água contendo (1 C)-sacarose (---) (B).
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OBS. : Entre parenteses. encontram-se os intervalos
de tempo (hrs) decorrid06entre a adição de sacarose marcada e o
início da cromatografia.

TABELA 11 - Volumes internos aparentes (V) calculados para vesiculas so

nicadas e lipossomos grandes de DODAC.

VA : volume de amostra colocado no topo da coluna (ml);

C : concentração de DODAC na amostra colocada no topo da co
luna (mM);

n9 de moI es de DODI\C colocados no topo da col una (;=les}

relação entre total das cpm coletadas em torno do volu
me vazio e cpm coletadas em torno do volume interno(XlOO):

volume incorporado pelas dispersões no volume de amo~tra

colocado no topo da coluna (~1);

Vi.
n'
VI + V2 + -- +V n = valor médio do vol uroe interno "parente.

n

v
V

Vi

n

%inc. :

-------------
VA C n Vi V

PREP;\RAÇÃO I. inc. V
(011) (m1'l) ( =1) ( 1) (1/mo1) (l/mal)

-------

Sonicação 4 10 40 0.55 22 0.55 O. 33+ . 20

em 2 10 20 0.44 8.8 0.44 (n = 4)

(ãgua+sac. *) 2 11.9 23.9 0.14 8 3.0 0.13

2 11.9 23.8 0.237 4.7 0.20

Sonicação 4 (O) 10 40 0.37 14.8 O .37 0.20+.08

em água e .2 (O) 12.4 2.5 0.195 .39 0.16 (n = 6)

adição saco. .2 (1) 12.4 2.5 0.234 .468 0.19

• 2( 34) 12.4 2.5 0.201 .402 0.16

2( O) 10 20 0.22 4.4 0.22

2 (6) 10 20 0.19 2.8 0.19

Injeção em 1 6.6 6.6 6.83 68.3 10.35 9.66+1 .3

(água+sac*. ) 1 7.4 7.4 7.73 77.3 10.45 (n = 3)

1 6.0 6.0 4.91 49 1 8.18

Injeção em 1(0) 5.0 5.0 .033 .33 .07 0.64+.30

água e ad,! .5 (2) 5.0 2.5 .17 .85 .343 (n = 1 )

ção sac*. .5(15) 5.0 2.5 .26 1. 30 .524

.5 (18) 5.0 2.5 .22 1.10 .44.4

.5(44) 5.0 2.5 .34 1. 70 .685

.5(169) ·5.0 2.5 .30 1. 50 .605

1 (O) 9.4 9.4 .50 5.00 .532

.5 (2) 9.4 4.7 .81 4.05 .862

• 5( 3) 9.4 4.7 .47 2.35 .500

.5 (9) 9.4 4.7 .51 2.55 .543

.5(24) 9.4 4.7 .63 3.15 .670

.5(33) 9.4 4.7 .72 3.60 .766

.5 (48) 9.4 4.7 1.10 5.50 1.170

.5(74) 9.4 4.7 1.12 5.60 1.191
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de uma faixa de absorbâncias inferior às faixas das curvas

osmótico dos solutos foi avaliado medindo-se a absorbância

pro-

NaCl.

sacarose

HClde

permite supor que o efei to osmótico induzido pela sacarose

entre a partícula e solução (Van Holde, 1975), o fato de se

de NaCl e de KCl significaria que a diferença de índice de

não difere do efeito osmótico induzido pelo KCl ou

espalhamento aumenta com a diferença de índice de refração

correspondentes ao KCl e ao NaCl, mas apresentaram forma e

ter obtido uma faixa de absorbâncias por adição de soluções

de sacarose menor que as faixas correspondentes às soluções

função do tempo. Já no caso dos gradientes osmóticos gera-

dimensões comparáveis às dessas últimas (Fig. 14). Como a

absorbância varia diretamente com o espalhamento e como o

dos com soluções de sacarose misturadas aos lipossomos, as

imposto através da membrana lipossomal. Portanto, o efeito

ram obtidas curvas coincidentes de absorbância a 400nm em

(n ) seria menor que a diferença de índice entre as partícus -

las (n) e a solução de KCl (nk ) : n-n
s

< n-n
k

, ou seja,

ns > n
k

. De fato, é sabido que n
s

> n
k

, o que torna os re

sultados obtidos (Fig. 14) perfeitamente compreensíveis e

reduzido (ou aumentado) de acordo com o gradiente osmótico

refração entre as partículas (n) e a solução de

curvas de absorbância em função do tempo ocorreram dentro

derivada do espalhamento em função do tempo após a imposi

ção do gradiente osmótico. Para soluções de solutos de ín

dices de refração similares como a de NaCl e a de KCl, fo-

Por outro lado, soluções isoosmolares
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l/~A calculado para os outros solutos, ou seja, os liposso-

A0.5

e , ,
c a4
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o
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moveram alterações de absorbância com o tempo nítidamente

do que devido aos gradientes osmóticos dos outros três solu

mos encolheram !renos devido aos gradientes osm:5ticos re HCl

lipossomal final após o encolhimento, resultou maior que

fetivo que o NaCl, KCl ou sacarose para induzir efeito os~

diferentes das anteriores (Fig. 14). HCl resultou menos e-

tos testados ('.Vabela III) •

tico, uma vez que l/~A, um parâmetro que reflete o volume

O.l. 1 , I

o 10 20
TEhilPO(min)

FIGURA 14 - Efeito comparado da adição de 0,5ml de soluções
de NaCl (A), KCl (A), HCl (C) e sacarose (B) de
mesma osmolaridade (200 miliosmóis) sobre a ab
sorbância de lipossomos grandes de DODAC(3,OmMi
0,5ml) previamente preparados em água.
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C !J.C 1/!J.C A A % v -g.
OOLUID -- v o

(M) (M) (M1) O f 11M 11M. (ç1) (ç1)

Ka.. 0.100 0.050 Xl .0 .300 .497 5.1 5.4-+D .3 .150 .15+.02

.305 .486 5.5 .140

.295 .484 5.3 .170

.300 .473 5.8 .130

NaCl 0.103 0.051 19.5 .295 .480 5.4 5.6-+D .1 .170 .15+.06

.295 .473 5.6 .140

.308 .479 5.8 .120

.298 .478 5.6 .170

HCl 0.099 0.050 20.0 .282 .391 9.2 9.1+1.5 .064 .064+.005

.296 .398 9.8 .057

.296 .398 9.8 .063

.293 .390 10.3 .065

.280 .435 6.5 .067

SACAR}-
O.XlO 0.100 10 .0 .280 .414 7.5 7.1+0.3 .110 .11+.01

SE

.246 .390 6.9 .100

.256 .399 7.0 .120

TABELA 111 - Parâmetros osmométricos calculados para cinéti

cas de encolhimento de 1ipossomos grandes de

DODAC em soluções isoosmo1ares de vários solu-

tos.
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mente mais perneante que o KCl (vide supra).

A Fig. 15 sumariza um experimento no qual li-

pode-

19,5IPM

d

c

20

o,b

Dessa forma, a penetra

.
10

TlM E(min)
o

E
c

O
O
~

~0.41 I
z
<t
(l)
<r
o
(/)

íD
«0.3

lutos (NaCl, KCl, HCl e sacarose) .

possomos grandes de DODAC foram preparados em KCl

sendo então adicionados de soluções isotônicas de alguns so

ção de soluto e o consequente inchamento lipossomal

mento lipossomal, o que confirma que este soluto é ligeira-

riam ser detectados corno alterações de absorbância comote~

po; a velocidade de penetração do soluto sendo proporcional

à taxa de alteração de absorbância com o tempo. Como a ab-

sorbância a 400nm resultou constante com o tempo para o NàCl,

o KCl e a sacarose deduz-se que NaCl e sacarose são tão im-

penneantes quanto o KCl. Já o KCl induziu um ligeiro incha-

FIGURA 15 - Alterações de absorbância (400mm dependentes
do tempo para O,5ml de lipossornos grandes de
DODAC 1,7mM preparados em KCl 19,5mM e adiciona
dos de O,5ml de NaCl 19,5mM (a); 19,5mM KCl (b);
19,5nM HCl (c); 39mM sacarose (d).
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mótico em vesículas sonicadas de DODAC. Na Fig. 16, apre-

A instabilidade de vesículas sonicadas de

2.3. Propriedades osmóticas.

para induzir o fenômeno. Assim, sais como o NaCl e o RCl

não seriam convenientes como solutos geradores de efeito os

em lipossomos grandes de DüDAC (Fig. 16A) ou em

DüDAC frente a sais é um fenômeno que pode ser observado a

guais da dispersão sonicada em água e de solução de

RCl e sacarose. ü uso de RCl como soluto gerador de efeito

olho nú como formação de grumos após mistura de volumes i-

concentração final de sal da ordem de 20mM já é suficiente

sentam-se alterações de absorbância com o tempo

sonicadas de DODAC (Fig. 16B) por dois solutos diferentes:

