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RESUMO

BOLFARINI, G. C. Avaliação Fotobiológica da Ftalocianina de Zinco complexada
à Cucurbiturila Aplicada na Terapia Fotodinâmica e na Hipertermia Celular.
2012. 101f. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.
A ação combinada da Terapia Fotodinâmica (TFD) e da Hipertermia (HPT), projetadas
para trabalhar sinergicamente, pode levar a uma considerável regressão de tumores
neoplásicos após mínimas doses de dissipação de calor e/ou fotossensitização
luminosa. Nesse estudo foi proposto, inicialmente, a formação do complexo de
inclusão entre o fármaco fotossensibilizante, ftalocianina de zinco (ZnPc) e a
cucurbiturila (CB[7]), de modo a aumentar a solubilidade do fármaco e minimizar sua
agregação. Além disso, foi proposto nanoencapsular o complexo em lipossomas,
tornando-os bicompatíveis. O complexo de inclusão CB[7]:ZnPc foi preparado pelo
método de co-evaporação complementado por liofilização e caracterizado por
Ressonância Magnética Nuclear (RMN 1H), Calorimetria Diferencial Exploratória
(DSC) e Difração de Raios-X (XDR). As formulações lipossomais foram preparadas
pelo método de hidratação do filme lipídico e caracterizadas com relação ao tamanho
das vesículas, potencial Zeta, índice de polidispersão e estabilidade. Nos estudos
biológicos, utilizando a linhagem neoplásica B16-F10, foi feita uma comparação entre
o complexo livre e encapsulado em lipossoma, a fim de estudar o lipossoma como um
veículo de liberação de fármacos. Além desse estudo, foi avaliada a toxicidade do
lipossoma contendo o complexo de inclusão e o fluido magnético (CB:ZnPc-MLp) na
presença de luz e campo magnético. Esse resultado nos mostra que a aplicação da luz e
do campo magnético em conjunto, consegue ser mais eficaz do que os mesmos
aplicados separadamente, comprovando o efeito sinérgico.
Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica, Hipertermia Celular, Complexo de inclusão,
lipossomas.
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ABSTRACT

BOLFARINI, G. C. Evaluation of the photobiological Phthalocyanine Zinc
complexed to Cucurbituril Applied in Photodynamic Therapy and Hyperthermia.
2012. 101f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.
The combined action of photodynamic therapy (PDT) and hyperthermia (HPT),
designed to work synergistically, may lead to a significant regression of neoplasic
tumors after minimum doses of heat dissipation and / or light photosensitization. In
this study was provided initially, the formation of an inclusion complex between the
drug photosensitizer, zinc phthalocyanine (ZnPc) and cucurbit[7]uril (CB [7]) in order
to increase the solubility of the drug and minimize aggregation. Furthermore, it was
also proposed nanoencapsular liposome complex, making them biocompatible. The
inclusion complex CB [7]: ZnPc was prepared by co-evaporation method
complemented by lyophilization and characterized by nuclear magnetic resonance (1HNMR), Differential Scanning Calorimetry (DSC) and X-ray diffraction (XDR).
Liposomal formulations were prepared by lipid film hydration and characterized with
respect to vesicle size, zeta potential, polydispersity and stability. In the biological
studies, using neoplasic cell line B16-F10, a comparison was made between the free
complex and the complex encapsulated in liposome in order to study the liposome as a
carrier for drug delivery. In this study, we evaluated the toxicity of the liposome
containing the inclusion complex and the magnetic fluid (CB: ZnPc-MLP) in the
presence of magnetic field and light. This result shows that the application of light and
magnetic field in combination are able to be more effective than the same applied
separately, demonstrating the synergistic effect.
Keywords: Photodynamic Therapy, Hyperthermia, Inclusion Complex, liposome.
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I. INTRODUÇÃO

1. Câncer

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em
comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e
órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. Dividindo-se
rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis,
determinando a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias
malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa
localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido
original, raramente constituindo um risco de vida.
Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do
corpo. Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele, pois ela é formada de
mais de um tipo de célula. Se o câncer tem início em tecidos epiteliais como pele ou
mucosas ele é denominado carcinoma. Se começa em tecidos conjuntivos como osso,
músculo ou cartilagem é chamado de sarcoma.
Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a
velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos
vizinhos ou distantes (metástases).
As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao
organismo,estando ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se ao
meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios do meio social e cultural. As causas
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internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas e estão ligadas à
capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais
podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformações
malignas nas células normais.
A incidência mundial de cânceres cresceu 20% na última década, sendo
registrados mais de 12 milhões de novos casos ao ano – número superior à população
da cidade de São Paulo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 2010, o câncer foi a segunda causa de morte em países desenvolvidos,
figurando atrás apenas de doenças cardiovasculares. Trata-se, portanto, de um alvo
constante de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para potencializar os efeitos
terapêuticos de fármacos que promovam, acima de tudo, melhoria na qualidade de vida
dos pacientes.
No Brasil, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA),
em 2012, a epidemiologia da doença segue a tendência mundial. Nesse ano, foram
estimados diagnósticos de mais de 518 mil novos casos.

2. Terapia Fotodinâmica (TFD)

A Terapia Fotodinâmica foi a primeira combinação droga-dispositivo luminoso
aprovada pela Associação Americana de Drogas e Alimentos (FDA), há
aproximadamente duas décadas, porém permanece pouco utilizada clinicamente já que
a maioria dos estudos relacionados ainda encontram-se em fase pré-clínica. O sucesso
dessa modalidade terapêutica surge dado o contexto atual das terapêuticas comumente
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empregadas, que levam tanto a destruição massiva de tecidos tumorais, quanto à
imunossupressão do paciente (TRIESSCHEIJN et al., 2006) e inúmeros efeitos
colaterais indesejáveis.
A TFD emprega a combinação de um fármaco fotossensibilizante (FS) que se
localiza seletivamente no tecido tumoral, uma luz de comprimento de onda específico
na região do visível, compatível com a maior absorção do fármaco empregado e
oxigênio molecular (MACDONALD e DOUGHERTY, 2001), geralmente dissolvido
no tecido. A administração do fármaco fotossensibilizante pode ocorrer pelas vias
sistêmicas, tópica ou intratumoral, seguido de um período de 1-72h de biodistribuição
(dependendo da cinética do FS) para que ocorra seu acúmulo no tecido tumoral. As
lesões são então expostas à luz no comprimento de onda de absorção máxima do
fármaco fotossensibilizante (600 a 800 nm). Em suma, o objetivo principal da TFD
consiste em induzir a morte de células neoplásicas pela fotossensibilização do
fármaco, com regressão da massa tumoral, minimizando os danos às células sadias e,
consequentemente, os efeitos colaterais, por processo de apoptose ou necrose.
Entretanto, apenas o processo fotodinâmico não teria serventia para o tratamento de
células cancerígenas se não fosse a propriedade apresentada pelas próprias células
malignas de manter aprisionadas no seu interior o FS por um tempo muito maior do
que aquele observado em células normais. A TFD, que tem sido cada vez mais
utilizada no tratamento de câncer, ocorre devido a uma sequência de eventos físicos,
químicos e biológicos (PLAETZER et al., 2009; TAPAJOS et al., 2008).
O mecanismo de atuação da TFD ocorre por meio de dano oxidativo a
componentes celulares pela geração de espécies reativas de oxigênio (EROS),
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principalmente o oxigênio singleto (1O2). Após a injeção endovenosa ou aplicação
local do fármaco fotossensibilizante e seu acúmulo no tecido tumoral há a
internalização do mesmo para o ambiente intracelular (TRIESSCHEIJN et al., 2006).
Nesse estágio, o FS se encontra em seu estado fundamental (S0) e estável.
Assim que ocorre a irradiação do tecido, em comprimento de onda específico,
normalmente na região vermelha ou infravermelha do espectro eletromagnético (600 a
800 nm), o fármaco que se encontra acumulado nas células tumorais absorve a energia
fornecida pela fonte luminosa, em forma de fótons, atingindo um estado excitado
singleto de maior energia (Sn), decaindo rapidamente para o mais baixo estado
excitado singlete (S1). A seguir, pela conversão ao estado tripleto via cruzamento
intersistemas, de acordo com o diagrama de Jablonsk (ATKINS , ELUMALAI e DE
PAULA, 2002) como mostra Figura 1, o mesmo pode dar sequência a uma série de
reações que geram espécies reativas de oxigênio (EROS). Nesse momento, de forma
muito

rápida,

o

FS

pode

sofrer

dois

tipos

de

reações

fotoenergéticas

(ARUMAINAYAGAM et al., 2010).
Os mecanismos de ação da TFD são classificados em Tipo I e Tipo II e são
resultantes de uma combinação de fenômenos físicos (interação da luz com a
molécula), fenômenos químicos (produção de espécies reativas de oxigênio – EROS) e
fenômenos biológicos (destruição do tumor) Figura 2. (PLAETZER et al., 2009;
VANHILLEGERSBERG , KORT e WILSON, 1994).
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Figu
ura 1: Diaagrama dee Jablonskii para o processo
p
de
d fotoativvação. Na figura: S0
(estaado fundam
mental), S1 (primeirro estado excitado singleto),
s
o excitadoo
Sn (estado
singlleto), T1(pprimeiro esstado excitaado tripleto
o), O2 (oxiigênio), HO
O (radical hidroxila),,
O2 ((ânion supeeróxido), H2O2 (peróóxido de hidrogênio)
h
), 1O2 (oxiggênio sing
gleto). Setaa
azul (absorção), seta laraanja (fluoreescência), seta
s vermeelha a. (connversão intterna), setaa
melha b. (foosforescênccia).
verm

O Tipoo I envollve a absttração de átomo de
d hidrogêênio ou reações dee
transsferência de
d elétrons entre os eestados ex
xcitados do
o fármaco fotossensib
bilizante e
um ssubstrato biológico,
b
resultando
r
na produçãão de radiccais livres e íons-radiicais. Estess
radiccais são alttamente reativos e reeagem com
m o oxigêniio moleculaar gerando
o os ânionss
supeeróxidos ouu radicais hidroxila
h
qque causam
m irreparáv
veis danos aos tecidos tumoraiss
(PLA
AETZER et
e al., 2009).
O Tipo II resulta da transferrência de energia
e
entrre o estadoo tripleto excitado doo
fárm
maco fotosssensibilizan
nte e o oxiggênio moleecular geraando o prim
meiro estad
do excitadoo
do ooxigênio, o oxigênio singleto ( 1O2). Esta molécula reativa cauusa danos em váriass
estruuturas celuulares com
mo quebraa do DNA
A genômiico, destruuição da membranaa
plasm
mática, lipossomas e mitocôndrrias (FICHEUX, 2009
9).
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Ambos os tipos de reações podem ocorrer simultaneamente e a razão entre esses
processos são dependentes do fármaco fotossensibilizante utilizado, assim como a
concentração dos substratos e do oxigênio presentes no meio. Dada à alta reatividade e
o curto período de meia vida do oxigênio singleto (1O2) e dos radicais hidroxilas,
apenas as moléculas que estão próximas às áreas de localização do FS são diretamente
afetados pela TFD (CASTANO , DEMIDOVA e HAMBLEM, 2004; ROBERTSON ,
EVANS e ABRAHARNSE, 2009).
A geração massiva de EROS promove o disparo de diversos mecanismos
celulares que induzirão a morte celular direta por diferentes vias: apoptose ou necrose,
que vai depender do tipo de célula, da concentração do FS empregado, da dose de
energia fornecida e da localização intracelular do FS (AGOSTINIS et al., 2011).
A localização intracelular do FS sinaliza a via de morte mais provável, uma vez
que fármacos com acúmulos em mitocôndrias estão associados à indução de apoptose
celular pela liberação do citocromo c e indução de resposta por meio da cascata de
caspases. Fármacos localizados em membranas de organelas como os lisossomos
tendem a ocasionar necrose, dada à perda de integridade de membrana, bem como a
rápida depleção intracelular de ATP. Há descrições de que viabilidades celulares
menores que 70% são preditivas de apoptose, enquanto que a necrose é encontrada
com taxas de citotoxicidade de mais de 90% (MROZ e HAMBLIN, 2011).
Além do dano celular direto, a TFD também promove lesão à vascularização
tumoral, resultando em falta de aporte de nutrientes e oxigenação às células tumorais
no microambiente tumoral consequentemente, promovendo a morte celular secundária
associada à necrose tecidual. Estudos como o de Barnes et al, 2009 têm demonstrado
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que intervalos menores entre o tempo de administração do fármaco fotossensibilizante
e a radiação tumoral favorecem a ocorrência de lesões vasculares, uma vez que não há
completa dissipação do FS às células tumorais, potencializando a eficiência do
tratamento e levando à reduções tumorais maiores, sendo esse um efeito desejado
nessa modalidade de tratamento (BARNES et al., 2009).

3. Fármacos Fotossensibilizantes utilizados na TFD

Os fármacos fotossensibilizantes (FS) são os agentes ativos no processo da
TFD. Tal fato justifica o grande número de estudos para desenvolvimento de novos
compostos, na tentativa de torná-los mais específicos na retenção e distribuição pelos
tecidos carcinogênicos, além de potencialmente mais ativos. Nos últimos anos, as
grandes linhas de pesquisa na área de TFD se concentram nos estudos de
desenvolvimento, administração e biodistribuição de possíveis candidatos a fármacos
fotossensibilizantes empregáveis no tratamento fotoquímico-terápico de tecidos
tumorais (ALLISON et al., 2004). As principais propriedades de um fármaco
fotossensibilizante tumoral são:
i. alta pureza química;
ii. alto coeficiente de extinção molar no vermelho;
iii. baixa tendência de agregação em meio aquoso;
iv. alto rendimento quântico de produção de oxigênio singleto e outras EROS;
v. boa seletividade;
vi. rápida absorção pelo organismo;
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vii. baixa ou total ausência de toxicidade no escuro;
viii. acúmulo mínimo na pele e ausência de potencial mutagênico.

Dentre os fármacos fotossensibilizantes presentes no mercado atualmente,
destacam-se três grandes gerações. A primeira geração foi desenvolvida no começo
do século XX, composta principalmente de porfirinas e seus derivados, sendo seu
principal representante o Photofrin® (ETHIRAJAN et al., 2011). Apesar do sucesso na
sua aplicação clínica e de ainda ser o fármaco fotossensibilizante mais utilizado, o
Photofrin® possui inúmeras desvantagens, dentre elas, baixo comprimento de onda de
ativação (na faixa de 630 nm), restringindo sua aplicação a cânceres superficiais e
ainda apresenta tempo de retenção prolongada, favorecendo a toxicidade cutânea após
a TFD (JORI, 1996).
A segunda geração de FS, por sua vez, foi estabelecida com o intuito de
contornar os efeitos limitantes dos fármacos de primeira geração. Os principais
fármacos de segunda geração são as ftalocianinas, clorinas e alguns corantes. Dentre as
clorinas, a mais empregada é o Foscan® (BONNETT, 1995), que é um potente FS
com comprimento de onda de ativação de 652 nm. Possui uma maior eliminação
tecidual, se comparado ao Photofrin®. Apesar da eficácia, o Foscan® desencadeia
fotossensibilidade cutânea elevada, que pode permanecer por várias semanas após o
tratamento (O'CONNOR , GALLAGHER e BYRNE, 2009).
Dentre os fármacos fotossensibilizantes de segunda geração, podemos destacar
as ftalocianinas, que são utilizadas desde 1995 pelo nosso grupo de pesquisa, o qual já
desenvolveu alguns trabalhos explorando suas propriedades (BARBUGLI et al., 2010;
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NUNES , SGUILLA e TEDESCO, 2004; OLIVEIRA et al., 2006; TEDESCO ,
ROTTA e LUNARDI, 2003).

