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Resumo 

As xantonas têm sido alvo de um interesse crescente por parte da comunidade científica 

devido às numerosas actividades biológicas já identificadas para vários compostos desta 

classe. No entanto, a baixa hidrossolubilidade de muitas xantonas dificulta a sua 

administração e constitui um factor susceptível de limitar a biodisponibilidade. 

A incorporação em sistemas nanotransportadores – como as nanopartículas poliméricas 

– constitui uma estratégia eficaz para a administração de fármacos pouco solúveis em água, 

permitindo aumentar a sua biodisponibilidade e, em simultâneo, o índice terapêutico. 

A presente dissertação teve por objectivo desenvolver e caracterizar formulações de 

nanopartículas poliméricas de três compostos xantónicos – xantona (XAN), 3-metoxixantona 

(3-MeOXAN) e 1,3-di-hidroxi-2-metilxantona (DHMXAN) –, a fim de ultrapassar os 

problemas associados à sua baixa hidrossolubilidade, e ainda estudar o potencial desta 

estratégia de base nanotecnológica no aumento da actividade biológica dos compostos. 

Estudou-se a influência de vários parâmetros tecnológicos na incorporação dos referidos 

compostos xantónicos em dois tipos de nanopartículas poliméricas biodegradáveis – 

nanoesferas e nanocápsulas – e procedeu-se à optimização das condições que permitiram 

maximizar as formulações no que respeita à eficácia de incorporação e capacidade de 

carga. A caracterização físico-química das formulações de nanopartículas incluiu a 

avaliação da eficácia de incorporação, capacidade de carga, diâmetro médio, potencial zeta, 

comportamento térmico, morfologia, libertação in vitro e estabilidade física. 

Procedeu-se ainda ao estudo in vitro de actividades biológicas dos compostos xantónicos 

livres e incorporados em nanopartículas, designadamente da actividade de inibição da 
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produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos estimulados e da actividade antitumoral 

numa linha celular de adenocarcinoma da mama. 

Os estudos de avaliação do efeito causado na produção de NO por macrófagos 

estimulados da linha J774 demonstraram que as formulações de nanocápsulas de XAN e de 

3-MeOXAN desenvolvidas no presente trabalho proporcionam um aumento significativo da 

actividade inibidora da produção de NO em comparação com as xantonas livres. 

A avaliação da actividade antitumoral in vitro, realizada na linha celular de 

adenocarcinoma da mama MCF-7, demonstrou também que a incorporação da DHMXAN 

em nanopartículas potencia significativamente a actividade deste derivado xantónico, 

verificando-se que as nanocápsulas constituem os sistemas mais adequados para a 

vectorização da DHMXAN. 

Demonstra-se assim que a utilização de nanopartículas poliméricas biodegradáveis na 

vectorização dos compostos xantónicos estudados constitui uma estratégia apropriada para 

obviar os problemas associados à sua baixa hidrossolubilidade e, em simultâneo, potenciar 

marcadamente as respectivas actividades biológicas. Nestas circunstâncias, as formulações 

desenvolvidas no presente trabalho devem oferecer consideráveis vantagens no tratamento 

de patologias associadas à produção de elevadas quantidades de NO pelos macrófagos e 

no tratamento de tumores localizados em órgãos ricos em células do sistema fagocítico 

mononuclear.
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Abstract 

Interest on xanthone derivatives has been growing considerably due to the broad 

spectrum of biological activities exhibited by this class of compounds. However, the poor 

aqueous solubility of many xanthones is a major drawback for their administration and may 

be associated with poor bioavailability. 

One approach to overcome the difficulty of administration of poorly water-soluble 

compounds is their incorporation in colloidal carriers, such as polymeric nanoparticles. 

Moreover, this strategy may increase the bioavailability of compounds as well as their 

therapeutic index. 

The aim of the present thesis was to develop and characterize the nanoparticle 

formulations of three different xanthonic compounds – xanthone (XAN), 3-methoxyxanthone 

(3-MeOXAN) and 1,3-dihydroxy-2-methylxanthone (DHMXAN) –, as well as to overcome the 

problems associated to their poor aqueous solubility and to investigate the usefulness of this 

nanotechnology-based approach on the improvement of their biological activities. 

Several technological parameters affecting the entrapment of XAN, 3-MeOXAN and 

DHMXAN in two types of biodegradable polymeric nanoparticles – nanospheres and 

nanocapsules – were studied in order to develop the optimised formulations regarding their 

incorporation efficiency and loading capacity. Physicochemical characterization of 

nanoparticle formulations, including the incorporation efficiency, loading capacity, particle 

size, zeta potential, thermal behaviour, morphology, in vitro release and physical stability, 

has also been performed. 