10 20
TI ME (minl

FIGURA 16 - Alterações de absorbância com o tempo após adi
ção de 0,25m! de vesículas sonicadas 10mM de
DODAC a 2,0m! de RCl O,lM (--) ou sacarose 0,17
M (---) (A) i 0,5ml de KCl O,lM (--) ou sacarose
0,2M (---) a 0,5m! de lipossomos grandes de rorn.c
3,OmM (B).
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vesículas sonicadas. Quando RCl é usado como soluto, ob-

têm-se dependência linear de v % com ~CRCl ou

l/~C apenas para os lipossomos grandes de
RCl

A,B) e na faixa de 0-50mM RCl (Fig. 17c,ru •

FIGURA 17 - Testes de comportamento de osmômetro em reLação
ao KCl para lipossomos grandes de DODAC (o) e
vesículas sonicadas de DODAC (e) a 400nm. O,lml
de vesículas sonicadas de DODAC 4,96mM ou lipos
somos grandes de DODAC 4,96mM preparados em á~
gua foram adicionados a O,9ml de soluções de
KCl : (A) e (B); O,2ml de lipossomos grandes de
DODAC 3mM preparados em água foram adicionaãos
a O,8ml de soluções de RCl : (C) e (D). A in
serção em (D) contém um gráfico amplificado de
v % contra ~C para a menor faixa de concentra 
ções de ReI utilizada.

zado C0mo gerador de efeito osmótico.

no caso dos lipossomos grandes de DODAC, RCl pode ser utili

osmótico pode conduzir a interpretações errôneas das altera

ções de absorbância com o tempo, principalmente, no caso das



A intensidade de radiação espalhada deve cres

cer com o inverso da quarta potência do comprimento de onda

À (Van Hold, p. 142, 1975). O espalhamento por sonicadas

sonicadas de DODAC caí com À
4 e, portanto, a absorbância de

rivada do espalhamento deve cair com À
4 (Fig. 18); medições

mais
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1.00

de absorbância de vesículas sonicadas de DODAC sendo

sensíveis a 280nm que a 400nm.

400350300
À <nmj

o I I I I ..

230 250

FIGURA 18 - Absorbância de vesículas sonicadas de DODAC 5mM
em função do comprimento de onda.
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Para se confirmar o comportamento das vesícu-

Usando-se sacarose como soluto impermeante,não

A

nrn (Fig. 19). O resultado foi análogo ao observado a 400nm.

_. Ü8 tL U() '-MQ L ç f
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20

sorbância com o tempo induzidas por RCl foram obtidas a 280

las sonicadas de DODAC a 400nrn (Fig. 18), alterações de ab-

se detectou alteração de absomância com o tempo em vesículas

DODAC, submetidos a gradientes osmóticos de sacarose, compoE

tar~se de forna a se obter li.n=ariàare para v % VeIS\.E gradientes de

o ~04 ~oe

àC(MI

FIGURA 19 - Testes de comportamento de osmômetro em relação
ao RCl para vesículas sonicadas de DODAC 4,96mM
a 280nm. O,lml de vesículas sonicadas de DODAC
foram adicionadas a 0,9ml de solução de RCI.

sonicadas de DODAC (vide Fig. 16B). Lipossomos grandes de



-56-

tro.

tanto

osmômetro

25 50
I/D.C (M-')
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Na Figo 22, verifica-se o efeito da temperatu-

Usando HCl como soluto gerador de efeito osmó

de sacarose utilizada (Fig o 20A e B) o

a:mcentração de sacarose e para 1/M contra o recíproco do gradiente de

concentração de sacarose, dentro da faixa de concentrações

teve linearidade das curvas (Figo 2lA e B) o Assim,

tico, conforme o esperado para um soluto permeante, não se ob-

FIGURA 20 - Testes de comportamento de osmômetro de liposso
mos grandes de DODAC em relação à sacarose ã
400nm. O,Im1 de lipossomos grandes de DODAC2,1
mM foram adicionados a 0,9m1 de solução de saca
rose.

ra sôbre parâmetros v % e S obtidos com lipossomos grandes

dentro da faixa em que ocorre comportamento de

de DODAC submetidos a um gradiente osmótico de KCl situado

solutos que induzem processos de agregação como o Kel quan

to solutos que são permeantes são inadequados do ponto de

vista de se obter comportamento análogo ao de um osmome-

(vide Figo l7C e D). v % cresceu com a temperatura em toda
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FIGURA 21 - Testes de comportamento de osmômetro de liposso
mos grandes de DODAC em relação ao HCl a 400nm:
0,5ml de solução de HCl foi adicionado a 0,5
ml de lipossomos grandes de DODAC 3,OmM.
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(Fig. 22A e B) •T
c

o
o o

0.2

imediatamente após a

faixa de temperaturas utilizada apresentando um aumento a-

brupto para temperaturas mais próximas da Tc • S manteve-se

praticamente constante para as temperaturas mais baixas, pa

ra, a seguir, decrescer, atingir um mínimo na T e crescer
c

FIGURA 22 - Efeito da temperatura sôbre a extensão total de
encolhimento (A) e sôbre a velocidade inicial <E
encolhimento (B). O,2ml de lipossomosgrandes de
DODAC 4,96mM foram adicionados a O,8ml de ReI
30,4mM.
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A reversibilidade do encolhimento lipossomal

induzido pelo KCl foi testada obtendo-se reversão desse en-

colhimento em todos os casos (Fig. 23 e 24; Tabela IV). Na

Fig. 23, lipossomos grandes de DODAC foram preparados em

Kcl 10mM e encolhidos em gradientes osmóticos de 9 e 18mM

de KCl (~CKCl = 9 e 18mM); a reversão do gradiente sendo rei

ta por diluição em água de alíquotas dos lipossomos encolhi

dos. Como a isotonicidade do meio extralipossomal em rela-

ção ao interior lipossomal foi restabelecida, o valor final

da absorbância após reversão do encolhimento (0,330 e 0,244)

resultou idêntica, dentro do erro experimental, ao valor da

absorbância inicial ao se induzir o encolhimento corrigida

para a diluição (0,318 e 0,230) (Tabela IV) • L~possomos gr~

des de DODAC foram preparados em água e encolhidos com gradi

entes osmóticos de 40 e 50mM de KCl (~CKCl = 40 e 50mM); a

reversão parcial do gradiente sendo feita por diluição em á

gua de alíquotas desses lipossomos encolhidos e restando ain

da gradientes de KCl de 16 e 8mM após essa diluição (Fig.24).

Dessa forma, como o meio extralipossomal ainda estava hiper-

tônico em relação ao interior dos lipossomo~ não seria possí

vel esperar uma reversão completa do encolhimento. Valores

de absorbância ao final da reversão do encolhimento (A'f) fo.

raro sensívelmen te superiores aos valores de absorbância ao

se iniciar o encolhimento (Ao) corrigidos para

(A /diluição)
o

(Tabela IV) •

a diluição



FIGURA 23 - Testes de reversibilidade de efeito osmótico em
lipossomos grandes de DODAC preparados em KCl
10mM. Em (A), (a) 0,3rol de lipossomos 1,5mM fo
ram adicionados de O,lrnl de KCl O,lM; (b) 0,5rnl
de lipossomos encolhidos em (a) foram adiciona
dos de 0,5ml de KCl 19mM; (c) 0,5ml de liposso
mos encolhidos em (a) foram adicionados de 0,5
ml de água. Em (B); (a) O, 8ml de lipossomos 1,5
mM foram adicionados de 0,2ml de KCl O,lM; (b)
0,5ml dos lipossomos encolhidos em (a) foram a
dicionados de 1,Oml de KCl 28mM; (c) 0,5rol dos
lipossomos encolhidos em (a) foram adicionados
de 1,Orol de água.
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FIGURA 24 - Testes de reversibilidade de efeito osmótico em
lipossomos grandes de DODAC preparados em água.
Em (A), (a) O,6rnl de lipossomos 2mM foram adi
cionados de O,4rnl de KCl lOOmM; (b) O,4rnl de li
possomos encolhidos em (a) foram adicionados de
O,6ml de KCl O,04M; (c) O,4rnl de lipossomos en
colhidos em (a) foram adicionados de O,6ml de
água. Em (B), (a) O,Srnl de lipossomos 2rnM adi
cionados de O,Sml KCl lO,OrnM; (b) O,Sml liposso
mos encolhidos em (a) adicionados de 2ml KCl SÕ
rnM; (c) O,4ml lipossomos encolhidos em (a) mais
2m! de água.



colhimento de lipossomos grandes de DODAC sUbme

TABELA IV - Avaliação da reversibilidade do fenômeno de en-

tidos aos gradientes osmóticos de KCl (ClCKCl)

.237

.106

.318

.230

A /Diluição
o

3,94

2,07

2,24

1,73

Diluição

( X)

AI
f

o 0330

0.340

0.158

0.244

AI
o
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0.163

o .346

0.36 O

0.270

A
f

o.745

0.642

0.598

0.604

indicados.