4. Ftalocianinas

As ftalocianinas utilizadas na TFD contêm um íon metálico diamagnético e
demonstraram alta eficiência fotodinâmica no tratamento de tumores animais, assim
como efeitos colaterais fototóxicos reduzidos (DE ROSA e BENTLEY, 2000).
De uma maneira geral, as ftalocianinas (tetraazatetrabenzoporfirina) são
compostos sintéticos semelhantes a porfirinas naturais, ou seja, são compostos
heterocíclicos planares em um sistema aromático (Figura 2). Contudo, nas
ftalocianinas as subunidades pirrólicas são unidas por átomos de nitrogênio, enquanto
nas porfirinas as subunidades são unidas através de pontes de metileno. Além disso,
nas ftalocianinas a conjugação do macrociclo é estendida por anéis benzênicos sobre
quatro unidades pirrólicas, resultando em uma forte banda de absorção na região do
vermelho do espectro visível (650 a 680 nm).
As propriedades fotofísicas das ftalocianinas são fortemente dependentes do íon
metálico central. Dentre as ftalocianinas, complexos de Zn2+ e Al3+ (ftalocianina de
zinco e ftalocianina de cloro e alumínio) possuem as propriedades fotofísicas mais
favoráveis para a aplicação na TFD, isto é, tempo de vida longo no estado singleto
excitado (cerca de 3-8 ns) e tripleto excitados (na ordem de 400 a 500 µs), os quais são
produzidos com alto rendimento quântico (IDOWU e NYOKONG, 2007). Além disso,
apresentam boa fotoestabilidade; podem ser seletivamente acumuladas e eliminadas do
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teciddo alvo com
m quase nenhuma em
missão de fluorescên
ncia basal oobservada em estudoo
in vvitro após 24 h da sua adminnistração; são prepaaradas porr métodos sintéticoss
clásssicos com bom rend
dimento; ssão produzzidas em larga escaala; além de
d possuirr
vanttagens sobbre as po
orfirinas ddevido à sua absorrção ocorrrer numa faixa dee
compprimento de
d onda maior
m
(HOW
WE e ZHA
ANG, 1998
8; LIU et al., 2005; NUNES ,
SGU
UILLA e TE
EDESCO, 2004).

Figu
ura 2: Esttrutura química das porfirinass e das fttalocianinaas. M é o metal dee
coorrdenação quue a nomeiia (Imagenns retiradas do catálog
go da Sigm
ma-Aldrich®
®).

Outra caaracterísticca importannte é que os
o complexos metalizaados de ftaalocianinass
têm demonstraado baixa toxicidadee no escuro
o e eliminação rápidda, reduzin
ndo efeitoss
tóxiccos comum
mente enccontrados nnos fármaacos fotosssensibilizaantes já em
mpregadoss
comercialmentte (DURMU
US e AHS
SEN, 2010)).
Como desvantageem, as ft
ftalocianinaas tendem
m a form
mar agregaados, umaa
o, que redu
uz o renddimento qu
uântico dee
associação inttermoleculaar em meeio aquoso
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fluorescência e encurta o tempo de vida tripleto excitado, afetando a sua eficácia
fotossensibilizante e todo o processo fotodinâmico (OZOEMENA , KUZNETSOVA e
NYOKONG, 2001). Além disso, alguns derivados de ftalocianinas são altamente
hidrofóbicos e de difícil veiculação no organismo. Quando comparamos a estrutura da
ftalocianina de zinco (ZnPc) com a ftalocianina de cloro e alumínio (ClAlPc), temos
que essa última, por causa da presença do cloro não apresenta uma estrutura plana, ao
contrário da ftalocianina de zinco. Esse fato contribui para que a ZnPc, além de ser
extremamente hidrofóbica, agrega-se mais facilmente do que as moléculas da ClAlPc.
Outro aspecto negativo é a baixa seletividade tumoral, exigindo altas doses de
medicamento para que as concentrações efetivas estejam presentes para a irradiação
tecidual (SCHNEIDER et al., 2008). Por essas razões, foi proposta a formação de um
complexo de inclusão utilizando a ftalocianina de zinco, a fim de minimizar os
problemas relacionados com a hidrofobicidade e a agregação.

5. Complexos de inclusão com ciclodextrina

Uma das áreas mais importantes da biotecnologia e bioengenharia é o fenômeno
da complexação molecular, a qual tem grande importância na seletividade e
solubilização de uma diversidade de biomoléculas. As ciclodextrinas, nos últimos
tempos, têm sido utilizadas no desenvolvimento de novos sistemas terapêuticos com a
finalidade de aumentar a incorporação de fármaco, estabilizá-lo e até modelar sua
liberação (LIRA et al., 2009).
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As cicloodextrinas são classifficadas de forma gerral em α, β e γ (cicllodextrinass
natuurais) (Figuura 3). Essa classifficação deepende daa quantidaade de un
nidades dee
glicoopiranoses (glicose) existentess, as quaiss determin
narão o taamanho daa cavidadee
interrna. Assim
m, as ciclo
odextrinas α, β e γ possuem seis, setee e oito unidade
u
dee
glicoopiranoses e diâmetro de aprroximadam
mente 5,2; 6,6 e 8,44 Å respecctivamentee
(CON
NNORS, 1997).
1
Den
ntre as cicllodextrinass naturais, a β-cicloddextrina é largamente
l
e
utilizzada. Esse fato é atrib
buído tantoo devido ao
o seu preço
o, como a ssua dispon
nibilidade e
aindda pelo tam
manho de su
ua cavidadee interna.
A preseença da caavidade int
nterna hidro
ofóbica daas ciclodexxtrinas fazz com quee
de de alojaar uma mo
olécula hósspede form
mando com
mplexos dee
elas tenham a capacidad
L VALLE,,
incluusão com uma variedade de suubstâncias hidrofóbicas (Figurra 4) (DEL
20044).

Figurra 3: Estru
utura químiica das cicllodextrinass (CONNO
ORS, 1997)).

Para a formação
f
de
d compleexos de incclusão com
m a ciclodeextrina é necesssário
n
o
que a molécula hóspede,, ou parte da molécu
ula, entre em
e contatoo com a caavidade daa
cicloodextrina para
p
que seeja formadaa uma asso
ociação esttável. Umaa variedadee de forçass
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não--covalentess como forrças de Vaan der Wallls, interações hidroffóbicas e liigações dee
hidroogênio, sãoo responsááveis pela fformação do compleexo. É impportante resssaltar quee
não oocorrem innterações fortes
fo
comoo ligações covalentes
c
.
Os com
mplexos de inclusão ttêm sido extensamen
e
nte estudaddos por promoverem
m
um aumento da solubillidade de substânciaas pouco solúveis em água. Além dee
melhhorar a hidrossolub
h
bilidade, a compleexação pro
oporciona uma meelhoria naa
estabbilidade quuímica, maior biodispponibilidad
de, diminuiição dos effeitos indessejáveis doo
compposto utiliizado como
o princípioo ativo (D
DEVARAK
KONDA ett al., 2005)). As CDss
vêm desempennhando um importantte papel na Química Medicinal
M
nno que dizz respeito à
tecnoologia de liberação controladaa de fármaacos, que representa
r
atualmentee uma dass
frontteiras

da

ciência envolvenndo

diferentes

asp
pectos

muultidiscipliinares

doo

conhhecimento.

Figu
ura 4: Ilusstração da associaçãoo entre a ciiclodextrin
na e o fárm
maco; (A) complexos
c
s
de innclusão 1:11 e (B) com
mplexos de inclusão 1:2
1 (DEVA
ARAKOND
DA et al., 2005).
2
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Os sistemas de liberação, frequentemente descritos como “drug delivery systems”
(FREITAS et al., 2012), oferecem inúmeras vantagens quando comparados a outros de
dosagem convencional. As CDs vêm sendo empregadas com sucesso na administração e
liberação de fármacos por várias vias e/ou locais de administração, como oral, nasal,
oftálmica, pulmonar, dérmica e transdérmica. Sendo assim, a incorporação das CD’s em
sistemas farmacêuticos constitui uma realidade consolidada, segundo estatísticas recentes,
515 princípios ativos já foram estudados em associação com ciclodextrinas (SZEJTLI,
2005). Mais de 30 medicamentos comercializados mundialmente já possuem CD’s
presentes em suas formulações (LOFTSSON e DUCHENE, 2007). Como no caso de
princípios largamente utilizados, como o antiinflamatório Piroxicam - βCD (Brexin®)
(DE JESUS et al., 2006) e o protetor gástrico Omeprazol - βCD (Omebeta®)
(FIGUEIRAS et al., 2007), que tiveram seus efeitos colaterais minimizados após a
utilização da β-CD como excipiente.
Os trabalhos encontrados na literatura que utilizaram a β-ciclodextrina como um
veículo para a formação de complexos de inclusão (BARBATO et al., 2003; LIRA et
al., 2009; ZINGONE e RUBESSA, 2005), nos serviram de modelo para a formação
dos complexos de inclusão com um novo composto, a cucurbiturila.

6. Complexos de inclusão com cucurbiturilas

A cucurbiturila pertence a uma classe de compostos que vem ganhando cada
vez mais espaço na literatura e que tem mostrado uma química tão rica e versátil
quanto à das ciclodextrinas (DEMETS, 2007).
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Da mesm
ma forma que
q as cicloodextrinas, as cucurbitturilas além
m de serem simétricas,,
possuuem uma cavidade central hi
hidrofóbica relativameente grandde, que é capaz dee
acom
modar espéécies variad
das para a formação de
d complex
xos de incl
clusão (WA
ANG et al.,,
20099), melhoraando a solub
bilidade dee substânciaas lipofílicaas e diminuuindo a cap
pacidade dee
agreggação dessaas espéciess (JOGUPA
ARTHI e AN
NDERSON
N, 2008).
As cucuurbiturilas são estrutturas cícliccas toroidaais, compoostas de un
nidades dee
glicoolurila (T
Tetrahydroiimidazo[4, 5-d]imidazzole-2,5-(1H,3H)-dioone) (de 5 a 11
uniddades), ligaadas por gru
upos -CH2- em suas aminas
a
de simetria D
D6H (Figuraa 5).
Nas

primeiras
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originaraam

exclu
usivamentee

macrrocíclicos hexamériccos e só rrecentemen
nte foi po
ossível sinntetizar e isolar, em
m
quanntidades reppresentativ
vas, seus annálogos.
Como pode
p
ser ob
bservado ppela Figuraa 5, quanto maior o número de
d unidadee
glicoolurílicas, maior é o tamanhoo da caviidade e dos opércuulos dos cavitandos,
c
,
repreesentando a principall barreira eestérica parra a formaçção de com
mplexos de inclusão.

Figu
ura 5: Essquema de
d síntese em cimaa, a= Mo
ock e Beehrend, b=
= Kim) e
repreesentações das Cucurrbit[5, 6 e 88]urilas, viistas de cim
ma (DEME
ETS, 2007).
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A formação de compostos de inclusão ocorre essencialmente por quatro fatores. O
primeiro são as interações solvofóbicas, uma vez que o interior das cavidades é
hidrofóbico e procura acomodar espécies com a mesma natureza. O segundo são as
interações do tipo íon-dipolo que são responsáveis pela formação de complexos entre
cátions e as carbonilas glicolurílicas. O terceiro fator são as ligações de hidrogênio,
responsáveis pela formação de adutos pelos opérculos dos cavitandos. O último fator, que
determina a seletividade por tamanho, são as dimensões dos portais das cucurbiturilas.
A Tabela 1 apresenta as dimensões das principais CB[n] e algumas de suas
propriedades físicas.

Tabela 1: Dimensões e algumas propriedades físicas das cucurbiturilas.
Ø

Ø

Volume

T(°C)

Solub. em
H2O/mM

CB[n]

Opérculo/Å

Interno/Å

Å3

decomp.

CB [5]

2,4

4,4

82

> 420

20-30

CB [6]

3,9

5,8

164

425

0,018

CB [7]

5,4

7,3

279

370

20-30

CB [8]

6,9

8,8

479

> 420

< 0,01

Observa-se que, as cucurbiturilas por serem estruturas regulares, apresentam
uma boa estabilidade térmica, decompondo-se acima de 400 °C. Dentre as
cucurbiturilas apresentadas na Tabela 1, podemos destacar a CB[7] (figura 6), que
apresenta maior solubilidade em água e também um diâmetro interno que favorece a
formação de complexos de inclusão com moléculas maiores que apresentam em suas
estruturas anéis aromáticos, sejam derivados de naftalenos ou fluoróforos grandes.
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Além da
d CB[n] melhorar
m
a solubilid
dade de su
ubstâncias lipofílicas, existem
m
estuddos que utiilizam essees composttos como sistemas de liberação de fármacos (KEMP
P
et al., 2007).

Figura 6:
6 Estruturaa da Cucurbbiturila [7]] (CB[7]) (U
UZUNOV
VA et al., 20
010).

Estudoss recentes mostram
m o desen
nvolvimentto de sisttemas de liberaçãoo
conttrolada de medicamen
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Dessa forma, foi proposto neste estudo, a utilização da cucurbiturila CB[7] para
formar um complexo de inclusão com a ftalocianina de zinco, que é fármaco
fotossensibilizante hidrofóbico muito utilizado na terapia fotodinâmica. De maneira a
tornar o sistema mais biocompatível, foi proposto também nanoencapsular o complexo
de inclusão em um sistema de liberação controlada, os lipossomas.

7. Sistemas de Liberação Controlada – Lipossomas

Lipossomas são pequenas vesículas esféricas formadas por bicamadas
concêntricas de fosfolipídios (Figura 7) que se organizam espontaneamente em meio
aquoso. Tais vesículas são consideradas uma excelente forma de sistema de liberação
controlada de fármacos ou substâncias biologicamente ativas devido à sua
flexibilidade estrutural seja no tamanho, composição e fluidez da bicamada lipídica,
como na sua capacidade de incorporar uma variedade de compostos tanto hidrofílicos
como hidrofóbicos (TORCHILIN, 2005; VOINEA e SIMIONESCU, 2002; XU,
KHAN e BURGESS, 2012).
A composição da bicamada lipídica é um fator de grande importância na
preparação dos lipossomas e obtenção de preparações estáveis. A escolha dos
componentes da bicamada pode determinar a fluidez ou rigidez da mesma e ainda
proporcionar carga. Por exemplo, a utilização de fosfolipídios saturados como a
dipalmitoilfosfatidilcolina gera uma estrutura rígida, enquanto que a fosfatidilcolina
com insaturações derivadas de fontes naturais, como gema de ovo ou soja, promove
maior fluidez da membrana.
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Figu
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circulação, permitindo um possível direcionamento para sítios específicos de células
ou órgãos (TORCHILIN, 2005).
Alguns problemas relacionados aos lipossomas têm sido a rápida liberação no
sangue, devido à adsorção de proteínas do plasma com a membrana fosfolipídica, e o
reconhecimento e a captação dos lipossomas pelo sistema fagocítico mononuclear. A
habilidade dos lipossomas para penetrar nos tecidos doentes está diretamente
correlacionada com o seu tamanho. Lipossomas grandes são rapidamente removidos
da circulação por macrófagos e não se obtém significantes níveis nos outros tecidos do
corpo, enquanto que lipossomas pequenos (lipossomas em escala nanométrica – SUV
– Small Unilamellar Vesicles) demoram um pouco mais para serem reconhecidos e
fagocitados, aumentando a probabilidade dos mesmos de penetrarem os tecidos.
Diversos estudos têm relatado a aplicação de fármacos fotossensibilizadores em
formulação lipossomal no tratamento de neoplasias malignas na terapia fotodinâmica,
sendo observada maior eficiência fototóxica, bem como redução de toxicidade cutânea e
aumento de seletividade tumoral (DADASHZADEH et al., 2010; LONGO et al., 2009).