In vitro biological activities, such as the inhibitory effect on nitric oxide (NO) production by 

stimulated macrophages and the antitumoral activity on a human breast cancer cell line, of 
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developed xanthone nanoparticle formulations were also evaluated and compared to those 

of free xanthones. It was found that the incorporation of XAN and 3-MeOXAN in 

nanocapsules has resulted in a remarkable increase of the effect on NO production by 

stimulated J774 macrophages. An In vitro evaluation of antitumoral activity on the MCF-7 

human breast cancer cell line also showed that the incorporation of DHMXAN in 

nanoparticles afforded a significant increase of its biological activity, being nanocapsules the 

most appropriate systems for the delivery of DHMXAN. 

Incorporation of XAN, 3-MeOXAN and DHMXAN in biodegradable polymeric 

nanoparticles was found to be an efficient approach to overcome problems associated with 

their poor aqueous solubility. Besides, this strategy has been shown to improve dramatically 

the biological activities of these xanthones. Thus, xanthone-loaded nanoparticle formulations 

developed in the present work may offer considerable advantages for the treatment of 

macrophage disorders associated with the production of high amounts of NO as well as for 

the treatment of tumors localized in mononuclear phagocyte system cells-rich organs. 
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Résumé 

Les xanthones ont l’intérêt de la communauté scientifique pour les nombreuses activités 

biologiques déjà identifiées pour plusieurs composés de cette classe. Pourtant, la basse 

solubilité de beaucoup de xanthones il rend difficile son administration et peut limiter la 

biodisponibilité. 

L’incorporation en systèmes nanotransporteurs – comme les nanoparticules polymériques 

– constitue une stratégie efficace pour l’administration de drogues peu solubles dans l’eau, 

permettant d’augmenter se biodisponibilité et, simultanément, l’indice thérapeutique. 

Cette dissertation a comme objectif développer et caractériser des formulations de 

nanoparticules polymériques contenant trois composés xanthoniques – xanthone (XAN),  

3-méthoxyxanthone (3-MeOXAN) et 1,3-dihydroxy-2-méthylxanthone (DHMXAN) –, afin 

d’étudier le potentiel de cette stratégie de base nanotechnologique sur l’augmentation de 

l’activité biologique des composés. 

L’influence de plusieurs paramètres technologiques sur l’incorporation dès composés 

xanthoniques en deux types de nanoparticules biodégradables – nanosphères et 

nanocapsules – a été étudié, et les conditions qui permettront maximiser les formulations en 

rapport à l’efficace de l’incorporation et capacité de charge ont été optimisées. La 

caractérisation physico-chimique dès formulations de nanoparticules comporte l’évaluation 

de l’efficace d’incorporation, de la capacité de charge, du diamètre moyen, du potentiel zeta, 

du comportement thermique, de la morphologie, de la libération in vitro et de la stabilité 

physique. 

L’étude in vitro de l’activité biologique dès composés xanthoniques libres et incorpores en 

nanoparticules, notamment de l’activité d’inhibition de la production d’oxyde nitrique (NO) par 
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macrophages stimulés et de l’activité antitumorale en une ligne cellulaire d’adénocarcinome 

mamelle a été faite. 

Les études d’évaluation de l’effet de la production de NO par macrophages stimulés de la 

ligne J774 ont démontré que les formulations de nanocapsules de XAN et de 3-MeOXAN 

développées en ce travail permettent une augmentation significative de l’activité inhibitoire 

de la production de NO en comparaison avec les xanthones libres. 

L’évaluation de l’activité antitumorale in vitro, réalisée sur la ligne cellulaire 

d’adenocarcinome mamelle MCF-7, a aussi démontré que l’incorporation de la DHMXAN en 

nanoparticules il augmente significativement l’activité de ce dérivé de xanthones, se vérifiant 

aussi que les nanocapsules constituent les systèmes les plus convenant pour la 

vectorisation de la DHMXAN. 

L’utilisation de nanoparticules polymériques biodégradables sur la vectorisation dès 

composés xanthoniques étudiés constitue une stratégie appropriée pour éliminer les 

problèmes associes à sa basse hydrossolubilité et, simultanément, il augmente ses activités 

biologiques. Dans ces circonstances, les formulations développées en ce travail doivent offrir 

des considérables avantages pour le traitement de pathologies associées à la production de 

grandes quantités de NO par les macrophages et le traitement de tumeurs d’organes riches 

en cellules du système phagocytique mononucléaire. 