A
O

0.515

0.550

0.490

0,0418
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40
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ClC
KCl

(mM)



10 20
TEMPOlmln)

-63-

Supondo que a reversibilidade do encolhimento

é um critério adequado para se testar estabilidade dos li-

possomos grandes de OODAC em soluções de KCI, em concentra-

ções de KCI em que os lipossomos fôssem instáveis, não ocor-

reria reversão. A Fig. 25 mostra testes de reversibilidade

em liposSOlTCS previamente encolhidos em soluções de KCI de

concentrações crescentes. Em todos os casos,a diluição dos

lipossomos encolhidos resultou em decréscimo da absorbância

com o tempo, mesmo nos casos em que houve floculação a olho

nú dos mesmos por adição de KCI (c e d) . Todavia, em ~ e d,

o perfil das cinéticas é constituído por duas fases : uma

inicial, rápida e outra posterior, bem mais lenta.

E 008~ .-. OI. Cc •
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o
<r

<l

U
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0.06' I I I
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FIGURA 25 - Reversibilidade do aumento de absorbância com o
tempo decorrente da adição de soluções de KCI a .
lipossomos grandes de DODAC preparados em água.
Alíquota de (lrnl lipossomos 1,4mM OODAC mais I
rnl solução a,b,b, ou d de KCI) foi adicionada
de 2m! de água. a,b,c ou d referern-se à concen
tração da solução de KCI utilizada para promo
ver o encolhimento; a : 39mM; b : 75,4mM; c:
97,mM; d : 166mM.
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- +2.4. Permeaçao de H e/ou OH •

2.4.1. Mudança de fluorescência de 2 amioopiridina.

A Tabela V sumariza condições necessárias

para se obter incorporação de 2 AP em vesículas sonicadas

de DODAC ou em lipOS3mOS grandes de DODAC. Essas condições

sao : 1) saturação prévia da coluna com DODAC; 2) prepara

çao das dispersões de DODAC a pH' s inferiores ao pK da 2 AP

(nesses pH's, a 2 AP encontra-se protonada e, portanto, p~

sitivarnente carregada) •

2 AP foi incorporada a vesículas sonica-

das de DODAC e a lipossomos grandes de DODAC, corno mostra

l/mo'l para os lipossomos grandes de DODAC. O volume inter

tilizando uma sonda que é pouco incorporada (2 AP), areIa

(Fig. 27). O volume interno calculado com esses dados foi

após

(2ml) ,

maior

-2DODAC foram preparados em HCl 10 M

-2
AP em HCl 10 M (2ml) e 10 minutos

Para se controlar adsorção de 2 AP, lipos

no desses últimos foi, portanto, cerca de 30 vezes

adicionados de 2

relação dos volumes internos é confiável, j á que mesmo u-

a Fig. 26A e B. V das dispersões calculado por essas %

somos grandes de

essa adição foi feita uma separação entre 2 AP livre e in

corporada (e/ou adsorvida) por filtração em Sephadex G-25

que aquele calculado para a dispersão sonicada. Assim, a

inc. de 2 AP e pela concentração de DODAC das dispersões re

sultou igual a O,06 l/moI para as vesículas sonicadas e 1,6

ção de volumes internos é idêntica àquela calculada com a

sacarose (vide supra) •



TABELA V - Estabelecimento de condições para obtenção de

vesículas sonieadas ou lipossomos grandes de

DODAC com 2 AP incorporada.

* Recuperação de Cl- maior que 80%.

EXPERIMENTO

Injeção ou sonicação de

DODAC em tampão borato

pH 9,18 com 2 AP 10-3 •

Filtração em Sephadex

G-25 não-saturada com

DODAC

Injeção ou sonicação de

DODAC em tampão borato

pH 9,18 com 2 AP lO-3M.

Filtração em Sephadex

G-25 saturada com DODAC

Injeção ou sonicação de
-2DODAC em HCl 10 M com

-2 -2 AP 10 M. Filtraçao

em Sephadex G-25 satura

da com DODAC
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RECUPERAÇÃO Cl-

NÃO

SIM *

SIM *

INCORPORAÇÃO
2AP

N~.o

NÃO

SIM
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FIGURA 26 - Perfis de eluição de dispersões de DODAC prepa
rados em HCl lO-2M e 2 AP lO-2M através de ~e
phadex G-25 (1,8 X l5,Ocm) usando-se HCl 10- M
como eluente. Frações eluídas da coluna foram
diluídas 10 X. (A) Eluição de lrnl de vesículas
sonicadas de DODAC 10mM. Leituras de fluores 
cência relativa nas sensibilidades de 10/0 (o)e
l/O (e). Volume interno aparente de 0,06 l/mole
(B) Eluição de lipossomos grandes de DODAC 6mM
nas sensibilidades de 30/8 (o) e 0,9/8 (e). Vo
lume interno aparente de 1,6 l/mole

0,012 l/mol, um valor praticamente desprezível em relação

ao anteriormente obtido (Fig. 26B) de 1,6 l/mole

4 horas após o início da filtração dos lipos-

somos grandes de DODAC na coluna de Sephadex (vide Fig.26B),

adicionou-se 0,2rnl de NaOH (0,5 N) a 4ml de (0,5rnl tubo 6 +

4,5ml HCl lO-2M) obtendo-se uma queda imediata de fluores-

cência de, aproximadamente 70% do valor inicial seguida de
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FIGURA 27 - Perfil de eluição de 2 AP através de Sephadex
G-25 (1,8 X l5,Ocm). lml de lipossomos grandes
de DODAC 6mM preparados em HCl lO-2M foram adi
cionados de 2 AP 10:-2M e cromatografados em Se
phadex G-25 para separação entre 2 AP adsorvida
e/ou incorporada e 2 AP livre. Fluorescência
lida nas sensibilidades de 100/0 (e) e l/O (o).
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uma queda lenta de 15%. Após atingido um nível estacioná-

rio, a adição de 0,2ml de HCl IN levou ao valor da fluores-

cência atingido após a queda rápida.e correspondente ao iní

cio da queda lenta (Fig. 28A e B) .

48 horas após início da filtração dos liposso

mos grandes de DODAC na coluna, a repetição do teste de adi

çao de NaOH resultou em uma queda imediata de fluorescência

de 60% seguida de outra queda lenta de 1,24% do valor ini-

cial antes de se alterar o pH externo (Fig. 29) •
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FIGURA 29 - Transiente de fluorescência de 2 AP incorporada
a lipossomos grandes de DODAC após alteração de
pH do meio extralipossomal 48 horas após elui
ção dos lipossomos em Sephadex. 0,2ml NaOH 0,5N
foram adicionados a 4rnl da fração 6 diluída 10X
(Fig. 26A) • Sensibilidade de 30/8.

FIGURA 28 - Transiente de fluorescência de 2 AP incorporada
_ a lipossomos grandes de DODAC após alteração de

pH do meio extralipossomal. Em (A), 0,2ml NaOH
0,5N foram adicionados a 4,Ornl da fração 6 di
luída 10 X em HCl lO-2M e 4 horas após eluição
dos lipossomos em Sephadex. Modo "energ-y". Sen
sibilidade 30/9. A segunda seta indica a adi =
ção de 0,2rnl de HCl IN. Em (B), o logarítmo da
fluorescência foi plotado contra o tempo para a
cinética obtida em (A).
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FIGURA 30 - (A) Transientes de fluorescência de 2 AP incor
porada a lipossomos grandes de DODAC correspon
dentes à imposição de um gradiente de pH de 2,2
unidades (pH inicial = 5,8; pH final 8,0) • Li
possomos grandes de DODAC foram preparados em u
ma mistura de água e 2 AP lO-2M ajustado a pH
5,8. ° injetado obtido nessa mistura foi 'fil
trado em Sephadex G-25 (eluição com água tambêm
ajustada a pH 5,8) obtendo-se um pico de fluo~

cência e de DODAC junto à fração 4. Essa fraçãe>
4 foi diluída tomando-se 0,2rnl e adicionando-se
2,Ornl de água pH 5,8 (essa fração 4 diluída se
rá chamada de FD). Diferentes alíquotas de ,FD
foram novamente diluídas e submetidas a um mes
mo gradiente de pH de 2,2 unidades pela adição
de 0,00 5rnl de NaOH 0, 20M. (a) 0, 1rnl de FD + 1,9rnl
H20 pH 5,8; (b) 0,2ml de FD + 2,Ornl H20 pH 5,8;
(c) 0,3rnl de FD+1,7m1 de H20 pH 5,8; (d) 0,4rnl
de FD + 1,6m1 de H20 pH 5,8. Sensibilidades do
f1uorímetro em que foram obtidos os transientes
de fluorescência f6ram : (a) 100/5; (b) 30/10 ;
(c) 30/7; (d) 30/4. Concentrações finais de oomc
na cUbeta, em mM, foram: (a) 0,06; (b) 0,10;(c)
0,16; (d) 0,22. (B) Logarítmo da fluorescência
contra tempo para as mesmas cinéticas (a), (b),
(c) e (d) obtidas em (A).
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FIGURA 31 - Permeação de 2 AP através de lipossomos grandes
de DODAC 0,33rnM em câmara de diálise de equilí
brio. Frações 4 e 5 eluídas em Sephadex G-25 a
pH 5,8 foram levadas a 10rnl e colocadas no lado
A de urna câmara de diálise de equilíbrio contra
10ml de H20 a pH 5,8 no lado B. Para controle,
lrnl de 2 AP lO-2M a pH 5,8 foi levada a 10ml em
H20 pH 5,8 e colocada no lado A' contra 10ml de
H20 a pH 5,8 no lado B'.
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Para se verificar se a cinética de fluorescên

cia obtida dependia da concentração de DODAC ao se estabele

cer um dado gradiente de pH através das paredes lipossomais

foram feitos testes de adição de NaOH 0,25 N 4 horas apos

separação entre 2 AP livre e 2 AP incorporada a várias con

centrações de DODAC, (Fig. 30A, B). Novamente foram obti

das cinéticas bifási~ que independeram da concentração de

DODAC. Repetindo os mesmos testes a várias concentraçõesde

DODAC 48 horas após a separação entre a 2 AP livre e a 2 AP

incorporada não mais foram obtidas cinéticas de fluorescên

cias mostrando a reprodutibil~dade do fenômeno anteriormen

te ilustrado pelas Figs. 27A (4 horas) e 28 (48 horas) .