8. Fluidos Magnéticos

Fluidos magnéticos (FM) são sistemas coloidais magnéticos nos quais o
disperso é constituído de nanopartículas magnéticas (NPMs) funcionalizadas por uma
camada molecular estabilizante e o dispersante é um solvente orgânico ou inorgânico.
A camada molecular estabilizante adsorvida na superfície da nanopartícula, com
espessura tipicamente entre 1 e 4 nm, tanto pode ser de natureza inorgânica, como
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orgânica (MORAIS et al., 2001). O fluido dispersante, por sua vez, tanto pode ser
orgânico (óleo), como inorgânico (água).
A característica mais importante de um FM é a sua estabilidade coloidal, ou
seja, a propriedade das NPMs de permanecerem em suspensão na forma de entidades
isoladas, evitando a aglomeração das nanopartículas e subsequente precipitação. A
estabilidade coloidal do FM decorre de um equilíbrio muito delicado das interações
atrativas e repulsivas entre as nanopartículas.
Como os FM são insolúveis em água e não adequados para o uso clínico, devem
ser quimicamente transformados em colóides, o que pode ser obtido através do
recobrimento das partículas com um material biologicamente ativo, sem alterar,
entretanto, as suas propriedades magnéticas e possibilitando a sua utilização. Para
haver estabilidade, a superfície da partícula magnética deve ser modificada para que se
torne biocompatível (FMBs). A biocompatibilidade é alcançada desde que os FM
sejam biodegradáveis, hemocompatíveis e não-tóxicos ao organismo. Além disso, as
partículas magnéticas devem atravessar a barreira endotelial, evitar a fagocitose e se
acumular especificamente nos tecidos alvo, sem causar danos às células normais.
Outra estratégia para se conseguir FMBs estáveis em soluções fisiológicas e,
também, para aumentar a eficiência e a seletividade de incorporação destas partículas
magnéticas pelos tecidos tumorais, se baseia no desenvolvimento dos chamados
magnetolipossomas (KÜCKELHAUS et al., 2004). Os magnetolipossomas são
lipossomas que contém partículas magnéticas encapsuladas na região do núcleo da
bicamada lipídica (Figura 8).
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Figu
ura 8: Representação
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Atualmente, a HPT é aplicada, na maioria das vezes, como uma terapia
suplementar junto a outros tratamentos, sendo que estudos experimentais mostraram
que a combinação de tratamentos, induz a potencialização dos efeitos no tocante à
regressão tumoral (PRIMO et al., 2008; RODRIGUES et al., 2009).
O mecanismo preciso pelo qual ocorre a citotoxicidade causada pela aplicação
de calor ainda permanece indefinido, no entanto, estudos mostraram que a HPT causa
uma desaceleração significativa na multiplicação de células neoplásicas e morte
celular simultânea através do mecanismo de apoptose (BARNI et al., 2006).
Para que a HPT seja eficiente é necessária a utilização de mediadores de
aquecimento adicionais ou sistemas de aplicação de aquecimento para concentrar o
campo elétrico em um tecido específico. Uma vez que a célula esteja associada à
partículas magnéticas, pode-se fazer com que estas partículas, pela ação de um campo
magnético de corrente alternada de alta frequência, comecem a vibrar. Essa vibração
das partículas magnéticas dissipará o calor nas células associadas, provocando sua lise
e morte. Este processo, conhecido como magnetotermocitólise - morte celular por
calor gerado magneticamente – leva à destruição específica da célula alvo, sem afetar
as células dos tecidos vizinhos. Sendo assim, a magnetotermocitólise é uma técnica
pouco invasiva que, ao contrário do laser infravermelho, das microondas e da HPT por
ultrassom, impedem o aquecimento desnecessário nos tecidos sadios, pois somente as
nanopartículas magnéticas absorvem o campo magnético.
Os fluidos magnéticos biocompatíveis (FMBs) são os principais sistemas
utilizados no desenvolvimento da magnetotermocitólise.
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II. OBJETIVOS

Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho se fundamenta em, primeiramente, padronizar a
preparação do complexo de inclusão entre o fármaco fotossensibilizante (ZnPc) e a βCiclodextrina. Estudar a formação do complexo entre a ZnPc e a Cucurbiturila[7] e
nanoencapsular o complexo em sistemas lipossomais tornando-os biocompatíveis, na
ausência e na presença de fluido magnético biocompatível (FMB) a base de
nanopartículas magnéticas de citrato.

Objetivos específicos
1) Padronizar a preparação do complexo de inclusão, utilizando a β- Ciclodextrina e a
Ftalocianina de zinco;
2) Preparar e caracterizar por meio de métodos físico-químicos o complexo de
inclusão formado por Cucurbiturila[7] e Ftalocianina de zinco (CB[7]:ZnPc);
3) Preparar e caracterizar por meio de métodos físico-químicos as formulações
lipossomais, através do tamanho, do índice de polidispersividade (IPd), do potencial
zeta (ζ) e da eficiência de encapsulação;
4) Comparação entre o complexo livre e o mesmo encapsulado em lipossoma de
maneira a estudar o lipossoma como um veículo de liberação de fármacos;
5) Avaliação do efeito citotóxico fotodinâmico e/ou hipertérmico das formulações
lipossomais na ausência ou presença de luz e/ou campo magnético em linhagem
neoplásica de melanoma murino B16-F10.
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III. PARTE EXPERIMENTAL

1. Materiais

Ftalocianina de zinco (ZnPc, 97%) e estearilamina (98%) foram compradas da
Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA. Fosfatidilcolina de ovo e colesterol foram
obtidos da Avanti Polar Lipids (Alabama, EUA). A Cucurbiturila (CB[7]), sintetizada
foi cedida pelo Prof. Dr. Grégoire Jean-François Demets do Departamento de Química
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, com o qual realizamos
um projeto de colaboração.
Os solventes de grau analítico relacionados a seguir foram utilizados sem
tratamento prévio: Metanol (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA), Etanol (SigmaAldrich Co., St. Louis, MO, EUA) e Clorofórmio (Merck KGaA, Darmstadt,
Alemanha).
Os estudos de citotoxicidade foram realizados com a linhagem de melanoma
B16-F10 (American Type Culture Colletion, ATCC). Esse tipo de célula neoplásica é
obtido originalmente de ratos C57BL/6JD/D. A indução desse tipo de neoplasma
(melanoma cutâneo) é feita pela injeção de metilcolantreno na cavidade torácica de
ratos. A remoção do fluido presente nesta cavidade é feita após dois dias, e a
subsequente transfusão para outros animais garante a proliferação deste tipo de células.
Para os estudos biológicos foram utilizados os seguintes materiais: fosfato de
potássio monobásico (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA), fosfato de sódio
dibásico (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA), cloreto de sódio (Sigma-Aldrich
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Co., St. Louis, MO, EUA), cloreto de potássio (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO,
EUA), bicarbonato de sódio (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA), HEPES
(Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA). Meio de cultura RPMI 1640 (Gibco,
Invitrogen Co., Grand Island NY, USA), anfotericina B (Cultilab®, Campinas, Brasil),
antibiótico – penicilina/estreptomicina (Cultilab®, Campinas, Brasil), tripsina-EDTA
(Gibco, Invitrogen Co., Grand Island NY, USA) e soro fetal bovino inativado estéril
(Gibco, Invitrogen Co., Grand Island NY, USA). O soro fetal bovino (SFB) apresenta,
em sua composição básica, insulina, hormônios e vários outros fatores de crescimento.
A solução estoque foi aquecida a 56ºC para inativação das enzimas, e, em seguida,
alíquotas de volumes fixos de 10,0 mL foram conservadas no freezer a -20ºC até sua
utilização.
Foi utilizado nos estudos fotobiológicos o protocolo de contagem e avaliação da
viabilidade celular com o 3[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-brometo difenil tetrazolium
(MTT, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA) e o corante azul de tripan (Gibco,
Invitrogen Co., Grand Island NY, USA).
O fluido magnético (FM), constituído por nanopartículas de citrato, utilizado
neste trabalho foi sintetizado no laboratório da Profa. Dra. Emília Celma de Oliveira
Lima (Instituto de Química-UFGO) e caracterizado no laboratório do Prof. Dr. Paulo
César de Moraes (Instituto de Física-UNB), com os quais realizamos um projeto de
colaboração.
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2. Preparações

A solução salina tamponada de fosfato (PBS), pH = 7,4 foi preparada pela
mistura de diferentes volumes de soluções de fosfato de sódio monobásico 10 mM e
fosfato de sódio dibásico 10 mM em água ultrapura. A estas soluções foram
adicionadas 1,37 mM de NaCl e 2,7 mM KCl, resultando numa solução salina
tamponada de fosfato (PBS) isotônica.
As soluções estoques de ftalocianina de zinco (ZnPc) foram preparadas em uma
mistura de DMSO/DMF (1:1) armazenadas por um período não superior a duas
semanas, na ausência de luz, a - 20ºC.
Todas as formulações lipossomais foram preparadas pelo método de hidratação
do filme lipídico, conforme descritas no item 4.6 da Seção III e armazenadas na
ausência total de luz a temperatura ambiente.
As concentrações finais da solução de ZnPc nas soluções utilizadas nos estudos,
foram determinadas espectrofotometricamente, utilizando-se o coeficiente de extinção
molar em 666 nm (ε = 2,3 x 105 M-1 cm-1) em etanol.
Para o cultivo da linhagem B16-F10 foi utilizado o meio RPMI 1640,
constituído de uma mistura de sais enriquecidos com aminoácidos, vitaminas e outros
componentes essenciais para o crescimento celular, constituindo uma solução
nutritiva. O meio RPMI 1640 foi adquirido na forma desidratada e preparado em 1,0 L
de água ultrapura, pela adição do conteúdo do envelope, acrescido de 2,2 g de
bicarbonato de sódio, 2,4 g de tampão HEPES. Em seguida, foi filtrado, utilizando-se
uma membrana de 0,22 µm em um sistema de filtragem autoclavável da Corning e por
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fim foi ajustado seu pH em 7,0. Posteriormente a esse meio foi adicionado 10% de
soro fetal bovino, penicilina (100 UI.mL-1), estreptomicina (100 µg.mL-1) e
anfotericina B (2,5 µg.mL-1), para obtenção do meio completo.
A solução de azul de tripan foi preparada na concentração estoque de 0,4%,
utilizando-se como solvente o tampão PBS (pH = 7,4). Tal solução foi filtrada
utilizando-se uma membrana de 0,22 µm e conservada sob refrigeração em
temperatura de 2-8ºC.
Todas as soluções aquosas foram preparadas com água ultrapura, obtida através
do sistema de água Direct-Q 3 (Sistema de purificação de água –Millipore), com
filtração em membrana de porosidade 0,2 µm de diâmetro, pressão máxima de
operação em 50% psi (3,4 Kg/cm2) e resistividade de 18mΩ.

3. Aparelhagem

Nos estudos espectrofotométricos foram utilizados os espectrofotômetros de
absorção UV/visível modelo Lambda 20 da Perkin Elmer e U3000 da Hitachi e os
espectrofluorímetros modelo Fluorog 3 da Spex e F4500 da Hitachi, todos com
controle de temperatura e agitação.
Na análise de ressonância magnética nuclear foi utilizado o espectrômetro
Bruker Avance DRX-500 (RMN 1H, 500 MHz). As análises foram realizadas no
Laboratório de Ressonância Magnética do Departamento de Química da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.

Bolfarini, G.C

Parte Experimental | 29

Na calorimetria exploratória diferencial foi utilizado o equipamento DSC-50
thermal analyser (Shimadzu, Japan). Esse estudo foi feito no laboratório do Prof. Dr.
Luis Alexandre Pedro de Freitas do Departamento de Ciências Farmacêuticas da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto.
As análises de Raios-X das amostras na forma de pó foram realizadas no
equipamento modelo D5005 da Siemens.
Nos estudos do tamanho das partículas foi utilizado o equipamento Zetasizer
Nano system ZS da Malvern-UK, o qual possui um laser de He-Ne de 4 mW que opera
no comprimento de onda de 633 nm, permitindo realizar medidas não invasivas por
“backscatter optics” (NIBS). Possui a capacidade de determinar tamanho de partículas
no intervalo de 2nm a 3 µm. As medidas foram realizadas num ângulo de detecção de
90º e a posição da medida na cubeta foi automaticamente determinada pelo software
do equipamento.
A preparação das suspensões lipossomais foi feita pelo método de extrusão por
meio de membranas de policarbonato (Nucleopore®, Costar, Cambridge, MA) com
poros variados sob atmosfera inerte de nitrogênio e pressão positiva de 30 Kf/cm2.
Na determinação da eficiência de encapsulação foram utilizados eppendorfs
com filtros de 10.000 Daltons (Microcon®) e centrífuga tipo Eppendorf (Centrifuge
5810 R, Hamburg, Alemanha), na velocidade de 10.000 rpm por 1 h a 4ºC.
Os trabalhos rotineiros com culturas celulares foram realizados em sala
asséptica utilizando capelas de fluxo laminar modelo Pachane 400 (Pachane) e modelo
Airstem Esco Class II BSC, esterilizada com luz germicida e fluxo contínuo de ar. As
culturas celulares foram estabelecidas em incubadora da Forma Scientific modelo
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3130 com controle digital de injeção de CO2 (5%) e temperatura de 37ºC. Toda
vidraria foi previamente esterilizada em autoclave da Termotron modelo Clear 2001 de
dois ciclos a 120ºC por 30 minutos. O material plástico foi esterilizado previamente
por óxido de etileno realizado junto ao setor de esterilização do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HC/ FMRP/ USP.
Para os ensaios biológicos de fototoxicidade em célula da linhagem B16-F10
utilizou-se o sistema laser de diodo Eagle da Quantum Tech, operando no
comprimento de onda de emissão em 675 nm acoplado a uma fibra óptica operando
em torno de 600 mW de potência, com tempos de irradiação ajustados de maneira a
obter densidades de energias entre 0,5 e 5,0 J.cm-2. Para os ensaios biológicos com a
aplicação do campo magnético foi utilizado um aparelho portátil, desenvolvido pelo
Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Genética e Morfologia da
Universidade de Brasília (UNB), operando a 1MHz com amplitude de campo de
40 Oe.
Os estudos de viabilidade celular foram determinados utilizando-se um leitor
espectrofotométrico para protocolos de ELISA, modelo Safira2 da TECAN Group
(Groሷdig, Áustria).
Foram utilizados também: microscópio invertido CK2 Olympus (para análise de
forma, tamanho e crescimento de cultura), microscópio convencional axiovert 40 CFL
da Zeizz, balança eletrônica A-200 DS (Denver Instrument Company), sonicador
modelo Branson 1510 (Bransonic Ultrasonics Corporation, Eagle Road, Danbury,
USA) e pHmetro modelo QX-1500 (Qualxtron).
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4. Métodos