 

 
 

ix 

Abreviaturas 

CEQOFFUP Centro de Estudos de Química Orgânica, Fitoquímica e Farmacologia 

da Universidade do Porto 

DHMXAN   1,3-Di-hidroxi-2-metilxantona 

DMSO   Dimetilsulfóxido 

DMXAA 5,6-dimethylxanthenone-4-acetic acid 

DSC  Calorimetria Diferencial de Varrimento (Differential Scanning Calorimetry) 

EPR  Enhanced Pemeability Retention Effect 

FDA  Food and Drug Administration 

FTIR Espectroscopia de Infravermelho com Transformadas de Fourier 

(Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

GI50 Concentração que provoca uma inibição de 50% do crescimento 

celular 

HPLC  Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (High Performance Liquid 

Chromatography) 

ICH  International Conference on Harmonization 

IFN-γ  Interferão-γ 

IM  Intramuscular 

IP  Índice de Polidispersão 

IV  Infravermelho 

LPS  Lipopolissacarídeo 

MDR  Resistência Múltipla aos Fármacos (Multidrug Resistance) 

3-MeOXAN  3-Metoxixantona 

MTT  Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio 

NO  Óxido Nítrico (Nitric oxide) 
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NOS  Sintétase do NO (Nitric Oxide Synthase) 

PACA   Poli (alquilcianoacrilatos) (PACA) 

PCL  Poli-ε-caprolactona 

PCS  Espectroscopia de Correlação Fotónica (Photon Correlation Spectroscopy) 

PGA  Polímero do ácido glicólico 

PIBCA  Poli (iso-butilcianoacrilato) 

PIHCA  Poli (iso-hexilcianoacrilato) 

PKC  Cínase C de Proteínas (Protein Kinase C) 

PLA  Polímero do ácido láctico 

PLA-PEG   Copolímero de polietilenoglicol e ácido láctico 

PLGA  Copolímero do ácido láctico e glicólico 

SBF  Soro Bovino Fetal 

SC  Subcutânea 

SFM  Sistema Fagocítico Mononuclear 

SRB  Sulforodamina B 

TEM Microscopia Electrónica de Transmisssão (Transmission Electron 

Microscopy) 

Tg  Temperatura de transição vítrea 

USP  United States Pharmacopoeia 

UV  Ultravioleta 

XAN  Xantona 

 

Nota: para algumas abreviaturas foi mantida a notação anglo-saxónica dado o seu carácter 

universal, que é apresentada em itálico. 
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Objectivos e organização geral da dissertação 

As xantonas têm suscitado um interesse crescente por parte da comunidade científica 

devido às actividades biológicas reveladas por vários compostos desta classe. Porém, a 

baixa hidrossolubilidade de muitos compostos xantónicos dificulta a sua administração e 

constitui um factor susceptível de limitar a biodisponibilidade. A incorporação em sistemas 

nanotransportadores – como as nanopartículas poliméricas – tem demonstrado constituir 

uma estratégia eficaz para a administração de fármacos pouco hidrossolúveis, permitindo 

aumentar a sua biodisponibilidade e, em simultâneo, o índice terapêutico. 

A presente dissertação teve por objectivo o desenvolvimento e a caracterização físico- 

-química de formulações de nanopartículas poliméricas de três compostos xantónicos – 

xantona (XAN), 3-metoxixantona (3-MeOXAN) e 1,3-di-hidroxi-2-metilxantona (DHMXAN) –, 

a fim de ultrapassar os problemas associados à sua baixa hidrossolubilidade, e ainda o 

estudo do potencial desta estratégia de base nanotecnológica no aumento da actividade 

biológica dos compostos. 

A dissertação está organizada em sete capítulos. O primeiro consiste numa introdução geral 

e no último são apresentadas as conclusões gerais do trabalho e as perspectivas para o 

futuro. Os Capítulos 1 a 5 correspondem aos estudos realizados no âmbito da parte 

experimental e incluem as seguintes secções: introdução, material e métodos, resultados e 

discussão e conclusões. 

No Capítulo 1, correspondente à introdução geral, apresenta-se uma revisão actualizada 

acerca do conceito de vectorização de fármacos e dos sistemas usados como vectores, com 

especial incidência nos diferentes aspectos relativos às nanopartículas poliméricas e à sua 

utilidade como transportadores de fármacos pouco hidrossolúveis e em quimioterapia 
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antitumoral. Apresenta-se ainda uma revisão geral de alguns aspectos relacionados com os 

derivados xantónicos. 

O Capítulo 2 refere-se a estudos de caracterização físico-química dos compostos xantónicos 

estudados. 

Os Capítulos 3 e 5 referem-se ao desenvolvimento e à caracterização físico-química de 

formulações baseadas em nanopartículas poliméricas biodegradáveis – nanoesferas e 

nanocápsulas – contendo a XAN ou a 3-MeOXAN (Capítulo 3) e a DHMXAN (Capítulo 5). 