Na Fig. 31.mostramos resultados obtidos em câ

mara de diálise de equilíbrio ilustrando a permeação da 2

AP incorporada a lipossomos grandes de DODAC ao longo do

tempo.

2.4.L Mudança da absorbância de uma mistura de coran

tes indicadores de pH.

A mudança temporal da absorbância (610nm) ob

servada após adição de ácido ou base a lipossomos de DODAC

contendo uma mistura de corantes indicadores de pH estão na

Fig. 32.

A reprodutibilidade do fenômeno foi testada

com outra amostra de lipossomos 10MM DODAC nas mesmas con

dições, (Fig. 33). Analogamente às cinéticas de fluorescên



-72-

,I

BA
~

B
~

A
~i

r
~ o.7Sf ro
~

~ 0.50u
z

(<t
lI)

Ir
o

"'-
~ 0.25,

L
<t

,
16 18

I I

12 14
I I

10
I ,

6 8o 2 4
TEMPO (min)

FIGURA 32 - Transientes de absorbância de uma mistura de
tintas indicadoras de pH incorporadas a liposso
mos grandes de DODAC 10mM após altera ~
ção do pH extralipossomal. (A) e (AI) : adição
de 0,01 ml de HCl O,95M; (B) e (B I ) : adição de
O,Olrnl de NaOH O,466M. Adições de ácido ou base
a O,7ml de lipossomos grandes de DODAC foramfei
tas simultaneamente na cUbeta de referência e
na cubeta da amostra.
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FIGURA 33 - Transientes de absorbância a 610nrn após a adi
ção de 0,005ml de HCl O,95M (A) ou O,005ml de
NaOH O,466M (B) a lml de lipossomos grandes de
DODAC 10mM contendo tintas (AB + VB) indicado 
ras de pH.
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O" I , I I

indicadores de pH também resultaram bifásicas (Fig. 34).

eu ausência de liPJssanos (Fig. 35).

cia da 2 AP, as cinéticas obtidas com a mistura de corantes

Registres de espectres de absorção antes e dePJis' da adi

ção de ácido ou base rrostram deslocane:nto des náxinos cE atsorção eu re

lação aos rráxi.nos c:btidcs para a mistura de tintas em tarrpão fc:sfato e

380 480 580 680
). (nm)

FIGURA 35 - Espectros de absorção obtidos para tintas indica
doras de pH em presença de lipossomos grandes de
DODAC IOmM antes (---) e depois (---) da adição
de O,005ml de HCI O,95M.

FIGURA 34 - Logarítmo da abso.rbância a 610nm contra o tempo
para as cinéticas de abso.rbância da Fig. 33.
Após adição de ácido (A)i após a adição de base
(B) •
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grandes de DODAC (vide "Material e Métodos"). Conforme já

DODAC a outros anfifílicos tentamos obter lipossomos gran-

lipossomos

3. OBTENÇÃO DE LIPOSSOMOS GRANDES DE DCP (Dicetil fosfato

de Na+) •.

verificado por Mortara (1978), esse anfifílico pode formar

vesículas pequenas (-300 AO de diâmetro) por, dispersão ul

trasônica de concentrações de DCP da ordem de lmM. Vesicu-

des de DCP de maneira análoga à preparação dos

Com a finalidade de se averiguar se seria po~

sível estender o método de obtenção de lipossomos grandesde

las sonicadas de DCP mostraram-se instáveis a pH's menores

que 7,4 (Mortara, 1980). Assim, padronizamos uma solução ~

quosa a pH 8,2 como o meio no qual seria feita a injeção da

solução clorofórmica de DCP.

A determinação do volume interno (V) foi fei

ta utilizando-se (14c)-sacarose como marcador hidrossolúvel

do comportamento aquoso interno. V foi igual a 13,4 + 4,0

l/moI (n = 4) (Fig. 36A) .

Para que esses dados de V sejam realmente uma

medida do volume do compartimento aquoso interno, devem ser

verificadas 2 condições : 1) sacarose deve ser impermeante;

2) sacarose não deve ser apreciávelmente adsorvida na bica-

mada de DCP. Recromatografias de frações eluídas da coluna

resultam na obtenção de um único pico de radioati

vidade e de fosfato em torno do volume vazio, o que sugere

que sacarose seria impermeante (Fig. 36B). Por outro lado,

. - (14 ) - d l'a adlçao de C -sacarose a uma preparaçao e lpOSSOmos
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uma vez demonstra que sacarose e um soluto impermeante e

Além disso, lipossomos grandes de DCP compoE

taram-S'e como osmâmetros com relação ã sacarose, o que nais

DCP

sugere

fechados

de

sistemas

fosfato em torno do volume vazio da coluna, o que

que sacarose nao seria adsorvida pela bicamada

grandes de DCP seguida de filtração em Sephadex G-25 para

separação de (14C}-sacarose adsorvida e (14c}-sacarose li

vre resulta na obtenção de um único pico de radioatividade

em torno do volume interno da coluna e de um único pico de

que os lipossomos grandes de DCP sao

(Fig.36C).

(Fig. 37).
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FIGURA 36 - Perfis de eluição de radioatividade ou de DCP
em coluna de Sephadex G-25 (15,0 X 1,4cm) pre
viamente saturada com lipossornos grandes de DCP.
(A) Separação entre (14C)-sacarose livre e in
corporada em lml de lipossomos grandes de DCP
0,53rnM. Volume interno calculado correspondeu
a 13,3 l/mole (B) Recromatografia de (0,5ml da
fração 5 + 0,5ml da fração 6). (C) Cromatogra 
fia de lml ie lipossomos grandes de DCP adicio
n~dos de (1 C)-sacarose para controle de adsor
çao.
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FIGURA 37 - Comportamento de osmômetro de lipossomos grandes
de DCP O,33rnM frente à sacarose. O,5ml de lipos
somos grandes de DCP O,5mM foram adicionados de
O,5ml de solução de sacarose sendo então regis
trados valores de absorbância a 400nm em função
do tempo.
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DISCUSSÃO

Nesta secçao, demonstramos que lipossomos

grandes de DODAC, ao contrário do sistema constituído pelas

vesículas sonicadas pequenas, podem ser mais adequados como

modelos para estudos de permeabilidade através de bicamadas.

Para isso, caracterizamos comparativamente ambos os siste-

mas quanto a algumas propriedades físicas e funcionais. Uma

propriedade básica de um modelo é sua capaciqade de funcio-

nar como barreira diante de certas substâncias incorporadas

em seu ITEio aqwso interno, no caso de bicamadas fechadas.

mesmo tempo, substâncias hidrosolúveis impermeantes

Ao
.

podem

ser utilizadas para se determinar o volume interno de lipo~

somos constituídos por fosfolípides (Kornberg e McConnell ,

1971; Papahadjopoulos et aI., 1971) desde que não sejam ap~

ciavelmente adsorvidos pela bicamada fosfolipídica. Como

nao houve vazamento (ou preenchimento) de lipossomos gran-

des de DODAC com a sacarose (Fig. 13), esta resulta um solu

to impermeante através desse sistema. O volume interno apa

rente calculado para os lipossomos grandes de DODAC (9,7 +

1,3 l/moI) é cerca de 20 vezes maior que o valor calculado

- 14para o controle de adsorçao de ( C)-sacarose (0,64 + 0,3

l/moI) (Tab. 11). Assim, a sacarose é um marcador hidroso-

lúvel adequado do compartimento aquoso interno de liposso

mos grandes de DODAC. Vesículas fosfolipidicas grandes,pre

paradas por vaporização de éter exibem volumes internos (14

+ 6 l/moI) (Deamer e Bangham, 1976) que são similares aque-
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les dos lipossomos grandes de DODAC. Consequentemente, as

mas fosfolipídicos fechados (Deamer e Bangham, 1976; Szoka

A

pia eletrônica (Fig. 8), como se. faz usualmente com siste-

capacidades de incorporação desses dois sistemas são compa-

ráveis. O volume do compartimento aquoso interno também po

de ser calculado com base no diâmetro obtido por micros co-

e Papahadjapoulos, 1978; Enoch e Strittmatter, 1979).