4.1 Metodologia para quantificação de ZnPc por espectrofotometria

Inicialmente foi preciso desenvolver um método analítico para quantificar a
ftalocianina de zinco incorporada no complexo de inclusão e nas formulações
lipossomais.
A partir de uma solução estoque de ZnPc (200 µg.mL-1) em DMF/DMSO,
foram realizadas sucessivas diluições para 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625 µg.mL-1
do FS em etanol. A solução estoque foi preparada pesando uma massa de ftalocianina
de zinco, que foi adicionada em 1,0 mL de DMF/ DMSO (1:1) e submetida à
sonicação até completa solubilização. Sabendo que a absortividade molar da
ftalocianina de zinco é de ε = 2,3 x 105 M-1 cm-1, através de um espectro de absorção
foi possível calcular a concentração final utilizando a lei de Lambert-Beer. Os
espectros de absorção foram traçados num intervalo de 300 a 800 nm, utilizando como
branco o etanol. Para todas as análises foram usadas células de quartzo de quatro faces
(10 mm).
Desta forma, foi possível obter uma curva padrão de ZnPc, plotando-se o
gráfico

de

intensidade

de

absorção

versus

a

concentração

do

fármaco

fotossensibilizante. As concentrações da ZnPc foram determinadas por extrapolação,
utilizando-se a equação obtida por regressão linear da curva padrão.
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4.2 Determinação do coeficiente de partição (o/a) do fármaco fotossensibilizante
(ZnPc)

A hidrofobicidade de um fármaco é um fator a ser avaliado, uma vez que a sua
atividade está diretamente relacionada aos processos de absorção e distribuição, do
mesmo no meio biológico alvo. Para que os fármacos atuem é necessário que se
dissolvam, atravessem as membranas biológicas e alcancem os seus sítios de ação. O
coeficiente de partição de um FS constitui a característica principal do mesmo a ser
considerada no estudo da sua interação com as membranas celulares, uma vez que a
permeabilidade de uma molécula através das membranas celulares pode ser estimada
pelo seu coeficiente de partição; quanto maior a lipofilicidade da molécula, maior é o
seu coeficiente de partição e mais rápida será sua difusão através das membranas
(TAVARES, 2004).
O parâmetro que expressa a hidrofobicidade de um fármaco é o coeficiente de
partição (Log P). O coeficiente de partição pode ser definido como sendo a razão entre
as concentrações que se estabelecem nas condições de equilíbrio de uma substância
química, quando dissolvida em um sistema constituído por uma fase orgânica e uma
fase aquosa. Nesse estudo foi utilizado o sistema 1-octanol/ tampão fosfato pH 7,4,
considerado o sistema preferencial para a determinação do coeficiente de partição,
uma vez que o 1-octanol possui uma ampla capacidade de dissolução, é quimicamente
estável e não volátil (PARKER e STANBRO, 1982).
Foram preparadas soluções de ZnPc na concentração de 10,0 µg.mL-1 num volume
de 3,0 ml de tampão fosfato (pH=7,4). Em seguida, adicionou-se igual volume de 1-
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octanol. A mistura foi agitada por meio de um sonicador modelo Branson 1510
(Bransonic Ultrasonics Corporation, Eagle Road, Danbury, USA) durante 1 hora. Após
esse período, as misturas foram colocadas em repouso para ocorrer a separação das fases.
A concentração de ZnPc na fase orgânica e na fase aquosa foi quantificada
antes e após a separação das fases, com auxílio de uma micropipeta (Corning,
LAMBDATM 100-1000 µL) e o valor do coeficiente de partição foi determinado de
acordo com a equação (TAVARES, 2004):

P= [fase orgânica]/[fase aquosa]

(Equação 1)

Em que P (ou também log P) é o coeficiente de partição do composto analisado; [fase
orgânica] a concentração do composto na fase orgânica nas condições de equilíbrio;
[fase aquosa] a concentração do FS na fase aquosa nas condições de equilíbrio.

4.3 Preparação do complexo de inclusão com a β-ciclodextrina

Primeiramente, utilizamos a preparação do complexo de inclusão entre a βCiclodextrina (β-CD) e a ftalocianina de zinco como uma forma de padronizar a
formação do complexo de inclusão pelo método de Co-evaporação.
O complexo de inclusão foi inicialmente preparado na concentração de 250 µM
e com um volume de 50 mL de água e etanol, totalizando 100 mL de solução. A
solução foi inicialmente aquecida a 40°C por 30 minutos e permaneceu sob agitação
constante a 25°C durante 24 horas. A seguir, a solução era rotaevaporada a 40ºC e 100
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rpm, contudo, essa etapa desprendia um grande tempo e além disso, o rendimento da
preparação era baixo, sendo necessário otimizar o sistema. Para isso, foi necessário
alterarmos as variáveis da preparação, o complexo passou a ser preparado na
concentração de 500 µΜ e com volume de 30 mL de água e etanol, totalizando 60 mL
de solução. Além disso, a solução passou a ser rotaevaporada a 40ºC e 100 rpm, para
eliminação do etanol e liofilizada, para a eliminação da água.

4.4 Preparação dos complexos de inclusão com a cucurbiturila[7]

Sabe-se que a Cucurbiturila tem a tendência de formar preferencialmente
complexos na proporção (1:1) ou (1:2) (UZUNOVA et al., 2010). A partir desta
informação, um complexo de inclusão foi preparado nas duas proporções pelo método
de co-evaporação, seguido por liofilização, método otimizado com a β-CD, como
descrito no item 4.3 da Seção III, onde a cucurbiturila[7] e o fármaco
fotossensibilizante (ftalocianina de zinco) foram solubilizados em uma mistura (1:1)
de água etanol, ambos na concentração de 500 µM. A solução foi inicialmente
aquecida a 40°C por 30 minutos e permaneceu sob agitação constante a 25°C durante
24 horas, com o auxílio de um agitador magnético e um banho termostatizável. Em
seguida foi rota-evaporadorada (Rotovapor® BÜCHI, Switzerland) a 40°C e 100 rpm,
para retirada do solvente. Após este processo a mistura foi congelada e a água retirada
pelo processo de liofilização (Labconco, Freeze Dry System / LYPH LOCK 4.5,
Missouri, USA) a – 45°C e 0.1 mPa. (TEIXEIRA et al., 2003; ZINGONE e
RUBESSA, 2005).
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4.5 Caracterização físico-química dos complexos de inclusão

A caracterização físico-química do complexo de inclusão foi feita por
ressonância magnética nuclear (RMN), calorimetria diferencial exploratória (DSC) e
difração de raios-X em pó (XDR), para as duas proporções de complexos. O emprego
destas técnicas se baseia na comparação dos resultados das substâncias puras e do
complexo.
Nos espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio os
deslocamentos químicos (δ) estão relatados em parte por milhão (ppm) em relação ao
tetrametilsilano (TMS), utilizado como padrão interno. Os sinais foram atribuídos
nomeando-se de acordo com a seguinte legenda: s = singleto e m = multipleto.
Na calorimetria exploratória diferencial as amostras foram analisadas em
panelas de alumínio herméticas (TA Instruments) fechadas e para cada análise foram
utilizados 5 mg de material. As análises foram realizadas aquecendo a amostra com
uma taxa de aquecimento de 10°C/min, no intervalo de temperatura entre 150 e 450°C,
ou seja, num intervalo acima da temperatura de fusão dos componentes, sob fluxo de
N2 (50 mL.min-1).
Nas análises de Raios-X as amostras na forma de pó foram analisadas em um
tubo selado de Cu (radiação K(alfa) de 1,5406 Å com o ângulo 2θ variando entre 5 e
40º com uma velocidade de varredura de 0,025 graus por segundo.
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4.6. Simulação molecular do complexo de inclusão CB[7]:ZnPc

O cálculo da estrutura molecular do complexo de inclusão foi realizado pelo
Prof. Dr. Luís Gustavo Dias do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Ribeirão Preto.
As estruturas de CB[7] e ZnPc foram inicialmente desenhadas com os
programas Chemsketch e VegaZZ. Na sequencia as moléculas, isoladamente, tiveram
suas geometrias de equilíbrio encontradas por métodos quânticos baseados em Teoria
Funcional da Densidade (Density Functional Theory, DFT). O complexo foi montado
já partindo das geometrias otimizadas do CB[7] e ZnPC. As geometrias foram então
otimizadas usando novamente métodos quânticos baseados em DFT e o programa
Jmol (An Open Science Project) que auxiliou na visualização do complexo e também
permitiu observar alterações nas distâncias entre as moléculas antes e após a
formação do complexo de inclusão. Os cálculos foram realizados no vácuo (ausência
de solventes).

4.7 Preparação dos lipossomas

Para os estudos iniciais foram preparados quatro tipos sistemas lipossomais: o
lipossoma vazio (Vazio-Lp), lipossoma contendo a Cucurbiturila[7] (CB[7]-Lp),
lipossoma contendo a zinco ftalocianina (ZnPc-Lp) e lipossoma contendo o complexo
de inclusão (CB:ZnPC-Lp). Todos foram preparados pelo método de hidratação do
filme lipídico (MANOLIKAR e SAWANT, 2003), na concentração de 5 µmol.L-1 em
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relação ao fármaco fotossensibilizante. Nesse método, fosfatidilcolina de ovo,
colesterol, estearilamina na proporção fixa de 7:2:1 respectivamente, foram
dissolvidos numa mistura de Clorofórmio/ metanol (3:1) a 37°C. A solução foi agitada
por 30 min e rotaevaporada a 37°C e 100 rpm para a retirada dos solventes. Em
seguida foi feita a hidratação do filme lipídico seco com 10 mL de tampão fosfato
(PBS pH 7,4). Os componentes CB[7], ZnPc e o complexo de inclusão foram
adicionados na fase orgânica junto com os demais componentes.
Ao término do processo, foi obtido um lipossoma formado por vesículas
multilamelares grandes (MLV). Para obtenção de lipossomas em escala nanométrica
foi necessário submetê-los à extrusão por meio de membranas de policarbonato
(Nucleopore®, Costar, Cambridge MA) com poros de 1,0 µm, 0,6 µm, 0,4 µm e
0,2 µm, sequencialmente num total de 4 vezes em cada membrana (valor estabelecido
como ideal para que todas as vesículas estejam com o mesmo tamanho), sob atmosfera
inerte de nitrogênio e pressão positiva de 30 Kf.cm-2.

4.8 Preparação dos lipossomas magnéticos (Magnetolipossomas)

Para os estudos com o campo magnético, foram preparados lipossomas de
fluido magnético (ML) e lipossomas contendo o complexo de inclusão e o fluido
magnético (CB:ZnPc-ML). Estes lipossomas foram preparados da mesma forma
descrita no item 4.6 da Seção III, com a diferença de que ocorre a adição do fluido
magnético após os lipossomas serem submetidos ao processo de extrusão, na
concentração de 1,0x1015 partículas.mL-1, concentração na qual o fluido magnético
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(FM) apresenta propriedades magnéticas que oferecem resposta à indução do campo
magnético (OLIVEIRA, D. M., 2006).

4.9 Caracterização físico-química dos lipossomas

A caracterização dos lipossomas foi feita pelo medindo-se o diâmetro médio
das vesículas, do índice de polidispersão e do potencial zeta pela análise por
espalhamento de luz dinâmico (espectroscopia de correlação de fótons, PCS). As
análises foram realizadas em ângulo de varredura de 173º e após diluição de 20 µL das
formulações em 2 mL de água ultrapura. As determinações foram feitas em triplicatas
a 25ºC.

5. Estudo de estabilidade das formulações lipossomais

Para que as formulações lipossomais mantenham suas propriedades originais
por um intervalo de tempo, foram realizados estudos de estabilidade.
A estabilidade das formulações lipossomais foi investigada num período de 3
meses avaliando o tamanho das vesículas e o potencial zeta. As análises foram
realizadas após diluição de 20 µL das formulações em 2 mL de água ultrapura. As
determinações foram feitas em triplicatas a 25ºC.
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5.1 Determinação da eficiência de encapsulação e do rendimento da preparação
lipossomal

Após ser submetido ao processo de extrusão foi avaliada também a eficiência de
encapsulação do fármaco fotossensibilizante no sistema lipossomal contendo o
complexo de inclusão (CB:ZnPc-Lp), uma vez que essa formulação é o foco do nosso
estudo. A determinação foi feita pelo método de ultracentrifugação e ultrafiltração, no
qual isola a fase aquosa externa, sendo possível quantificar a fração livre da ZnPc
presente na formulação lipossomal (BUBOLTZ e FEIGENSON, 1999). O volume de
200 µL da preparação lipossomal foi centrifugada a 10.000 rpm, a 4ºC por 1 hora em
ependorf microcon® com filtro de 10.000 Daltons. Após a centrifugação, a
concentração de ZnPc foi determinada por espectrofotometria Uv-visível ( λ = 300800 nm, pico máximo em 673 nm). Para a determinação do rendimento da preparação
lipossomal foi necessário também digerir as membranas utilizadas na extrusão para
determinar quantidade de FS retido nas membranas. A eficiência de encapsulação e o
rendimento da preparação lipossomal foram determinados como descrito a seguir:

CT – CL
EE (%) =
CT
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Equação 2
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Rendimento =

CF

Equação 3

X 100

CT

Onde:
EE = Eficiência de encapsulação

CF = Concentração final

CT = Concentração teórica

CL = Concentração livre

5.2. Estudos envolvendo linhagem de células neoplásicas

5.2.1 Crescimento e manutenção da cultura de células da linhagem neoplásica de
melanoma murino (B16-F10)

As matrizes congeladas de células B16-F10 (0,5 x 106 células.mL-1) (Figura 9)
estocadas em nitrogênio líquido foram descongeladas a 37ºC e adicionadas a um
frasco de cultura (Corning, estéril, de 75 cm2) contendo 10,0 mL do meio completo
(RPMI 1640). As células de melanoma B16-F10 foram incubadas a 37ºC com 5,0 %
de CO2 durante 48 h. Após este período, realizou-se a primeira repicagem de células.
Como as células crescem aderidas no frasco celular, foi necessária a utilização de uma
solução de tripsina-EDTA (0,05%) para soltá-las, sendo necessário o contato com esta
solução durante 3 minutos. Assim, o meio contendo as células foi adicionado em um
tubo cônico do tipo Falcon e centrifugado a 25ºC com rotação constante de 1200 rpm
durante 10 min. O sobrenadante foi descartado e o sedimento suspenso com 10,0 Ml
de meio completo; as células foram, então, distribuídas em frascos de culturas
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adicionados na câmara de Neubauer. A contagem dentro da câmara foi realizada em
microscópio no campo claro na objetiva de aumento de 10X, sendo contadas apenas as
células viáveis (não coradas em azul). Para todos os ensaios in vitro de citotoxicidade
foi padronizada uma concentração de 1x105 células/poço, as quais foram semeadas em
placas de cultura de 24 poços.

5.2.3 Ensaio de viabilidade celular – MTT

Este método se baseia no uso do corante (3[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-brometo
difenil tetrazólico) e é apropriado para se determinar espectrofotometricamente número
total de células como função da atividade mitocondrial intacta, ou seja, células vivas.
Soluções de MTT dissolvidas em meio de cultura ou em soluções salinas,
balanceadas na ausência de indicador vermelho de fenol, são de cor amarelada. A
dehidrogenase mitocondrial das células viáveis atua sobre o anel tetrazolium,
produzindo cristais de formazam de cor púrpura, os quais são insolúveis em solução
aquosa. Os cristais são então dissolvidos em isopropanol acidificado. Um aumento ou
diminuição no número de células resulta em uma mudança concomitante na
quantidade do formazan formado, indicando assim o grau de citotoxicidade
(MOSMANN, 1983). Após 24 h do estudo em células, o meio foi retirado e foram
adicionados 80 µL da solução de MTT (5 mg.mL-1) e 420 µL de meio RPMI (sem
Phenol Red e sem soro bovino fetal) a cada poço. As células foram re-incubadas por
4 h, sendo por fim retirado e adicionado 500 µL de isopropanol para a solubilização do
formazan obtido.
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O teste foi finalizado através de medidas espectrofotométricas basal, da
absorbância no comprimento de onda de 560 nm, descontando-se a absorbância de
fundo a 690 nm (FRESHNEY, 1986). Estas medidas foram determinadas utilizando-se
um leitor espectrofotométrico de Microplacas modelo Safira2 da TECAN Group
(Groሷdig, Áustria).
Os experimentos foram realizados em triplicatas e para o tratamento estatístico
utilizou-se o Prism® Software (Version 3.0). A análise da significância estatística
entre o controle e os outros grupos foi determinada por unilateral ANOVA seguido
pelo teste-t Tukey para comparações múltiplas. Os resultados obtidos representam as
médias ± SEM (n=3).

5.2.4 Estudos de citotoxicidade

Após contagem e plaqueamento das células, as placas foram incubadas por 24 h
em condições padrão de cultivo para permitir adesão e recobrimento celular da área
dos poços de cultura. Ao atingirem confluência, o meio foi retirado e as células foram
lavadas com PBS e em seguida, foram adicionadas as amostras contendo as soluções a
serem testadas. As soluções foram preparadas em meio RPMI contendo 3% de soro
fetal bovino. Depois de 3 h de incubação, as soluções foram retiradas e foi adicionado
meio RPMI completo. Após 24 h realizou-se o ensaio padrão de viabilidade celular
MTT (3[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-brometodifenil tetrazolium), como descrito no item
5.2.3 da Seção III.
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5.2.5 Determinação da citotoxicidade da Ftalocianina de Zinco (ZnPc), da
Cucurbiturila (CB[7]) e do complexo de inclusão (CB[7]:ZnPc) na ausência de luz
e campo magnético

Inicialmente foi determinada a citotoxicidade dos compostos ZnPc, CB[7] e
CB[7]:ZnPc na ausência de luz e de campo magnético. Por meio deste estudo variouse a concentração de cada componente com o objetivo de determinar a concentração
de trabalho.
As soluções de cucurbiturila[7] e do complexo de inclusão foram preparadas
por meio de diluição seriada a partir de uma solução estoque em PBS de 2,0 µg.mL-1.
As soluções de ZnPc foram preparadas a partir de uma solução estoque (DMF:DMSO)
também por meio de diluição seriada. A determinação foi feita intervalo de
concentração na faixa de 2,0 e 0,125 µg.mL-1.
As células foram incubadas com as soluções de ZnPc, CB[7] e CB[7]:ZnPc em
meio RPMI 3%. Depois de 3 h de incubação a 37ºC em uma estufa de CO2, as
soluções foram retiradas e foi adicionado meio RPMI 10%. Após 24 h foi realizado o
ensaio de MTT para a avaliação da integridade celular, conforme descrito no item
5.2.3 da Seção III.
Os dados encontrados através do teste de MTT foram analisados utilizando-se o
teste t de Students (ANOVA, P < 0,05).
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5.2.6 Determinação da citotoxicidade das formulações lipossomais na ausência de
luz e campo magnético

Da mesma forma que no item 5.2.5 da Seção III, foi feito um estudo de modo a
avaliar a citotoxicidade das formulações lipossomais na ausência de estímulo luminoso
e de campo magnético. Este estudo foi feito com as formulações (Vazio-Lp), (CB[7]Lp), (ZnPc-Lp), (CB:ZnPc-Lp). As soluções foram preparadas em meio RPMI 3% nas
concentrações citadas anteriormente, as células foram incubadas com as amostras por
um período de 3 h a 37ºC em uma estufa de CO2. Depois de 24 h foi realizado o ensaio
de MTT para a avaliação da integridade celular, conforme descrito no item 5.2.3 da
Seção III.
Os dados encontrados através do teste de MTT foram analisados utilizando-se o
teste t de Students (ANOVA, P < 0,05).

5.2.7 Determinação da citoxicidade dos lipossomas magnéticos na ausência de luz
e do campo magnético

Foi avaliada também a citotoxicidade dos lipossomas magnéticos (ML) e
(CB:ZnPC-ML) na ausência de estímulo luminoso e de campo magnético. As soluções
foram preparadas em meio RPMI 3% e contendo 1x1015 partículas.mL-1 de fluido
magnético. As células foram incubadas com as amostras por um período de 3 h a 37ºC
em uma estufa de CO2. Depois de 24 h foi realizado o ensaio de MTT para a avaliação
da integridade celular, conforme descrito no item 5.2.3 da Seção III.
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Os dados encontrados através do teste de MTT foram analisados utilizando-se o
teste t de Students (ANOVA, P < 0,05).

5.2.8 Determinação fototoxicidade do complexo livre (CB[7]:ZnPc), do lipossoma
contendo o complexo (CB:ZnPc–Lp) e do lipossoma contendo o complexo e o
fluido magnético (CB:ZnPc-ML)

No estudo de fototoxicidade, foi avaliado o efeito da luz sob a cultura celular
(células B16-F10) na presença do complexo de inclusão livre e dos lipossomas
CB:ZnPc-Lp e CB:ZnPc-ML na concentração de 0,25 µg.mL-1 e 1x1015partículas.mL-1
de fluido magnético, preparadas em meio RPMI 3%. Após o período de incubação de
3 h a 37ºC em uma estufa de CO2, as soluções foram retiradas e foi adicionado PBS.
Em seguida, a cultura celular foi submetida a diferentes intensidades de irradiação (de
0,5 a 5 J.cm-2). Para a irradiação foi utilizado o sistema laser de diodo Eagle da
Quantum Tech, no comprimento de onda de emissão em 670 nm acoplado a uma fibra
ótica operando no máximo de 600 mW de potência.
Ao término da irradiação, o tampão PBS foi removido e foi adicionado meio
RPMI 10%. Após 24 horas foi realizado o ensaio do MTT para a avaliação da
viabilidade celular, conforme descrito no item 5.2.3 da Seção III.
Os dados encontrados através do teste de MTT foram analisados utilizando-se o
teste t de Students (ANOVA, P < 0,05).
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5.2.9 Determinação da citotoxicidade dos lipossomas magnéticos na presença de
campo magnético

No estudo de citotoxicidade, foi avaliado o efeito do campo magnético sobre a
cultura celular (células B16-F10) na presença dos lipossomas ML e CB:ZnPc-ML.
Neste experimento, a concentração do FS foi de 0,25 µg.mL-1 e a do FM de 1 x 1015
partículas.mL-1. As soluções foram preparadas em meio RPMI 3% e incubadas por um
intervalo de tempo de 3 h a 37ºC em uma estufa de CO2.
A seguir as soluções foram retiradas, foi adicionado o tampão PBS e a cultura
celular foi submetida a um campo magnético, utilizando-se aparelho portátil
desenvolvido pelo Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Genética e
Morfologia da Universidade de Brasília (UNB), operando a 1MHz com amplitude de
campo de 40 Oe, por 3 minutos.
Após a aplicação do campo, o tampão PBS foi removido e adicionou-se meio
RPMI 10%. As células foram levadas à estufa de CO2 por um período de 24 h. Após
este intervalo, foi realizado o ensaio do MTT para a avaliação da viabilidade celular,
conforme descrito no item 5.2.3 da Seção III.
Os dados encontrados através do teste de MTT foram analisados utilizando-se o
teste t de Students (ANOVA, P < 0,05).
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5.3 Determinação da toxicidade do lipossoma contendo o complexo de inclusão
(CB:ZnPc-ML) na presença de luz e de campo magnético

Nesse estudo, foi avaliado o efeito da luz e do campo magnético sob a cultura
celular (células B16-F10) na presença do lipossoma (CB:ZnPc-ML). Neste
experimento, a concentração do FS foi de 0,25 µg.mL-1 e a do FM de 1 x 1015
partículas.mL-1, e as células com aproximadamente 1 x 106 células.mL-1 foram
incubadas por um intervalo de tempo de 3 h a 37ºC em uma estufa de CO2. A seguir a
solução contendo o FS foi retirada e foi adicionado tampão PBS.
A cultura celular foi então submetida a uma intensidade de irradiação de num
intervalo de 0,5 a 2,0 J.cm-2 e em seguida, a mesma cultura celular foi submetida a um
campo magnético de 1 MHz de frequência por 3 minutos.
Após a aplicação do campo, o tampão PBS foi removido e adicionou-se meio
RPMI completo. As células foram levadas à estufa de CO2 por um período de 24 h.
Após este intervalo, foi realizado o ensaio do MTT para a avaliação da viabilidade
celular, conforme descrito no item 5.2.3 da Seção III.
Os dados encontrados através do teste de MTT foram analisados utilizando-se o
teste t de Students (ANOVA, P < 0,05).
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo deste trabalho foi utilizar ação combinada da Terapia Fotodinâmica
(TFD) com a Hipertermia celular (HPT) para potencializar o efeito terapêutico no
tratamento de células neoplásicas. Para viabilizar este estudo foi necessário o
desenvolvimento de uma partícula mista contendo agentes ativos tanto na TFD quanto
no processo de HPT ou magnetotermocitólise.
O agente fotoativo na TFD escolhido inicialmente foi a ftalocianina de zinco
(ZnPc) considerado como um FS clássico. Como este fármaco possui uma elevada
hidrofobicidade, foi proposta a formação de um complexo de inclusão entre o FS
(ZnPc) e a Cucurbiturila[7], afim de minimizar os problemas relacionados a este
comportamento.
O sistema de liberação utilizado nesse estudo foi o lipossoma, a base de L-αfosfatidilcolina de ovo, preparados pelo método de hidratação do filme lipídico
descrito no item 4.7 da Seção III, com a finalidade de obter formulações com um
caráter biocompatível.
Sendo assim, foi realizada inicialmente formação e a caracterização do
complexo de inclusão através de métodos físico-químicos clássicos. Estudos iniciais
de toxicidade e fototoxicidade foram feitos de maneira a comparar o complexo livre e
o mesmo nanoencapsulado em lipossomas. Em seguida, foram realizados estudos com
o lipossoma contendo o complexo de inclusão e o fluido magnético na presença de luz
e/ou campo magnético.
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1. Metodologia para quantificação da ZnPc por espectrofotometria

Durante o desenvolvimento do método analítico para a quantificação da ZnPc, foi
considerado o tipo de solvente orgânico usado para as análises. O etanol demonstrou a um
bom resultado, uma vez que foi capaz de solubilizar os componentes da formulação e não
apresentou qualquer influência sobre o máximo de absorção da ZnPc.
A TFD tem encontrado vários obstáculos, sobretudo a competição entre as
bandas de absorção de luz do pigmento melanina (máxima em 530 nm) e o fármaco
fotossensibilizante. Compostos capazes de absorver luz em comprimentos de ondas
maiores (> 650 nm) apresentam-se como fármacos promissores aplicados à TFD
contra as lesões cutâneas de células pigmentadas. Sendo assim, as ftalocianinas que
possuem bandas de absorção na faixa entre 670 e 680 nm apresentam-se como
moléculas promissoras na terapêutica contra o melanoma, pois terão uma menor
competição com a absorção de luz pela melanina, além de estar associada a maior
penetração tecidual da luz

(MAMOON et al., 2009; NUNES , SGUILLA e

TEDESCO, 2004).
O espectro de absorção das ftalocianinas apresenta duas bandas principais
posicionadas na região violeta ou ultravioleta do espectro (300-350 nm) e na região da
luz visível (600-700 nm). Essas bandas são conhecidas como banda de Soret e bandaQ, respectivamente (TEDESCO et al., 2003) (Figura 10).
Como pode ser visto na Figura 10, o espectro da ZnPc em etanol revelou um
máximo de absorção na banda-Q do espectro em 666 nm. Essa banda está localizada
dentro da janela terapêutica (600-800 nm), região máxima de penetração tecidual,
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reforrçando dessta forma a ideia de qque este fárrmaco podee ser muitoo útil para o estudo inn
vitroo (OLIVEIR
RA et al., 2006).
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Figura 11: Curva padrão da ZnPc (0,0625-2,0 µg.mL-1) em etanol relacionando a
absorção em função da concentração do FS em 666 nm, em que a equação linear
obtida foi y = 0,5629 X – 0,0151.

A curva padrão da ZnPc foi uma ferramenta muito importante e bastante
utilizada neste trabalho, uma vez que por meio dela foi possível quantificar o fármaco
fotossensibilizante durante todo o estudo, principalmente nas formulações lipossomais
utilizadas nos experimentos in vitro.

2. Determinação do coeficiente de partição do fármaco fotossensibilizante (ZnPc)

Após o desenvolvimento do método de quantificação, foi preciso avaliar a
hidrofobicidade da ZnPc, de modo a justificar a formação de um complexo de inclusão
com a Cucurbiturila. A hidrofobicidade foi avaliada por meio da determinação do
coeficiente de partição do FS em um sistema composto por uma fase orgânica e uma
fase aquosa, como descrito no item 4.2 da Seção III.
O valor do coeficiente de partição foi utilizado para se avaliar a lipofilicidade
(ou hidrofobicidade) do FS, fornecendo informações sobre quais seriam as possíveis
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interações do fármaco com o sistema biológico, como a membrana celular. As
substâncias polares, hidrossolúveis, se concentram na fase aquosa e as apolares,
lipossolúveis, na fase orgânica. O experimento foi feito em triplicata e está
apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Valores de coeficiente de partição para a ZnPc (sistema 1- octanol/ água).
P = [Orgânica]/[Aquosa]

Log P*

11,2 ± 1,7

1,047 ± 0,065

* Valores ± Desvio Padrão de três determinações.

Observa-se na Tabela 2, que a ZnPc apresentou valores de P

1 e

consequentemente Log P > 0. Esses dados comprovam que o fármaco em estudo é
altamente hidrofóbico, justificando assim a busca de um complexo de inclusão com a
CB[7], para seu uso nos estudos biológicos. A hidrofobicidade da ZnPc pôde ser
observada visualmente uma vez que, após 1 hora de sonicação, a solução foi colocada
em repouso e esse tempo foi suficiente para que o fármaco migrasse totalmente para a
fase orgânica, confirmando a extrema hidrofobicidade do fármaco em estudo.

3. Preparação do complexo de inclusão

Comprovada a hidrofobicidade da ZnPc, iniciou-se a formação do complexo de
inclusão como descrito no item 4.3 da Seção III. Na literatura existem poucos
trabalhos que envolvem a formação de um complexo de inclusão com a CB[7], por
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esse motivo, foi preciso primeiramente padronizar o método de preparação com um
composto bastante utilizado, a β-ciclodextrina. A CD vem desempenhando um
importante papel na Química Medicinal no que diz respeito à tecnologia de liberação
controlada de fármacos e existem muitos trabalhos na literatura os quais utilizam as
CDs na formação de complexos de inclusão com uma variedade de substâncias.
As alterações feitas no método de preparo do complexo de inclusão, como
descrito no item 4.3 da Seção III, aperfeiçoaram o processo e melhoraram o
rendimento da preparação. Quando o processo era todo feito apenas por
rotaevaporação o complexo final se aderia todo ao balão fazendo com que o
rendimento da preparação fosse baixo, em torno de 25%. Com a adição da liofilização,
o rendimento ficou em torno de 60%.
Padronizado o método de preparação, foi possível prosseguir com a formação
do complexo de inclusão entre a ZnPc e a CB[7] em duas proporções possíveis 1:1 e
2:1.
A formação do complexo de inclusão se justifica, uma vez que é por meio dessa
interação que muitos fármacos têm sua solubilidade aumentada. Para comprovar esse
aumento na solubilidade, a mesma massa de ZnPc livre e do complexo de inclusão
(CB[7]:ZnPc) foram adicionadas em tampão. Após 5 minutos de sonicação, foi
possível observar um aumento na solubilidade da ZnPc presente no complexo de
inclusão, quando comparada com a solubilidade da ZnPc livre. Dessa forma, foi
possível comprovar que a formação do complexo de inclusão com um composto
hidrofóbico, como é o caso da ZnPc, melhora a solubilidade desse fármaco,
possibilitando assim, sua utilização nos estudos posteriores.
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4. Caracterização físico-química do complexo de inclusão

Após a preparação do complexo de inclusão CB[7]:ZnPc nas proporções 1:1 e
2:1, esses foram caracterização por meio de métodos físico-química.
O complexo de inclusão entre a ZnPc e a CB[7] foi formado através do método de
co-evaporação complementado por liofilização, a – 45°C e 0.1 mPa, como descrito no item
4.4 na seção III. A caracterização físico-química do complexo de inclusão foi feita por meio
da Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) e
Difração de Raios-X (XDR), nos equipamentos descritos no item 3 da Seção III.