área média de um nonômero de DODAC em uma bicamada é 40
o
A

(Herrmann e Fendler, 1979). Essa área é menor do que aque
o

la de fosfolípides em estruturas comparáveis ; 46 - 75 A

dependendo da temperatura e da natureza do fosfolípide (De-

mel e De Kruyff, 1976). Isso porque a cabeça polar hidrofí

lica do DODAC é sUbstancialmente menor que a de um fosfolí-

de , sendo que a repulsão eletrostática entre as cabeças do

DODAC, que tenderia a aumentar a área superficial por monõ-

mero, seria compensada por uma extensiva condensação devida

aos contraíons (Fendler, 1980). Como o diâmetro externo roê

dio (O, 514lJ) (Fig. 9) dos lipossomos grandes de DODAC é grag

de, o número de monômeros nas monocamadas externa e inter-

na da bicamada pode ser considerado igual. Dados de micros

copia eletrônica (Fig. 8) exibem pouca evidência de estrutu

ras multilamelares fechadas. Assim, assumindo uma única la

meIa fechada, o volume interno calculado é de 10 l/moI. Es

se valor é concordante com o obtido experimentalmente atra-

- d . - (14 )ves e lncorporaçao de C -sacarose.

Vesículas sonicadas de DODAC possuem raio hi

drodinâmico de 447 R (Herrmann e Fendler, 1979) e, vesícu
o

las sonicadas de fosfolípides têm 200-500 ~ de diâmetro ex
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terno médio (Papahadjopoulos et aI., 1980). Assumindo 300-
o

900 A como faixa de diâmetros para vesículas sonicadas de

DODAC e 40 R, para a área média por monômero (Herrmann e

Fendler, 1979), o volume interno calculado é 0,15-0,45l/rrol.

O volume interno calculado pela incorporação de (14 c)-saca-

rose (0,33 ± 0,20 l/moI) (Fig. lIA, Tab. 11) é da mesma or

dem de magnitude que a adsorção externa de sacarose (0,2 ±

0,08 l/moI) (Fig. 12, Tab. 11). Subtraíndo 0,20 ± 0,08 1/

moI (adsorção) de 0,33 + 0,20 l/moI (adsorção e incorpora

ção), podemos considerar 0,13 l/moI como um +imite superior

para o volume interno de vesículas sonicadas de DoDAC, um

valor praticamente idêntico ao estabelecido para vesículas

sonicadas de fosfatidilserina em ausência de adsorção (Korn

berg e McConnell, 1971 ; Papahadjopoulos et aI., 1971). A

observada ausência de responsividade osmótica em vesículas

sonicadas de DODAC após o estabelecimento de gradientes os-

móticos 'de sacarose (Fig. l6B) também sugere um compartimen

to aquoso interno extremamente pequeno. Convém observarain

da que ausência de responsividade osmótica em vesículas so

nicadas de fosfolípides já foi observada por outros autores

(Johnson e Buttress, 1973). Por outro lado, foi demonstra-

unilamelares de fosfolípides com diâmetro

são instáveis abaixo da T e fundem espon
c -

taneamente para formar vesículas maiores (Suurkuusk et aI.;

do que vesículi.as

inferior a 400 R

1976; Kantor et aI., 1977; Larrabee, 1979; Schullery et :al~

1980; Lichtenberg et aI., 1981). No caso da dipalmitoilfo~

fatidilcolina (DPPC), essa fusão leva à formação de vesícu

o
las uriilamelares com cêrca de 700 A de diâmetro que sao es
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bicamada interna. Vamos supor 0,13 l/mol como o volume in-

da externa da vesícula e 1 esteja na monocamada interna (De

se-

as vesí

dessa interpretação podemos fazer um cálculo sim

cas muito similares às de lipossomos multilamelares. Segu~

táveis abaixo da T (SChullel:Y et alo, 1980) e que apresen-c --

tam responsividade osmótica e características calorimétri-

tos de até duas vezes no seu compartimento aquoso interno

terno de vesículas sonicadas de DODAC (vide Tab. 11). Supon

partimento aquoso interno e número de moléculas de DODAC na

do Lichtenberg et alo (1981), essas vesículas de DPPC de
o

700 A seriam bastante flexíveis e poderiam suportar aumen-

validade

aliás, nos parece a mais adequad~ seria a de um compartimen

to aquoso interno constituído principalmente por água de

riam esferas rígidas incapazes de responderem a gradientes

osmóticos. Outra interpretação possível para a ausência de

responsividade osmótica de vesículas sonicadas de DODAC que

ples da proporção entre número de moléculas de água no com-

do que, em cada 3 moléculas de DODAC, 2 estejam na monocama

sem qualquer vazamento do conteúdo interno. Já

culas sonicadas de DPPC de diâmetro inferior a 400 ~

hidratação, ou seja, por água ligada fortemente à bicamada

mel e De Kruyff, 1976), 0,13 1 de água serão limitado por

2 X 10
23

moléculas de DODAC, ou seja, 43 X 10 23 moléculas de

H
2

0 serão limitadas por 2 X 10 23 moléculas de DODAC. Final

mente, fazendo a proporção, teremos cerca de 22 moléculasde

que não estaria disponível para responder a gradientes osrn2

ticos de sol!.uto gerados através da mesma. Para verificar a

água para cada molécula de DODAC da monocamada interna da
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vesícula. Ora, coincidentemente, existem dados na literatu

ra que mostram que cada molécula de fosfolípide na monocama

da interna seria hidratada por 23 moléculas de água (Finer

e Darke, 1974).

Nesse trabalho, os autores obtem espectros de

ressonância magnética de deuteron em sistemas binários de

2H20 com lecitina de ovo, fosfatidiletanolamina de ovo ou

fosfatidilserina de cérebro de boi na forma de sal sódico.

Esses três fosfolípides estudados apresentaram diferentes

comportamentos frente à hi'G'lratação. A fosfatidilserina na

forma de sal de sódio liga 1 molécula de água em uma casca

interna de hidratação (possívelmente ligada ao fosfato),mils

10 moléculas de água em torno de sua parte polar e ainda, 12

moléculas de água associadas com o íon sódio que estariam

os

trocam

Dentres-l) .

(>10 4

«10
2

Todas essas moléculas de água

-1
s ), mas trocam ape-

nas lentamente com a água livre

fracamente ligadas.

rapidamente de posição entre si

três fosfolípedes estudados, o que teria estrutura química

mais próxima do DODAC seria a fosfatidilserina de sódio, já

que esta teria, como o DODAC, cabeças polares carregadas e

contra-íons, enquanto que a lecitina e a fosfatidiletanola-

mina teriam cabeças polares zwitteriônicas e, portanto, não

teriam contra-íons. Assim, parece válido supor que o int~

rior de vesículas sonicadas de DODAC contenha principalmen-

te moléculas de água de hidratação. Adicionalmente, Kano e

Fendler (1979), através de estudos de polarização de fluo-

rescência de marcadores incorporados no meio aquoso interno

de vesículas unilamelares de fosfolípedes, determinaram vis
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livre e depois, em um ambiente mais viscoso que seria cons-

cosi.dades do meio intralipossomal antes e depois de choques

interior

marcadoresdos lipossomos. Antes do choque osmótico, os

tituído por água de hidratação. Uma questão ainda em aber-

fluorescentes estariam em um ambiente constituído por agua

cosidades após os choques osmóticos e interpretam esse re-

sultado em termos da natureza da água contida no

osmóticos. Verificam que há um substancial aumento das vis

to seria se essa água de hidratação poderia ou n~o deixar o

compartimento aquoso interno em decorrência da imposição de

gradientes osmóticos elevados, sem desestruturação da bica-
•

mada de detergente ou de fosfolípide. Mais adiante preten-

demos analisar alterações de absorbância com o tempo em li-

possomos grandes de DODAC decorrentes de gradientes osmóti-

cos na faixa de 500 - 1000 miliosmois para se verificar se é

possível a retirada de água de hidratação do compartimento

aquoso intravesicular.

o HCl é ligeiramente mais permeante que o KCl

cuIas de asolecitina (Clement e Gould, 1981). Dados relati

- +vos a permeaçao de H em lipossomos grandes de DODAC suge-

e, a sacarose e o NaCl são tão impermeantes quanto o KCl

(Fig. 15). Recentemente, foi mostrado que H+ permeia vesí-

a partir da

fos folipídi cas

que velocida-que essa velocidade de permeação é menor

- + ~ ~de permeaçao de H atraves de veslculas

- - +Resultados relativos a permeaçao de H

rem

des

(Ver

Fig. 27 e comparar com dados de Clement e Gould (1981~. ~

Em um sistema positivamente carregado, como os lipossomos

grandes de DODAC (Cuccovia et aI., 1982); espera-se que a
+

velocidade de permeaçao do H seja menor que a ve-
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locidade de permeação em vesículas de asolecitina neutras

ou negativamente carregadas. Entretanto, H+ permearia li

possomos grandes de DODAC mais depressa que K+, um íon de

dimensões bem maiores. Dados de permeabilidade absoluta pa

ra a sacarose (Fig. 11, 12,13) demonstram que a sacarose ~

e

impermeante através de lipossomos grandes de DODAC. Assim,

KCl e NaCl são também impermeantes e o Hcl é ligeiramente

permeante, em termos absolutos. Resumindo, lipossomos gran

des de DODAC comportam-se como barreira diante de sacarose,

de NaCl e de KCl. Vamos agora, analisar o co~portamento~

se sistema em relação à permeação de água.