4.1 Ressonância magnética nuclear (RMN 1H)

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma das técnicas mais importantes
para a detecção da formação do complexo de inclusão. Essa detecção é feita através
das mudanças provocadas nos sinais de próton (1H) presentes na molécula da
cucurbiturila (CB[7]) e da ftalocianina de zinco (ZnPc). Os espectros de RMN da
ftalocianina de zinco, da cucurbiturila[7] e do complexo de inclusão (CB[7]:ZnPc), nas
proporções de 1:1 e 2:1 se encontram nos anexos I, II, III e IV.
A ftalocianina de zinco é um composto simétrico, constituído por 4 unidades iguais.
Essa unidade está apresentada na Figura 12, com os respectivos carbonos que apresentam
hidrogênios numerados de 1 a 4. Assim como a ftalocianina, pode-se observar que sua
unidade também é simétrica. Por esse motivo, os prótons dos carbonos 1 e 2 possuem o
mesmo deslocamento químico, assim como os prótons dos carbonos 3 e 4 (Tabela 3). A
integral relativa de cada sinal é 8 e o sinal formado é um singleto (ANEXO I).
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Ftalocianina de Zinco
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Figura 12: Unidade da molécula da Ftalocianina de Zinco com carbonos que
apresentam hidrogênios numerados .
Tabela 3: Dados espectroscópicos do composto Ftalocianina de Zinco.
C

δH(ppm)

Integral Relativa

Multiplicidade

1

8,29

4H

S

2

8,29

4H

S

3

9,44

4H

S

4

9,44

4H

S

A cucurbiturila[7] também é um composto simétrico, porém constituído por 7
unidades iguais em sua estrutura, o qual se encontra destacada na Figura 13, com seus
respectivos carbonos que apresentam hidrogênios numerados de 1 a 4.
Cucurbiturila[7]
O
2

N

1

N

3

4

N

N
O

Figura 13: Unidade da molécula de Cucurbiturila [7] com carbonos que apresentam
hidrogênios numerados.
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Observa-se por meio da Figura 13 que a unidade da molécula de
cucurbiturila[7] apresenta uma simetria horizontal, fazendo com que os hidrogênios 1
e 2 sejam iguais e também uma simetria vertical (na carbonila), fazendo com que os
hidrogênios 3 e 4 também sejam iguais. A integral realtiva para o par de prótons dos
carbonos 1 e 2 é 28 e para os prótons dos carbonos 3 e 4 é 14 (Tabela 4), uma vez que
os hidrogênios 3 e 4 são provenientes de um carbono CH e os hidrogênios 1 e 2
provenientes de um carbono CH2 (ANEXO II).

Tabela 4: Dados espectroscópicos do composto Cucurbiturila[7].
C

δH(ppm)

Integral Relativa

Multiplicidade

1

2,52

14H

S

2

2,52

14H

S

3

2,10

7H

S

4

2,10

7H

S

A análise do RMN da ftalocianina de zinco e da cucurbiturila[7], foi analisada a
ressonância magnética nuclear dos complexos nas proporções 1:1 e 2:1 apresentados
nos Anexos III e IV, respectivamente. Na Figura 14 podem ser observados os
substituintes das moléculas que formam o complexo de inclusão.
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Complexo de inclusão CB[7]:ZnPc
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Figura 14: Unidades das moléculas da ftalocianina de zinco e da cucurbiturila[7] com
os carbonos que apresentam hidrogênios numerados.

Tabela 5: Dados espectroscópicos do complexo de inclusão (1:1).
C

δH(ppm)

Integral Relativa

Multiplicidade

1

5,40*

14H

S

2

5,65*

14H

S

3

4,20

7H

S

4

4,20

7H

S

5

8,29

4H

S

6

8,29

4H

S

7

9,44

4H

S

8

9,44

4H

S

* podem estar trocados

Na Tabela 5 temos que o complexo de inclusão CB[7]:ZnPc (1:1) apresenta os
sinais relativos à CB[7] (prótons 1, 2, 3 e 4) e à ZnPc (prótons 5, 6, 7 e 8). Quando se
compara os resultados apresentados na Tabela 5 com os resultados das Tabelas 3 e 4,
pode-se observar que os deslocamentos químicos dos hidrogênios da ftalocianina de
zinco não sofreram alteração, enquanto que os da cucurbiturila foram alterados. Esse
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fato nos mostra que pode estar havendo uma interação entre as moléculas da ZnPc e da
CB[7]. Além disso, ocorreu um desdobramento de sinal que levou à separação dos
sinais dos hidrogênios 1 e 2, o que evidencia também uma possível interação entre as
moléculas que formam o complexo. Uma possível explicação para a formação do
complexo é que ocorre a deslocalização dos elétrons do oxigênio da carbonila para o
zinco e a deslocalização dos elétrons do nitrogênio para o carbono da carbonila,
tornando o nitrogênio positivo, o que desblinda os demais hidrogênios.
Na Tabela 6, apresentamos os valores obtidos na ressonância magnética nuclear
do complexo de inclusão na proporção 2:1, apresentado no Anexo IV. Pode-se
observar que os valores das integrais demonstram que a complexação não foi de 2:1.

Tabela 6: Dados espectroscópicos do complexo de inclusão na proporção 2:1.
C

δH(ppm)

Integral Relativa

Multiplicidade

1

5,40*

78H

S

2

5,65*

78H

S

3

4,20

39H

S

4

4,20

39H

S

5

8,29

4H

S

6

8,29

4H

S

7

9,44

4H

S

8

9,44

4H

S

* podem estar trocados
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4.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

Com a análise de RMN foi possível constatar que o complexo de inclusão entre a
ZnPc e a CB[7] está sendo formando na proporção 1:1. A partir desse resultado, foram
feitas as análises por meio da Calorimetria Exploratória Diferencial e da Difração de
Raios-X para o complexo 1:1 de modo a complementar a informação dada pelo RMN.
Na DSC, mede-se a variação de entalpia que ocorre entre a amostra e a
referência durante o processo de aquecimento/resfriamento. Os termogramas são
obtidos através do surgimento de picos positivos quando ocorre um processo de
absorção de calor, endotérmico (já que o aquecedor da amostra deve dissipar calor
para manter a temperatura igual à referência), e de picos negativos no processo de
liberação de calor, exotérmico (BERNAL et al., 2002).
Os termogramas da CB[7], da ZnPc e do complexo de inclusão (CB[7]:ZnPc)
estão representados na Figura 15. Pode ser observado que o termograma da CB[7]
apresenta um pico endotérmico próximo em 400ºC, o que está de acordo com a
literatura, uma vez que esse composto apresenta ponto de fusão em 370ºC. O
termograma da ZnPc nos mostra um pico endotérmico entre 250 e 300ºC, o que
também condiz com a literatura, já que o ponto de fusão da zinco ftalocianina
encontra-se neste intervalo de temperatura. No termograma do complexo
(CB[7]:ZnPc) pode-se observar que houve o desaparecimento dos picos característicos
dos componentes livres indicando uma interação entre ambos. Pode-se observar
também que o termograma do complexo acompanha o perfil dos termogramas da
CB[7] e da ZnPc.
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Figu
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difratograma da CB[7] (Figura 16C) observa-se ausência de picos e comportamento
típico de substância amorfa. Para o complexo (Figura 16A), verifica-se que os picos
mais intensos da ZnPc se sobressaem sobre o amorfo típico da CB[7] e além disso,
ocorrem grandes reduções nas intensidades destes picos. Pode-se observar também que
o difratograma do complexo mostrou uma perda do padrão de ordenamento do cristal
de ZnPc. Essas alterações evidenciam a formação do complexo de inclusão.
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Figura 16: Difratogramas de Raios-X das amostras na forma de pó: (A) CB[7]:ZnPc,
(B) ZnPc CB[7], (C) CB[7]. Nessa análise as amostras foram analisadas em um tubo
selado de Cu (radiação K(alfa) de 1,5406 Å com o ângulo 2θ variando entre 5 e 40º
com uma velocidade de varredura de 0,025 graus por segundo.

5. Simulação molecular do complexo de inclusão CB[7]:ZnPc

Confirmada a formação do complexo de inclusão CB[7]:ZnPc na proporção 1:1,
foi proposto realizar um estudo de estrutura molecular por métodos quânticos, de
modo a enriquecer os resultados obtidos e ajudar na visualização do complexo
formado. Esse estudo foi feito no vácuo (sem solventes), como descrito no item 4.6 da
Seção III.
Inicialmente, foram feitos cálculos quânticos das estruturas moleculares de
ZnPc e CB[7], antes da complexação (Figuras 17 e 18).
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Figu
ura 17: Reepresentaçãão da estruutura moleccular da Fttalocianinaa de Zinco (ZnPc) naa
form
ma planar (eesquerda) e 3D no forrmato balll&stick (dirreita).

da Cucurrbiturila[7]] (CB[7])..
Figu
ura 18: Representa
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Após a obtenção das estrutuuras isolad
das iniciou
u-se o cálcuulo do com
mplexo dee
incluusão CB[77]:ZnPc na proporçãoo 1:1. No vácuo foi possível fformar doiis tipos dee
estruuturas paraa o compleexo de incclusão (Fig
guras 19 e 20). Ambbas as estrruturas sãoo
estávveis e manttidas por in
nterações ffracas.
Na Figuura 20 pod
de-se obseervar que uma
u
das configuraçõ
c
ões possív
veis para o
compplexo de inclusão é a mollécula da ZnPc alinhada com
m a CB[[7]. Nessaa
conffiguração, o metal zinco
z
se orrienta com
m o oxigên
nio de um
ma das carb
bonilas daa
CB[77], comproovando o resultado obtido no
o RMN. Com
C
o auxxílio dos programass
desccritos no ittem 4.6 daa Seção IIII, foi posssível obserrvar iniciallmente que a CB[7]]
senddo uma esttrutura sim
métrica, aprresenta a mesma disstância enttre os oxig
gênios dass
carbonilas. Quuando ocorrre esse tipoo de compllexação esssa distânciia é alterad
da, fazendoo
com que a estrrutura da CB[7]
C
se abbra para qu
ue ocorra a interação com a ZnPc, e além
m
dessa abertura a estruturaa sofre aindda uma disttorção.

Figu
ura 19: Siimulação molecular
m
do compleexo de incclusão (1:11), onde a ZnPc e a
CB[77] ficam allinhadas.
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Outra configuraçã
c
ão possíveel para o complexo de inclussão é umaa parte daa
moléécula de ZnPc
Z
no intterior da C
CB[7] (Fig
gura 20). O metal de coordenaçção, zinco,,
tornaa rígida a estrutura central
c
da ftalocianin
na, sendo possível
p
appenas a fleexibilidadee
das ffenilas. Neessa estrutu
ura, pode-sse observaar que umaa das fenilaas da ZnPc se dobraa
para o interior da CB[7], de tal form
ma que o metal
m
zinco
o se orientte com o oxigênio dee
uma das carboonilas, com
mprovando mais umaa vez o ressultado obttido no RM
MN. Além
m
dissoo, nessa coonfiguração, a distânncia entre os oxigêniios das car
arbonilas taambém foii
alterrada, de moodo que a estrutura
e
daa CB[7] see abre para que parte dda moléculla de ZnPcc
entree. Mas nesse caso, a estruturaa da CB[7
7] apenas se abriu e não foi observadaa
nenhhuma distorção.

Figu
ura 20: Sim
mulação molecular
m
ddo complex
xo de inclu
usão (1:1), onde a Zn
nPc é umaa
tamppa para a CB[7].
C
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Dessa forma, os cálculos serviram como uma ferramenta complementar aos
resultados obtidos na caracterização do complexo de inclusão, nos mostrando que a
formação do complexo CB[7]:ZnPc ocorre e que essa formação pode ser de duas
formas distintas.

6. Caracterização físico-química dos lipossomas

Com o complexo de inclusão formado e caracterizado, os estudos prosseguiram
com o objetivo de tonar o complexo biocompatível, possibilitando sua utilização em
meio biológico.
O sistema de carreamento de fármacos mais comumente empregado é o
lipossomal (MAFTOUM-COSTA et al., 2008; MISRA , ACHARYA e SAHOO,
2010). Antes da utilização dos lipossomas como sistemas de liberação é importante a
utilização de métodos que avaliem aspectos como tamanho das vesículas, distribuição
de tamanho, estabilidade e taxa de encapsulação de fármacos, pois estes influenciam
diretamente no comportamento dos lipossomas em meio biológico (LASIC, 1998).
Neste estudo foram preparados seis tipos de formulações lipossomais, por meio
do método de hidratação do filme lipídico descrito nos itens 4.7 e 4.8 da Seção III.
Para verificar os parâmetros físico-químicos das formulações quanto à homogeneidade
do tamanho das vesículas formadas e possíveis influências em suas propriedades
físico-químicas, foram realizadas a análise do tamanho das vesículas, potencial zeta e
determinação do índice de polidispersão (IPd).
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Os resultados da Tabela 7 indicam a formação de lipossomas em tamanho
nanométrico preparados pelo método de hidratação do filme lipídico. Os lipossomas
apresentam uma distribuição de tamanho médio com uma pequena variação entre as
diferentes preparações lipossomais. Uma possível explicação para essa variação é que
a ZnPc e a CB[7] livres abrem o lipossoma provocando um aumento no tamanho das
vesículas, enquanto que no complexo de inclusão, acontece uma ligação entre as
moléculas de ZnPc e de CB[7] que se ordenam de maneira que o lipossoma contendo o
complexo de inclusão tenha um tamanho menor que o lipossoma contendo a CB[7] e a
ZnPc.

Tabela 7: Tamanho das vesículas, índice de polidispersão e potencial zeta para as
formulações lipossomais.

Lipossoma

Tamanho

IPd*

(nm)*

Potencial zeta
(ζ) (mV)*

Vazio Lp

154,1 ± 4,1

0,09 ± 0,04

+54,6 ± 1,6

CB[7]-Lp

169,1 ± 3,8

0,13 ± 0,02

+59,9 ± 1,8

ZnPc-Lp

160,6 ± 2,1

0,08 ± 0,01

+55,3 ± 2,0

CB:ZnPc-Lp

156,4 ± 3,2

0,12 ± 0,03

+48,8 ± 3,3

185,1 ± 2,3

0,13 ± 0,02

----

208,9 ± 1,7

0,11 ± 0,04

----

ML
CB:ZnPc-ML

* Valores ± Desvio Padrão de três determinações.
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O fluido magnético (FM) age como um mediador de aquecimento adicional
para concentrar o campo elétrico em um tecido específico. Uma vez associada às
partículas magnéticas, as células por ação de um campo magnético começam a vibrar,
provocando sua lise e morte. Dessa forma, esse lipossoma nos permite a ação
combinada da TFD e da HPT, projetadas para trabalhar sinergicamente, de modo que
leve à uma considerável regressão tumoral após mínimas doses de dissipação de calor
e fotossensitização da luz. Sendo assim, foi necessária a preparação de um lipossoma
contendo somente o FM e outro lipossoma contendo o FM e o complexo de inclusão.
Na Tabela 7 observa-se que os lipossomas contendo o fluido magnético
apresentam um tamanho maior do que aqueles que não o possuem em sua composição,
isso pode ser explicado pelo fato do FM se incorporar no interior do lipossoma, ou seja
em sua cavidade interna aquosa, ocasionando o aumento no diâmetro médio das
vesículas que o formam.
A polidispersividade é um indicativo da distribuição de tamanho de uma
formulação. Como é possível observar na Tabela 7, todas as formulações apresentaram
IPd abaixo de 0.15, confirmando a formação de uma formulação monodispersa e
homogênea.
De acordo com a Tabela 7 é possível observar também, que as formulações
possuem grande carga superficial positiva (potencial zeta), dentro de uma faixa de
+48.8 a +59.9 mV. Esse potencial reflete a carga efetiva das partículas e está
relacionada com a repulsão eletrostática existente entre elas e assim, com a
estabilidade da suspensão. Pode-se dizer que uma formulação é estável quando
apresenta valores de potencial zeta menores que -30 mV e maiores que +30 mV, pois
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esses valores geram uma força de repulsão entre as partículas suficiente para superar a
tendência natural à agregação das vesículas (WONGSAGONSUP et al., 2005). Sendo
assim, pode-se dizer que os valores dos parâmetros físico-químicos estão em
concordância com aqueles desejáveis para a obtenção de uma formulação ideal para o
estudo.

7. Estudo de estabilidade das formulações lipossomais

Após a caracterização físico-química das formulações lipossomais, foi preciso
avaliar a estabilidade dessas formulações num período de 3 meses como descrito no
item 5.0 da Seção III.
A avaliação da estabilidade dos sistemas de liberação é um estudo essencial,
pois leva em consideração a interação química entre o fármaco veiculado e os
componentes da formulação, que podem sofrer modificações com o tempo de
estocagem cuja formulação venha a ser submetida.
Este estudo foi realizado avaliando as medidas de tamanho das vesículas e
potencial zeta, das diferentes formulações lipossomais, durante 3 meses consecutivos
(Figuras 21 e 22). Para complementar esse resultado, foi avaliada também as medidas
de tamanho das vesículas das formulações lipossomais contendo o fluido magnético
(Figura 23). Nesse estudo, não foi necessária a medida do potencial zeta, uma vez que
a formulação não foi alterada e a adição do FM não interfere na carga das vesículas.
As formulações permaneceram em temperatura ambiente (25ºC) e as análises foram
realizadas em triplicatas.
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Figura 21: Estudo de estabilidade avaliando o diâmetro hidrodinâmico das vesículas,
sendo ( ) lipossoma vazio, ( ) lipossoma contendo CB[7], ( ) lipossoma contendo
ZnPc e ( ) lipossoma contendo complexo de inclusão.

Potencial Zeta (mV)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

0,5

1

2

3

Tempo (meses)

Figura 22: Estudo de estabilidade avaliando o potencial zeta das vesículas, sendo ( )
lipossoma vazio, ( ) lipossoma contendo CB[7], ( ) lipossoma contendo ZnPc e ( )
lipossoma contendo complexo de inclusão.
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Figu
ura 23: Estudo de estabilidade avaliando o diâmetro hidrodinnâmico das vesículas,,
senddo ( ) lipoossoma con
ntendo o fl
fluido magn
nético (ML
L) e ( ) liipossoma contendo
c
o
compplexo de innclusão e o fluido maagnético (C
CB:ZnPc:M
ML).

Pelos reesultados obtidos,
o
coonclui-se qu
ue as form
mulações lippossomais utilizadass
nestee estudo, sofreram
s
variações
v
m
mínimas nos
n tamanh
hos das veesículas ao
o longo doo
temppo analisaddo. Esse reesultado juuntamente com
c
os demais obtiddos na caraacterizaçãoo
físico-química demonstrra que as formulaçõ
ões liposso
omais, indeependentem
mente doss
compponentes, são
s estáveiis e podem
m ser utilizaadas nos estudos in viitro posteriiores.

8. D
Determinação da efficiência d
de encapssulação do
o complexxo de incclusão em
m
liposssoma e doo rendimento da preeparação lipossomal
l
l

Com as formulaações lipo ssomais devidament
d
te caracteerizadas e mantidass
estávveis por um período de 3 meses fo
oi preciso determinnar a eficciência dee
encaapsulação do liposssoma conttendo o complexo
c
de inclussão, que dentre ass
form
mulações lippossomais foi o foco deste estudo.
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A determinação da eficiência de encapsulação nos lipossomas é um dos
aspectos que deve ser avaliado no momento de desenvolvimento destes sistemas, pois
a localização do fármaco nos sistemas de liberação influencia desde suas propriedades
físico-químicas até o seu perfil de liberação e biodisponibilidade. Os resultados
obtidos pelas análises do conteúdo de ZnPc no filtrado e nas membranas de extrusão
estão na Tabela 8 e o cálculos foram realizados a partir das equações 2 e 3 descritas no
item 5.1 da Seção III.

Tabela 8: Perda de ZnPc durante o processo de preparação do lipossoma contendo o
complexo CB:ZnPc-Lp.
Concentração
Teórica
(CT)
(µmol.L-1)
5,0

Quantidade na
Membrana
(µmol.L-1)

1,4

Quantidade
Filtrado
(CL)
(µmol.L-1)
0

Concentração
Final
(CF)
(µmol.L-1)
3,6

Rendimento
da
Preparação
(%)
72,0

Pode ser visto na Tabela 8 que a quantidade de ZnPc não encapsulada é retirada
durante o processo de extrusão, ficando retida nas membranas. A partir dos valores
obtidos, pode-se dizer que o método de preparação dos lipossomas é eficiente, uma
vez que o rendimento da preparação é de 72%. Após o processo de extrusão foi
determinada a eficiência de encapsulação do lipossoma pelo método de
ultracentrifugação e ultrafiltração. Como não foi encontrado fármaco no filtrado,
conclui-se que a quantidade de fármaco presente na formulação esteja incorporada no
lipossoma, garantindo uma eficiência de encapsulação de 100%.
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9. Determinação da toxicidade da ftalocianina de zinco (ZnPc), da cucurbiturila
(CB[7]) e do complexo de inclusão (CB[7]:ZnPc) (1:1) na ausência de luz

Após a caracterização do lipossoma contendo o complexo de inclusão, foram
iniciados os estudos in vitro utilizando a linhagem celular B16-F10. Primeiramente, foi
necessário avaliar a toxicidade, de maneira separada, de todas as variáveis envolvidas
neste estudo.
Um dos critérios a ser apresentado por um bom fármaco fotossensibilizante é a
de que o mesmo tenha uma baixa toxicidade no escuro, além de acumular
preferencialmente nos tecidos tumorais (DE ROSA e CRUTCHLEY, 2002).
O tempo de incubação utilizado na avaliação da toxicidade celular das variáveis
livres foi de 3 h, considerando que quando se associa esse complexo ao fármaco ZnPc,
devemos nos orientar pelo tempo de incubação determinado pelo composto mais
fotossensível (ZnPc), sem que este cause a morte celular no escuro. Neste caso, o tempo
de incubação já determinando para a ZnPc lipossomal (OLIVEIRA et al., 2006) foi o
utilizado. Diante disto, inicialmente foi feito um estudo variando a concentração de cada
componente de modo a determinar a concentração ideal de trabalho. As Figuras 24, 25 e
26 mostram respectivamente a toxicidade da cucurbiturila[7], da ftalocianina de zinco e
do complexo de inclusão numa faixa de concentração entre 2,0 e 0,125 µg.mL-1.
De acordo com a Figura 24 não se observa valores significativos de toxicidade
independente da concentração de CB[7] estudada, uma vez que os valores de
viabilidade celular estão acima de 80%. Pode-se dizer assim que a CB[7] apresenta um
caráter biocompatível.
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Figu
ura 24: Ennsaio in vitrro de citottoxicidade da CB[7] livre em ccélulas B16
6-F10 apóss
3 h dde incubaçção. A sign
nificância eestatística das diferen
nças entre as concen
ntrações dee
CB[77] foi deterrminada peelo teste dee análise dee variânciaa One-way ANOVA seguido
s
doo
pós-teste New
wman-Keulls para m
múltiplas comparaçõ
c
ões (p > 0,05). Cada
C
SEM
M
repreesenta o deesvio padrãão (± SD) ppara n = 3.

No estuudo de avaaliação de toxicidadee do fármaaco ZnPc ((Figura 25
5), pode-see
obseervar que entre as concentraçções de 0,125 e 0,5
5 µg.mL-11 não há toxicidadee
signiificativa (vvalores de viabilidadde celular próximo de 100%) . Nas con
ncentraçõess
acim
ma de 0,5 µ
µg.mL-1 a ZnPc livree apresentou uma leve toxiciddade, com valores dee
viabilidade cellular próxiimo de 800%. Nesse caso, pod
de-se dizerr que assim
m como a
ZnPcc, a CB[7] livre tamb
bém apreseenta um carráter biocom
mpatível.
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Figu
ura 25: Ennsaio in vittro de citottoxicidade da ZnPc livre
l
em céélulas B16
6-F10 apóss
3 h dde incubaçção. A sign
nificância eestatística das diferen
nças entre as concen
ntrações dee
ZnPcc foi determ
minada pelo teste de análise dee variância One-way ANOVA seguido
s
doo
pós-teste New
wman-Keulls para m
múltiplas comparaçõe
c
es (*p < 0,01). Cada
C
SEM
M
repreesenta o deesvio padrãão (± SD) ppara n = 3.

ura 26: Ennsaio in viitro de citootoxicidad
de do comp
plexo livree CB:ZnPcc (1:1) em
m
Figu
célullas B16-F110 após 3 h de incubaação. A sig
gnificância estatísticaa das difereenças entree
as cooncentraçõões do com
mplexo foi ddeterminad
da pelo testte de análiise de variâância One-way ANOVA seguido do pós-teeste Newm
man-Keuls para múúltiplas com
mparaçõess
C
SEM representaa o desvio padrão
p
(± SD)
S para n = 3.
(*p < 0,001). Cada
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Comparando os resultados obtidos no estudo de toxicidade das variáveis livres,
foi possível observar uma maior incidência de células viáveis na presença da CB[7] e
da ZnPc, no intervalo de concentração analisado. Com o complexo CB[7]:ZnPc
(Figura 26) observou-se que houve uma significativa diminuição na porcentagem de
células viáveis, quando utilizou-se concentrações maiores que 0,25 µg.mL-1. Dessa
forma, pode-se dizer que está havendo algum tipo de interação entre a ZnPc e a CB[7]
que provoca o aumento da citotoxicidade, inviabilizando a utilização do complexo em
altas concentrações. Diante disso, determinou-se a concentração utilizada nos
experimentos, 0,25 µg.mL-1. A viabilidade celular na concentração de 0,25 µg.mL-1
para ZnPc, CB[7] e complexo CB[7]:ZnPc são respectivamente 97,5% (± 1,5), 90,1%
(± 2,8) e 80,3% (± 0,7) em relação ao controle.

10. Determinação da toxicidade das formulações lipossomais na ausência de luz

Da mesma forma que foi realizado o estudo de toxicidade para as variáveis
livres, foi avaliada também a toxicidade das formulações lipossomais na concentração
estabelecida de 0,25 µg.mL-1 (Figura 27), como descrito no item anterior.
Nos resultados da Figura 27 são apresentadas as viabilidades celulares em
função das diferentes formulações lipossomais. A viabilidade celular foi de 97,9% (±
1,6), 92,9% (± 2,2), 96,6% (± 2,4) e 84,9% (± 1,6) em relação ao controle, para o
lipossoma vazio, lipossoma contendo CB[7], lipossoma contendo ZnPc e lipossoma
contendo o complexo de inclusão, respectivamente. Como pode ser observado, as
formulações lipossomais não apresentaram efeito tóxico na ausência da luz e na
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conccentração de
d 0,25 µg.mL-1, viabbilizando assim
a
a utillização desssas formu
ulações noss
estuddo in vitro..

Figu
ura 27: Ennsaio in vitro
v
de ciitotoxicidad
de do Lip
possoma vaazio (Vaziio-Lp), doo
liposssoma conntendo a CB[7]-Lp, ddo lipossom
ma conten
ndo o fárm
maco (ZnPcc-Lp) e doo
liposssoma conntendo com
mplexo de inclusão (CB:ZnPc--Lp) na cooncentraçãão de 0,255
µg.m
mL-1 em céélulas B16--F10 após 3 h de incu
ubação e CT
C é o conttrole. A sig
gnificânciaa
estattística foi determinaada pelo tteste de análise
a
de variânciaa One-wayy ANOVA
A
seguuido do póós-teste Newman-Keuuls para múltiplas
m
co
omparaçõees (*p < 0,01). Cadaa
SEM
M representta o desvio padrão (±
± SD) para n = 3.

11. Determin
nação da toxicidad e dos lip
possomas magnéticoos na aussência doo
estím
mulo lumin
noso e do campo maagnético

Antes de
d avaliar o efeito do campo maagnético e da luz de m
maneira sinérgica noo
liposssoma conntendo FM
M e o FS, foi preciso avaliar a toxiciddade dos lipossomas
l
s
magnnéticos na ausência dessas
d
variááveis.
A conccentração do
d compleexo utilizaada foi de 0,25 µgg.mL-1, mantendo
m
a
conccentração estabelecid
e
da anteriorrmente, e a do fluid
do magnétiico foi dee 1,0x10155
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partíículas.mL-11. A toxicidade dos lipossomaas magnétiicos em céélulas B16
6-F10 estáá
apresentada naa Figura 28.

Figu
ura 28: Ennsaio in vitrro de citottoxicidade do liposso
oma de fluiido magnético (ML),,
do liipossoma com
c
o com
mplexo e o fluido maagnético (C
CB:ZnPc-M
ML) na con
ncentraçãoo
de 00,25 µg.mL
L-1 e 1,0 x 1015 parttículas.mL
L-1 em célu
ulas B16-F
F10 após 3 horas dee
incub
ubação, ondde CT é o controle.
c
A significân
ncia estatísstica foi deeterminadaa pelo testee
de aanálise de variância
v
One-way
O
A
ANOVA seeguido do pós-teste N
Newman-K
Keuls paraa
múlttiplas compparações (p
p < 0,01). Cada SEM
M representta o desvioo padrão (±
± SD) paraa
n = 33.

Na Figuura 28 po
ode-se obseervar que da mesma forma qque ocorreeu com ass
form
mulações seem fluido magnéticoo, a presença desse na formuulação não provocouu
alterrações signnificativas na porcenntagem dee células viáveis
v
(viiabilidade de 91,1%
%
(± 00,54), 89,44% (± 1,1
1), respecttivamente)) em relaçção ao coontrole. Essse estudoo
preliiminar mosstra o impo
ortante pottencial de aplicação do
d lipossom
ma CB:Zn
nPc-ML naa
utilizzação da TFD
T
por apresentar baaixa toxicid
dade no esccuro.