Em esferas de lecitina, Edelberg (1953) ob-

servou alt~rações de volume após alterações da osmolaridade

do meio. Bangham et aI. (1965) previram, à partir de estu-

dos de permeação de íons e de água em suspensões de lecitina,

que um efeito osmótico poderia vir a ser observado nessa p~

paraçao. Rendi (1967), usando fosfolípides extraídos de mi

tocôndria que se encontravam presumivelmente na forma de

cristais líquidos em uma mesofase esmética, mostrou que es-

sas suspensões de fosfolípedes respondiam a g:radientes osrró~

<XlS e seguiam a lei de Boyle 'van'tHoff,quantificando pela primei-

ra vez o fenômeno osmótico nessa preparação. Como o NaCl

nao era adequado como gerador de efeito osmótico devido a

indução de precipi tação das "micelas" de fosfolipedes (Ro

bim e Thomas, 1963; Abramson et aI., 1964), Rendi (1967) u

sou um não-eletrólito : a sacarose. Bangham et aI. (1967)

mostraram que suspensões de lecitina ou de lecitina e ácido

fosfatídico (96 : 4) comportavam-se como osmômetros quase
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perfeitos para solutos como a glicose, a sacarose, o mani-

tol e sais de metais alcalinos. O critério para verifica

çao de comportamento osmométrico foi também a lei de Boyle

van't Hoff segundo a qual o volume final de uma dispersão

previamente submetida a um gradiente osmótico deve ser in-

versamente proporcional à concentração de soluto utilizada

para gerar o gradiente. Formalmente, essa lei pode ser ex-

pressa como : V = k/C + V onde V : volume totalc-+ 00
final

dos lipossomos que pode ser medido como o volume de um "pe!.

let" obtido por centrifugação de dispersão menos o volume

intersticial determinado com o auxílio de um marcador radio

ativo do meio extralipossomal adicionado à suspensão antes

da centrifugação (insulina ou sacarose marcados) ; C: con

centração do soluto; V = espaço osmótico morto, ou seja,
C-' 00

o volume lipossomal após saída de toda a água por aplicação

de um gradiente de concentração infinita de soluto.

A determinação do volume final da suspensão a·

pós aplicação do gradiente osmótico pode ser feita pelo roê

todo fotométrico (Rendí, 1967; Bangham et al., 1967), uma

vez demonstrada uma relação linear entre o volume de pellet

(em mm3/~mol de fosfolípede, por exemplo) e o recíproco da

absorbância. Assim, à partir de registros de A
f

(absorbân

cia final da suspensao à qual foi aplicado um dado gradien-

te osmótico), pode-se verificar se l/A
f

é proporcional ao

recíproco da concentração do soluto utilizado como gerador

de efeito osmótico.

Para determinar um coeficiente de permeaçao

osmótica de água, Bangham et alo (1967) estimaram a varia-
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, que da-ção inicial de volume com o tempo, isto é, dV\
dt t-O

ria uma medida da velocidade inicial de movimentação de -a-

=
de

d(l/A) \
dt t-O

absorbância

induzida por efeito osmótico : dV I =
dt t-OdA onde A : valor constante de

dt t-O o

de dispersão mais v ml de solução isoosmolar com o com

gua

1

A2
o

Vrnl

partimento intralipossomal, sendo que ~ ml de dispersão e-

ram adicionados de v ml de solução hipotônica para obtenção

no instan

= coeficiente angular dado efeito osmótico; dAI
; dt t-O

tangente à curva absorbância (A) versus tempo (t)

reta

te em que se iniciou seu registro (t-O).

A partir de dV/dt e da determinação de área

superficial externa total da dispersão (através de adsorção

estequiomé~rica de uo
2
+), o coeficiente de permeabilidade

osmótica de água foi estimado e comparado com valores já e-

xis tentes para outros sistemas - modelo de membrana.

Nosso critério para identificar comportamento

de osmômetro foi também a lei de Boyle van't Hoff que impl~

ca em linearidade para os gráficos de l/Af contra l/~C e de

v % contra ~C. A expressão que define "velocidade inicial

vas obtidas com os parâmetros de Blok et aI. (1976) sao os

mesmo soluto gerador de efeito osmótico, os perfis das cur-

tante para uma mesma concentração final de DODAC e para um

nao

cons-

(div~-

que, matematicamente,

e um valor praticamente
t-O

: d( l/A) I
dt t-O

• A d=finição que utilizamos é a de Blok et alo--
t-O

1
v%=-- dA

Ao dt
Todavia, como A

o

dA
dt

onde

de encolhimento" é a de Bangham et aI. (1967)

= - !
A2

o
(1976)

mesmos que os obtidos segundo Bangham et aI. (1967)

é correta.

dindo todCE cs IXIDtCE d= ma curva por una ronstante não alteranos o
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perfil da curva). Por motivo análogo, pode-se usar l/Af-Ao ou

(l/A -l/A) A X 100 em função de l/~C para se expressar o
o f o

comportamento de l/A
f

com l/~C.

o sistema constituído por lipossomos grandes

de OODAC pode ser descri to pela lei de Boyle van' t Hoff

para a faixa de concentração de O-SOmM de RCl

(Fig. 17C e D). A não-linearidade dos parâmetros osmométri

cos para concentrações além dessa faixa pode ser explicada

pela susceptibilidade dessas preparações a sais (Tran et al.,

1978; Fendler, 1980) e consequentes alterações de absoibân

cia com o tempo decorrentes de fenômenos não-osmóticos (fIo

culação ou fusão) . Para vesículas sonicadas de DODAC

foi descrito comportamento de osmômetro em relação ao RCl

(Rano et aI., 1979). Todavia, es ses dados são criticáveis

por dois motivos principais : 1) parâmetros osmométricos ali

culados não são representativos (determinações isoladas e

não, valores médios); 2) efeitos induzidos pelo RCl como fIo

culação ou agregação podem ter sido interpretados como enc2

lhimento. Além disso, dados de absorbância derivada do es-

palhamento de luz para vesículas sonicadas de OODAC demons

tram a ocorrência de agregação por adição de sal (Fendler ,

qual lipossomos grandes de DODAC apresentaram esse comporta

go da mesma faixa de concentrações de DODAC e de RCl, na

não se comportaram como osmômetros em relação ao RCl ao lon

devemmento (Fig. 17A e B). Para explicar esse resultado

comunicação pessoal). Assim, vesículas sonicadas de DODAC

ser considerados os seguintes fatores : 1) o número de vesí

culas na dispersão sonicada é maior que o número de vesícu
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mada externa e interna dos lipossomos grandes de DODAC, uma

cuIas sonicadas e 1:1, para o número de monôrneros na monoca

~

numero

nonocamada externa e na interna das vesí-

é possível calcular um número de vesículas pequenas cerca

de monômeros na

ros nas duas dispersões, uma relação 2 : 1 entre o

por manômeros nas duas dispersões, o mesmo número de monome

dispersão sonicada (considerando uma mesma área superficial o

las na dispersão injetada para uma mesma concentração de

DODAC; a área superficial total e a secção de choque dispo-

nível para interações intervesiculares são maiores para a

relação entre os raios das sonicadas e das grandes de 1/20,

de 100 vezes maior que o número de vesículas grandes); 2)

estabilidade intrínseca da dispersão constituída pelas vesí

cuIas sonicadas é menor que a estabilidade da dispersão cons

corrobora a maior instabilidade das vesículas sonicadas de

tituída pelos lipossomos grandes de DODAC, devido ao menor

também

raio de curvatura das sonicadas que diminui a interação hi-

DODAC); 3) maior velocidade de difusão para vesículas sonica

das de DODAC em relação aos lipossomos grandes de DODAC,de~

drofóbica entre cadeias hidrocarbônicas adjacentes (T para
c

lipossomos grandes de DODAC é maior que a T para vesículas
c

sonicadas de DODAC (Fig. 10, Tab. I), um dado que

de que partículas menores difundem mais depressa que as Iffii.2
res.