Bolfa
farini, G.C

Resulttados e Disccussão | 800

12. D
Determinaação fotottoxicidade do complexo livre (CB[7]:Z
ZnPc), do lipossomaa
conttendo o complexo (C
CB:ZnPc–L
Lp) do lip
possoma co
ontendo o complexo e o fluidoo
maggnético (CB
B:ZnPc-M
ML)

No estuudo de fo
ototoxicidadde foi avaliada, priimeiramennte, a toxiicidade doo
compplexo livree e do lipo
ossoma coontendo o complexo (CB:ZnPcc-Lp) frentte a váriass
dosees de irraddiação utillizando a linhagem celular B16-F10, dee modo a avaliar o
liposssoma com
mo um sisteema carreaddor de fárm
maco. Os reesultados eestão apresentados naa
form
ma de gráfiico de porcentagem da viabilid
dade celulaar em funçção da dosse de laserr
(Figuuras 29, 300 e 31).

Figu
ura 29: Ennsaio in vitrro de fotottoxicidade complexo livre em ccélulas B16
6-F10 apóss
ser submetidoo a difereentes dosees de irraadiação. A significâância estaatística foii
o pós-testee
deterrminada peelo teste dee análise dde variânciaa One-wayy ANOVA seguido do
New
wman-Keulls para mú
últiplas com
mparações (*p < 0,0
001). Cadaa SEM rep
presenta o
desvvio padrão (± SD) parra n = 3.

Nos resultados ap
presentadoss na Figuraa 29 observa-se que não houvee mudançaa
signiificativa naa porcentag
gem de céllulas viáveiis quando o complexoo livre foi submetidoo
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a differentes dooses de luz (viabilidadde de 49,4
4% (± 0,5),, 48,6% (±± 0,5), 51,6
6% (± 1,1),,
43,7% (± 1,99) e 52,2% (± 1,33) respectiivamente). Esse ressultado mostra
m
quee
indeppendente da
d dose dee luz utilizzada, a viaabilidade ceelular ficouu em torno de 50%,,
30%
% a mais dee morte celu
ular, compparado com
m o resultad
do obtido ccom o comp
plexo livree
na auusência de luz (Figurra 27).
Para avaaliar o sisteema liposssomal como
o um sistem
ma eficientte de carreeamento dee
fárm
macos, o lipossomaa contendoo o com
mplexo de inclusão (CB:ZnP
Pc-Lp) foii
subm
mentido a diferentes doses de luz, de maneira
m
a se comparaar com os resultadoss
obtiddos com o complexo livre na m
mesmas con
ndições.

Figu
ura 30: Ennsaio in vitro
v
de foototoxicidaade do lipo
ossoma coontendo o complexoo
(CB:ZnPc-Lp) em céllulas B16--F10 apóss ser subm
metido a diferentes doses dee
s
ia estatísticca foi deterrminada peelo teste dee análise dee variânciaa
irraddiação. A significânci
One--way ANO
OVA seguiido do póss-teste New
wman-Keuls para múúltiplas com
mparaçõess
(*p < 0,001). Cada
C
SEM representaa o desvio padrão
p
(± SD)
S para n = 3.

Na Figuura 30 obseerva-se quee o lipossom
ma CB:ZnPc-Lp frennte a difereentes dosess
de luuz apresenntou resulttados melhhores do que
q aquelees com o complexo
o livre. Oss
resulltados apreesentados mostraram
m
diferençass significativas na porrcentagem de célulass
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viáveis quando se utilizou doses de irradiação acima de 2 J.cm-2. Na dose de 3 J.cm-2
ocorreu a morte de aproximadamente 70% das células em estudo (28,7% ± 2,7) e com
a dose de 5J.cm-2 ocorreu morte de 91% das células (8,8% ± 1,4), em relação ao
controle.
O maior desafio da TFD é superar a solubilidade em água da maioria das
moléculas fotossensíveis e sua tendência em agregar sob condições fisiológicas. De
fato, devido à própria estrutura química da ZnPc, a agregação em meio aquoso é
resultado da tendência do esqueleto hidrofóbico da molécula em evitar o contato com a
água, levando a uma forte interação hidrofóbica entre as moléculas de ZnPc, a qual
afetaria suas propriedades fotofísicas (diminuição de 1O2) e, consequentemente,
fotobiológicas. Portanto, a menor atividade fotodinâmica da ZnPc livre comparada
com a ftalocianina nanoencapsulada seria principalmente devido à agregação dessa
molécula livre, o que limitaria sua capacidade em absorver a irradiação e, assim,
diminuiria o rendimento quântico em oxigênio singlete, sendo considerada a principal
espécie reativa de oxigênio capaz de destruir as células neoplásicas (PASZKO et al.,
2011).
Depois de ter comprovado a eficiência do lipossoma como um sistema de
liberação de fármacos, iniciaram-se os estudos com o lipossoma CB:ZnPc-ML.
Primeiramente, avaliou-se a fototoxicidade do lipossoma CB:ZnPc-ML num intervalo
menor de dose de luz (de 0,5 a 2,0 J.cm-2) (Figura 31), de modo que seja possível,
posteriormente, ser observada as diferenças quando utilizados a luz e o campo
magnético juntos.

Bolfarini, G.C

Resulttados e Disccussão | 833

Figu
ura 31: Ennsaio in vittro de fotootoxicidadee do liposssoma CB:Z
ZnPc-ML em
e célulass
B16--F10 apóss ser subm
metido a diferentess doses de irradiaçção. A sig
gnificânciaa
estattística foi determinaada pelo tteste de análise
a
de variânciaa One-wayy ANOVA
A
seguuido do póós-teste Newman-Keuuls para múltiplas
m
co
omparaçõees (*p < 0,05). Cadaa
SEM
M representta o desvio padrão (±
± SD) para n = 3.

Na figuura 31 pod
de ser obseervado quee o liposso
oma CB:ZnnPc-ML apresenta o
mesm
mo compoortamento que
q o liposssoma sem
m o fluido (CB:ZnPc(
-Lp), quan
nto maior a
dosee de luz, menor
m
a porrcentagem de célulass viáveis. A viabilidaade foi de 78,2% ( ±
1,3);; 65,7% (±
± 0,5) e 30,9%
3
(± 00,06) paraa as doses de luz 0,,5, 1,0 e 2,0
2 J.cm-2,
respeectivamentte. Dessa forma, teem-se quee o liposssoma CB::ZnPc-ML além dee
apresentar baixxa toxicidade no esccuro, posssui um efeeito dose ddependentee, ou seja,,
quannto maior a dose de energia,
e
m
maior o seu
u efeito tóx
xico. Para cconstatar o potenciall
destee lipossom
ma na ação sinérgica dda TFD e da
d HPT, ain
nda foi preeciso avaliaar sua açãoo
sob a influênciia do campo magnéticco.
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13. Determinação da toxicidade do lipossoma contendo o complexo de inclusão e o
fluido magnético na presença de campo magnético

Como foi avaliado o efeito da luz sobre o lipossoma contendo o complexo de
inclusão e o FM (CB:ZnPc-ML), foi preciso avaliar também sua toxicidade na
presença somente do campo magnético. Neste estudo foi avaliado o efeito do campo
magnético nas células incubadas com os lipossomas que apresentam o fluido
magnético em sua composição, utilizando-se um aparelho portátil, operando a 1MHz
com amplitude de campo de 40 Oe, como descrito no item 5.2.9 da Seção III.
O tempo de 3 minutos de aplicação de campo magnético foi previamente
definido por Guedes e colaboradores (GUEDES et al., 2005), uma vez que a aplicação
de até 3 minutos de campo magnético, não provoca alterações significativas de
processos inflamatórios e nem efeitos genotóxicos na ausência de FM.
A Figura 32 nos mostra os resultados da toxicidade com aplicação de campo
magnético nas células incubadas apenas com os lipossomas que contém o fluido
magnético (ML e CB:ZnPc-ML).
Comparando os resultados das Figuras 28 e 32, foi possível observar uma
diminuição significativa na viabilidade das células B16-F10, quando as formulações
lipossomais contendo o FM foram submetidos somente ao campo magnético.
O lipossoma CB:ZnPc-ML apresentou uma viabilidade celular de 89,4% (± 1,1)
na ausência de luz e uma viabilidade de 64,8% (± 1,1) na presença do campo
magnético, ou seja, o campo magnético provocou uma diminuição na porcentagem de
células viáveis, o que condiz com o seu propósito.
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Figu
ura 32: Ennsaio in vittro de citootoxicidadee dos liposssomas ML
L e CB:Zn
nPc-ML naa
preseença do campo
c
maagnético eem célulass B16-F10
0, onde C
CT é o co
ontrole. A
signiificância estatística
e
foi
f determ
minada pelo
o teste de análise dee variânciaa One-wayy
ANO
OVA seguuido do pó
ós-teste N ewman-Keeuls para múltiplas comparaçõ
ões (*p <
0,001). Cada SEM
S
repressenta o desvvio padrão
o (± SD) paara n = 3.

Esses reesultados, juntamentte com os estudos de
d toxicidaade e fotottoxicidade,,
da potenciialidade do
mam um im
mportante indicativo
i
o lipossomaa CB:ZnPcc-ML paraa
form
atuarr de maneiira sinérgicca na TFD e na HPT.

14. D
Determinaação da tox
xicidade d
do lipossom
ma contendo o comp
plexo de in
nclusão naa
pressença de lu
uz e de cam
mpo magn
nético

O princcipal objetiivo deste tr
trabalho fo
oi o desenv
volvimentoo de um siistema quee
atuassse sinergicamente envolvenddo a comb
binação daa TFD e H
HPT e qu
ue pudessee
potenncializar os
o efeitos teerapêuticoss, provocan
ndo assim uma consiiderável regressão daa
masssa tumoral, se compaarado com a utilização
o de uma destas
d
moddalidades teerapêuticass
sepaaradamentee. Para tan
nto, o estuudo da tox
xicidade in
n vitro freente a utillização dee
míniimas dosess de luz laser
l
e dee campo magnético
m
nas célulaas B16-F1
10, após a
incub
ubação com
m o lipossom
ma CB:ZnP
Pc-ML foi realizado.
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Na Figuura 33 estão
o apresentaddos os resulltados de to
oxicidade ob
obtidos apóss irradiaçãoo
com dose de luzz entre 0,5 e 2,0 J.cm--2 de energiaa e com a aplicação
a
dee 3 minutoss de campoo
magnnético. Os resultadoss estão aprresentados na forma de gráficoo de porceentagem daa
viabiilidade celuular em funçção da dosee de irradiaçção e aplicaação de cam
mpo magnéttico.
Com oss resultados obtidos ffoi possíveel observarr uma signnificativa diminuição
d
o
na vviabilidade celular ap
pós a apliccação da lu
uz laser e de campoo magnético sobre ass
célullas B16-F110 quando incubadass com o liipossoma CB:ZnPc-M
C
ML (13,6%
% ± 0,2 dee
célullas vivas), se comparrado com aas células incubadas
i
com
c
o lipoossoma CB
B:ZnPc-Lp,,
na auusência dee FM (30,9
9% ± 0,06 de células viáveis). Esse
E resulttado nos mostra,
m
quee
as applicações da
d luz e do
o campo m
magnético em
e conjunto consegueem ser maais eficazess
do qque os messmos apliccados separ
aradamentee. Isso pod
de ser comp
mprovado quando
q
sãoo
analiisados os resultados
r
obtidos
o
nass Figuras 31
3 e 32.

CB:ZnPcc-ML com
Figu
ura 33: Ensaio
E
in vitro de fototoxicid
dade do lipossoma
l
m
apliccação de luz
l laser e de camppo magnéttico em céélulas B166-F10, ond
de CT é o
conttrole. A siggnificânciaa estatísticaa foi determ
minada pello teste de análise dee variânciaa
OVA seguiido do póss-teste New
wman-Keuls para múúltiplas com
mparaçõess
One--way ANO
(*p < 0,001). Cada
C
SEM representaa o desvio padrão
p
(± SD)
S para n = 3.
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Este resultado indica claramente que esta nova classe de materiais permite a
ação combinada da TFD e da HPT, projetadas para trabalhar sinergicamente, podendo
levar a uma considerável regressão do tumor após mínimas doses de dissipação de
calor e/ou fotossensitização pela luz.
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V. CONCLUSÕES

São recentes os estudos que utilizam a cucurbiturila[7] na formação de
complexos de inclusão, por esse motivo, houve a necessidade de padronizar o método
de preparação do complexo utilizando a β-ciclodextrina, a qual é bastante utilizada
para esta finalidade. Essa padronização nos permitiu estabelecer as condições ideais
para a formação do complexo entre a CB[7] e a ZnPc.
Com a caracterização físico-química do complexo de inclusão CB[7]:ZnPc foi
possível determinar a proporção na qual o complexo estava sendo formado. A
simulação molecular ajudou a visualizar as possíveis configurações de formação do
complexo de inclusão. Além disso, foi possível visualizar modificações nas estruturas
das moléculas de ZnPc e de CB[7] que possibilitaram uma interação entre elas e
consequentemente a formação do complexo de inclusão.
Pelo fato de não sabermos o comportamento ou o possível efeito colateral do
complexo de inclusão livre no organismo humano, houve a necessidade de
nanoencapsulá-lo em um sistema de liberação já estabelecido, de modo a torná-lo
biocompatível. Sendo assim, o uso do lipossoma possibilitou uma interação favorável
do complexo em meio biológico, uma vez que esse sistema de liberação se mostrou
mais eficaz do que o complexo livre na indução à regressão do tumor com doses
mínimas de luz e tempo de aplicação do campo magnético.
Com os resultados obtidos neste estudo, puderam ser observadas características
da formulação lipossomal contendo o fármaco fotossensibilizante e o complexo de
inclusão (CB:ZnPc-Ml), tais como tamanho das vesículas, índice de polidispersão,
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potencial zeta e uma baixa toxicidade no escuro, que possibilitaram sua aplicação de
maneira sinérgica na PDT e na HPT.
A partir do exposto, pôde-se concluir que a nanotecnologia inserida no contexto
da terapia fotodinâmica e da hipertermia celular, mediada por uma formulação
lipossomal contendo o complexo de inclusão e o fluido magnético, no tratamento de
câncer de pele em modelos experimentais in vitro é altamente efetiva, mantendo
características desejáveis dessas modalidades terapêuticas.
Este estudo nos possibilitou confirmar a eficiência do complexo de inclusão em
solubilizar compostos que apresentam alta hidrofobicidade, como é o caso da
ftalocianina de zinco. Dessa forma, assim como a β-ciclodextrina, a cucurbiturila[7] se
enquadra como um “drug delivery systems”, podendo ser empregada com sucesso na
administração e liberação de fármacos por várias vias e/ou locais de administração,
como oral, nasal, oftálmica, pulmonar, dérmica e transdérmica.
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V
VII. ANEXOS
A
ANEXO I: Espeectro de RMN 1H (500 MHz M
MeOD) do com
mposto Ftalociaanina de Zinco (ZnPc).

ANEXO I: Espectro de RMN 1H (500 MH
Hz MeOD) do ccomposto Ftaloccianina de Zincco (ZnPc).
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ANEXO II: Esppectro de RMN
N 1H (500 MHz MeOD) do com
mposto Cucurb
biturila[7] (CB[[7]).
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ANEXO III: Espectro de RMN
N 1H (500 MHzz MeOD) do coomplexo de inclusão CB[7]:Zn
nPc (1:1).
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ANEXO IV: Esspectro de RMN
N 1H (500 MHzz MeOD) do coomplexo de incclusão CB[7]:Zn
nPc (2:1).
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