A transição de fase dos lipossomos grandes de

DODAC resultou mais nítida que a transição de fase das vesí

cuIas sonicadas, ou seja, ocorreu em uma faixa mais estrei-

ta de temperaturas. Por cooperatividade, entende-se a faci

lidade sempre crescente com que mais desordenados são atin-
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gidos por moléculas adjacentes (Zimm e Bragg, 1959). No es

tado gel, as cadeias acila estão numa configuração estendi

da e no estado liquido-cristal, estão totalmente desordena

das (Lee, 1977). Como a liberdade de rotação em torno das

ligações c-c em uma dada cadeia acila de uma molécula re

quer que os lípides vizinhos estejam fluídos, por s~mples

razões estéricas, a transição será cooperativa. Corno as ve

sículas obtidas por injeção são maiores que as obtidas por

sonicação, a transição de fase das primeiras será mais abnJE

ta que a das últimas. Urna vez iniciada a fusão em um vazio

do retículo ou em um defeito qualquer da bicamada de uma ve

sícula, todas suas moléculas fundem cooperativamente.

o fato de vesículas sonicadas fundirem a tem

peraturas inferiores às dos lipossomos grandes de DODAC(Tab.

11) sugere que as sonicadas teriam uma configuração abaixo

da transição de fase que seria mais instável que a configu

raçao dos lipossornos grandes de DODAC. Possívelmente, essa

maior instabilidade seria decorrente do menor raio de curva

tura com consequente diminuição de interação hidrofóbica en

tre moléculas adjacentes nas sonicadas em relação aos lipo~'

somos grandes por motivos geométricos e estéricos (Israela

chvilii et al., 1980).

Desde que o volwne molar de OODAC na fase lí

quido-cristal é maior que o volume molar de DODAC na fase

gel, em analogia com o comportamento de sistemas fosfolípí

dicos, um domínio na fase líquido-cristal estará sob com

pressão enquanto que um domínio na fase gel estará sob ten

são (Lee, 1977). Isso explicaria a pronunciada histen=se
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obtida nas curvas de transição de fase de lipossomos gran-

des de DODAC ou de vesículas sonicadas de DODAC (Fig. 10).

Dispersões aquosas de fosfatidilserinas não apresentam cur-

vas superpostas de aquecimento e resfriamento; histerese

sendo um fenômeno mais provável para lípides carregados(Mac

Donald et aI., 1976) •

Recentemente, Takemoto et aI. (1981) descreve

raro o efeito do tamanho lipossomal sôbre os parâmetros de

transição de fase de lipossomos unilamelares de fosfatidil-

colina e de dipalmitoilfosfatidilcolina. Verificaram que,

tanto o ponto médio quanto a nitidez da transição aumenta-

vam com o tamanho dos lipossomos, um resultado totalmente a

nálogo ao que obtivemos para as vesículas sonicadas e os li

possomos grandes de DODAC. Além disso, observaram desapare

cimento da pré-transição em todas as preparações oonstituí-

das por lipossomos unilamelares, mesmo os maiores, sugerin-

do que a pré-transição envolveria interações entre lamelas

adjacentes. A ausência de pré-transição (Fig. 10) pode, pOE

tanto, significar que tanto os lipossomos grandes de DODAC

quanto as vesículas sonicadas de DODAC são unilamelares.

aumentadas ã água ou ao soluto (Haest et aI., 1972; Papaha~

japoulos et aI., 1973; Inoue, 1974; Nichols e Miller, 1974;

Bloket aI., 1975). Lipossomos grandes de DODAC, em parti-

tanto acima quanto abaixo da T (Lee, 1977). Em torno da
c

T , uma alteração acentuadamente reduzida de absorbância a
c

p&s um choque osmótico pode ocorrer devido a permeabilidad$

gua e

Lipossomos fosfolípídicos são permeáveis à ~

responsivo.s a gradientes osmóticos
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cular, comportaram-se em torno de Tc como lipossomos de di

miristoilfosfatidilcolina (Blok et aI., 1976) atingindo um--
mínimo para a extensão total de encolhimento e aumentando

abruptamente a velocidade inicial de encolhimento (Fig. 22) •

Esse comportamento pode ser explicado, como para os liposso

mos de dimiristoilfosfatidilcolina, por uma permeabilidade

aumentada à água e ao ReI em torno da Tc decorrente da for

mação de poros estatísticos nas regiões de interfase, ou se

j a, nas regiões entre domínios gel/líquido-cristal.

Fenômenos puramente osmóticos de encolhimento

apos estabelecimento de hipertonicidade no meio extralipos

somal deveriam ser reversíveis. Assim, alterações de ab~

sorbância com o tempo decorremtr.es de hipertonicidade no

meio extralipossomal também seriam reversíveis desde que se

revertesse o gradiente osmótico inicialmente estabelecido e

desde que essas alterações de absoibância estivessem refle

tirldo encolhimento lipossomal. A reversibilidade osmática

exibida pelos lipossomos gnandes de DOOAC (Fig. 23, 24) con

firma a natureza vesicular proposta para essa preparação. A

lém disso, poder-se-ia imaginar que um critério adequado pa

ra estabilidade da dispersão frente a sais fôsse a reversão

do efeito osmótico. Fenômenos não-osmáticos deveriam ser,

nesse caso, irreversíveis. Assim, ao se aumentar a concen

tração salina os efeitos de floculação e/ou agregação indu

zidos pelo sal se manifestariam e não se obteria reversao

do :efeito por diluição. Os resultados obtidos mostram que

não é esse o caso (Fig. 25), uma vez que fenômenos não-osmó

ticos também parecem reverter com a diluição. As cinéticas
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diluição. A fase inicial rápida corresponderia a reversao
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bifásicas de reversão obtidas em C e D (Fig. 26)

dos fenômenos não-osmóticos enquanto que a fase

sugerem

posterior

mais lenta corresponderia à reversão do encolhimento.

Volumes internos de vesículas sonicadas de

DODAC ou de lipossomos grandes de DODAC calculados através

da incorporação de 2 AP resultaram sempre menores que os ob

tidos através da incorporação de (14c)-sacarose (vide Fig.

26). Além disso, cinéticas de permeação de OH- em fra-

so que 48 horas após essa mesma separação, não era possível

çoes eluídas de coluna que continham lipossomos grandes de

DODAC incorporando 2 AP tornavam-se cada vez menos detectá

veis com o tempo. Assim, 4 horas após a separação 2 AP li

vre/2 AP incorporada era possível detectar uma cinética bas

tante pronunciada de permeação de OH- (Fig. 27A), ao pas

detectar uma cinética apreciável de permeação de OH- (Fig.

28). Esses dados sugerem que 2 AP estaria permeando as pa

redes dos lipossomos de DODAC. A confirmação dessa hipóte

se está na Fig. 31 onde verificamos que 2 AP incorporada em

lipossomos grandes de DODAC é capaz de permear esses lipos

somos e de chegar ao lado B de uma câmara de diálise de e

quilíbrio. Uma discussão cabível no caso seria referente à

espécie de 2 AP que efetivamente está permeando o lipossomo.

Em torno do pK aparente, há um equílibrio entre 2 AP neutra

e 2 AP positivamente carregada. Assim, a distribuição de

ácidos e bases fracas através de membranas irá depender do

gradiente de pH existente através das mesmas. Esse efeito
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vem sendo usado para se medir gradientes de pH em mitocôn-

dria (Addanki et aI., 1968), em cloroplastos (Rottenberg et

aI., 1972), em lisossomos (Goldman e Rottenberg, 1973), em

grânulos de cromatina (Johnson eScarpa, 1976) e em liposso

mos (Deamer. et aI., 1972) com aminas como a metilamina e a

2-aminoacrinina. Em lipossomos preparados com o interior á

cido em relação ao tampão externo, catecolaminas adiciona-

das ao rreio externo podem se concentrar. Assim, gradientes

de pH poderiam contribuir para a concentração de catecolami

nas em sítios de armazenamento sUbcelulares. Lipossomos de

fosfatidilcolina de ôvo preparados por vaporização de éter

resultam impermeantes à forma carregada das aminas e perme-

antes à forma neutra sendo capazes de acumular concentra-

ções crescentes de catecolaminas com o aumento dos gradien-

tes de pH através das paredes lipossomais (Nichols e Deame~

1976). Assim, supondo permeação da forma neutra de 2 AP e

não-permeação da forma positivamente carregada é possível

interpretarmos os resultados obtidos de forma coerente. A

pH 5,8, um pouco abaixo do pK, há uma concentração de 2 AP

locado no sentido de se obter mais 2 AP neutra no interior

tra tanto no interior quanto no meio exterior aos liposso-

vazamento de 2 AP neutra. Como a 2 AP neutra permeia, o equi

~

e

certopermeante, já se inicia, desde o topo da coluna, um

mos. Ao iniciarmos a separaçao entre a 2 AP livre e a 2 AP

incorporada na coluna, como a forma neutra incorporada

do lipossomo a qual, por sua vez, também irá vazar. Assim,

carregada ligeiramente superior à concentração de 2 AP neu- .

líbrio 2 AP neutra/2 AP carregada dentro do lipossomo é des



-94-

uma vez terminada a separaçao na coluna, teremos uma concen

tração de 2 AP incorporada nos lipossomos que será sempre

inferior àquela que foi incorporada ao injetarmos uma solu

ção clorofórmica de DODAC em água contendo 2-aminopiridina,

o que concorda com os valores subestimados de volume inter

no dos lipossomos grandes de DODAC obtidos por incorporação

de 2 AP. A adsorção de 2 AP à bicamada resultou praticamen

te nula (0,01 l/moles) em relação ao volume interno calcu

lado pela % de incorporação (1,6 l/moI) (Fig. 24 e 26B). A~

sim, 2 AP seria um marcador hidrossolúvel adequado do com

partimento aquoso interno por não ser adsorvido e não-ade 

quado por ser permeante.

Tanto a alteração de fluorescência da 2 AP co

mo a mudança de absoibância da mistura de tintas induzidas

por gradiente de pH através das vesículas de DODAC apresen

taram um caráter bifásico (Fig. 30 e 34). Portanto, esse

caráter parece independer do método de detecção do fenômeno.

Por outro lado, em ambos os métodos foram obtidas altera

ções dentro de uma mesma ordem de grandeza quanto à escala

de tempos, o que também sugere que o mesmo fenômeno foi de

tectado por ambos os métodos. Considerando que os marcado

res utilizados nos dois métodos são moléculas completamente

diferentes (2 AP abaixo de seu pK é positivamente carregada

enquanto que as tintas AB e VB são negativamente carregad~i

2 AP é uma molécula pequena enquanto que as tintas são molé

culas relativamente grandes), torna-se difícil atribuir as

cinéticas obtidas a propr~edades inerentes aos marcadores.

Além disso, as cinéticas obtidas são equiparáveis às obti~
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por Clemertt e Gould (1981) para a permeação de prótons em

vesículas grandes de asolecitina. O fato de nossas cinéti-

cas serem mais lentas (embora da mesma ordem de grandeza)

que as desses autores pode significar que o sistema consti-

tuído pelos lipossomos g~andes de DODAC seria menos permean

+ -te a H /OH que o sistema constituído pela asolecitina.

As tintas indicadoras de pH possívelmente es

tão fortemente adsorvidas à bicamada devido aos seus grupos

sulfônicos negativos (pK - 210). Dessa forma, as cinéticas

bifásicas obtidas poderiam ser devidas a : 19), uma passagem

rápida de H+/OH- pela bicamada que modificaria a absorção

da tinta adsorvida na bicamadai 29) um preenchimento do com

portamento aquoso interno com H+/OH- mudando a absorção da

tinta contida no mesmo. Todavia, como no caso da 2 AP em

que o controle de adsorção de 2 AP ã bicamada mostrou uma

adsorção praticamente nula foi obtido também um fenômeno bi

fásico, exclue-se essa possibilidade de que a fase mais rá-

pida da cinética seja devida à passagem de H+/OH-

da b icamada.

através

Outra possibilidade de interpretação das ciné

tic.as obtidas seria a indução de floculação e/ou encolhimen

to dos lipossomos grandes de DODAC por adição de NaOH e/ou

HCl. Floculações e/ou encolhimentos dos lipossomos resulta

riam em aumentos do espalhamento de luz das dispersões e

consequente diminuição da fluorescência de 2 AP detectada.

Entretanto, no caso das tintas indicadoras de pH, essa pos-

sibilidade está excluída uma vez que a cubeta de referência

contém lipossomos sen tintas que são submetidos às mesmas
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adições de NaOHjHCl que a cubeta da amostra. Isso garante

que efeitos de encolhimento e/ou floculação não estejam con

tribuindo para os transientes de absorbância registrados.

Em conclusão, cinéticas de aI te ração de fluo

rescência da 2 AP e de alteração de absorbância das tintas

podem ser interpretadas qualitativamente como cinéticas de

+/ - ~permeaçao de H OH atraves de lipossomos grandes de DODAC.

Um estudo quantitativo do fenômeno vem sendo objeto de pes-

quisas sistemáticas em nosso labotarório com a finalidade

de se estabelecer a dependência de constantes de velocidade

aparentes do fenômeno com o gradiente de concentração de

prótons e com a faixa de pH's em que se situam esses gradi-

entes.

Provavelmente, os dois aspectos mais interes

santes desse trabalho são: 1) a introdução de um critério

confiável de estabilidade de vesículas sintéticas em rela

çao a sais, isto é, a determinação de faixas de concentra-

çao de sal resquais o comportamento de osmômetro ocorrei 2)

a perspectiva de empregar métodos disponíveis para fosfolí-

pides para se obter novos sistemas sintéticos constituídos

por detergentes nos quais propriedades funcionais de membra

nas podem ser sistemáticamente testadas.
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RESUMO

Lipossomos de cloreto de dioctadecildimetila

monio (DODAC) com 0,51u de diâmetro externo médio e transi-

ção de fase ocorrendo em uma faixa estreita de temperaturas

(0,5-1,00c)foram obtidos por vaporização de clorofórmio e
o'

comparados com vesículas sonicadas de DODAC (cerca de 250 A

de diâmetro externo) •

Sacarose foi impermeante através de liposso-

mos grandes de DODAC ou de vesículas sonicadas de DODÀC po-

dendo ser utilizada para determinações de volume interno em

ambas as preparações. Volume interno aparente para liposso- -
mos grandes de DODAC foi 9,7 ~ 1,3 l/moI e para vesículas

sonicadas de DODAC, 0,33 ~ 0,20 l/moI (adsorção de sacarose

àbicamada de, respectivamente, 0,64 + 0,30 e 0,20 + 0,08

l/moI). Lipossomos grandes de DODAC comportaram-se como os

mômetros em relação à sacarose e ao KCl (0-50mM KCl) • Já as

vesículas sonicadas de DODAC foram osmoticamente não-respon

sivas em relação à sacarose, floculando em presença de KCl.

Essa não-responsividade osmótica foi interpretada como de-

corrente da presença única e exclusiva de água de hidrata-

çao no compartimento aquoso interno das vesículas sonicadas.

Outras propriedades de lipossomos grandes de

DODAC foram análogas às apresentadas por lipossomos de fos-

folípides. Permeabilidades relativas (KCl como referência

incorporado ao compartimento aquoso interno) do NaCl, HCl e

sacarose foram similares às descritas para lipossomos de

B'BLIOTECA
INSTlTUTO DE QUIMICA
........s.d. u SIG P"
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fosfatidilcolina; NaCl e sacarose sendo tão impermeantes

quanto o KCl e HCl,sendo ligeiramente mais permeante que o

KCl. Nas vizinhanças da temperatura de transição de fase,

ocorreu um acentuado aumento da velocidade inicial de enco

lhimento e a extensão total de encolhimento chegou a um mí

nimo.

A comparaçao de algumas propriedades físicas

e funcionais de vesículas sonicadas e de lipossomos grandes

de DODAC permitiu concluir que lipossomos grandes de DODAC

constituem um modelo mais adequado para estudos de transpor

te.

Adicionalmente, o método de vaporização de

clorofórmio foi testado para o dihexadecilfosfato de Na+

(DCP) sendo obtidas dispersões homogêneas desse anfifílico

capazes de incorporar um volume de 13 ~ 4 l/moI e de res

ponderem como osmômetros a gradientes osmóticos de sacarose,

um soluto que praticamente nao é adsorvido à bicamada de

DCP e que resultou impermeante através da mesma.
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P.BSTRACT

Dioctadecyldimethylammonium chloride (DODAC)

liposomes with O.51~ mean externaI diameter and sharp phase

transitions were obtained by chloroform vaporization and

compared with (small) sonicated DODAC vesicles. Sucrose was

impermeant through large DODAC liposomes and sonicated

vesicles and was used for internaI volume determinations.

The apparent internaI volumes for large DODAC ~iposomes and

sonicated DODAC vesicles were, respectively, 9.7 + 1.3 and

0.33 ± 0.20 l/moI. (ExternaI sucrose adsorption were,

respectively, 0.64 +0.30 and 0.20 + 0.08 l/moI). Ideal

osmometer behaviour towards KCl over the 0-50mM a:mcentrations

range and towards sucrose were observed only for large DODAC

liposomes. Sonicated DODAC vesicles were osmotically non

responsive towards sucrose artd floculate with KCl. Other

properties of large DODAC liposomes closely resembled those

of phospholipid liposomes. At temperatures near the phase

transition temperature, a steep increase in the initial

shrinkage rate and a minimum for the total extent of

shrinkage occured. Relative permeabilities (KCl as reference

entrapped inside) to NaCl, HCl and sucrose were similar to

those of phosphatidyl choline liposomes. NaCl and sucrose

were as impermeant as KCl, and HCl slighthly more permeant

than KCl. Large DODAC liposomes are proposed as an'adequate

synthetic membrane model, in contrast to sonicated DODAC

vesicles. In addition, the chlroform vaporization method
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was tested for sodium dihe~adecylphosphate (DCP). Large DCP

liposornes were demonstrated to be impermeant towards sucrose

entrapping 13 ± 4 l/mol and behaving as an osmometer towards

this solute.
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