Os Capítulos 4 e 6 referem-se a estudos realizados in vitro, nos quais se avalia, 

respectivamente, a actividade inibidora da produção de óxido nítrico (NO) e a actividade 

antitumoral das formulações de nanopartículas desenvolvidas. 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões gerais da dissertação e inclui uma reflexão acerca 

das perspectivas futuras, que decorrem do trabalho realizado. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

1.1. Vectores de fármacos 

Após alcançarem a corrente circulatória, os fármacos distribuem-se pelos diferentes 

órgãos e tecidos do organismo, em função da sua estrutura molecular e características 

físico-químicas. Esta distribuição não selectiva é responsável por somente uma fracção da 

dose administrada alcançar o respectivo alvo terapêutico. Além disso, a acumulação noutros 

órgãos e tecidos não envolvidos no processo patológico é susceptível de provocar efeitos 

indesejáveis. Adicionalmente, o fármaco pode sofrer inactivação durante o seu percurso, 

desde o local administração até ao local de acção, o que se traduz num efeito inferior ao 

desejado (Douglas et al., 1987). 

A vectorização de fármacos constitui uma estratégia com potencial para solucionar em 

grande medida os problemas enunciados. Esta abordagem visa modular e, se possível, 

controlar totalmente a distribuição de um fármaco no organismo, através da sua associação 

a um suporte apropriado, denominado vector (Puisieux e Roblot-Treupel, 1989). O princípio 

geral da vectorização consiste em tornar a distribuição do fármaco independente das suas 

propriedades físico-químicas, passando a ser função das propriedades físico-químicas do 

vector ao qual se encontra associado (Figura 1.1). Assim, a vectorização dos fármacos 

permite incrementar a especificidade destes para os respectivos locais alvo, aumentando a 

eficácia terapêutica e diminuindo os efeitos tóxicos. Esta abordagem proporciona ainda a 

protecção do fármaco contra a inactivação antes de atingir o local de acção, bem como o 

aumento da penetração celular (Benoit et al., 1986; Puisieux e Roblot-Treupel, 1989). 
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Figura 1.1 – Ilustração do conceito de vectorização de fármacos 

Os vectores de fármacos são de natureza variável e a sua escolha depende do objectivo 

terapêutico pretendido. Podem classificar-se de acordo com o tipo de direccionamento 

verificado ou com a natureza do vector (Barbosa, 1995; Barrat et al., 2002; Barrat, 2003). 

Com base no primeiro critério, os vectores têm sido considerados de primeira, segunda e 

terceira geração (Tabela 1.1) (Benoit et al., 1986; Puisieux e Roblot-Treupel, 1989). Os de 

primeira geração são sistemas com diâmetros superiores a 1μm, concebidos para libertar de 

forma controlada os fármacos ao nível de um determinado órgão, devendo ser 

administrados na proximidade do local de acção (Puisieux e Roblot-Treupel, 1989). Neste 

grupo destacam-se as micropartículas (para quimioembolização ou para administração 

intratumoral), que têm sido usadas para veicular fármacos antitumorais e também péptidos e 

proteínas. 

Os vectores de segunda geração são sistemas coloidais com dimensões inferiores a 

1μm, concebidos para libertar o fármaco a nível tecidular, após administração por diferentes 

vias, como a endovenosa, a oral e a ocular. Estes sistemas podem classificar-se consoante 
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proporcionam uma vectorização passiva ou activa. No primeiro caso, os mecanismos 

fisiológicos, em particular a actividade fagocítica das células do sistema fagocítico 

mononuclear (SFM), são os responsáveis pela biodistribuição, sendo esta dependente das 

características físico-químicas do vector, designadamente das suas dimensões e 

características de superfície. Destacam-se neste grupo os lipossomas e as nanopartículas. 

Os primeiros são vesículas com diâmetros compreendidos entre alguns nanómentros e 

alguns micrómetros, constituídas basicamente por fosfolípidos e outros constuintes da 

membrana celular, como o colesterol. A sua estrutura caracteriza-se pela existência de 

bicamadas lipídicas, formando estruturas mono ou pluricompartimentais, que encerram 

compartimentos aquosos (Barbosa, 1995). As nanopartículas são partículas sólidas 

coloidais, constituídas geralmente por materiais de natureza polimérica, podendo ser ou não 

biodegradáveis. Os lipossomas e as nanopartículas podem apresentar características 

furtivas, caso possuam na sua superfície polímeros hidrófilos, como o polietilenoglicol 

(PEG), os quais in vivo evitam o reconhecimento destes vectores como corpos estranhos e 

a sua rápida captura pelas células do SFM. No caso da vectorização activa, a biodistribuição 

é induzida e controlada por um estímulo exterior, como a temperatura, um campo magnético 

ou uma diferença de pH. Exemplos destes vectores são as nanopartículas magnéticas e os 

lipossomas sensíveis à temperatura e ao pH (Puisieux e Roblot-Treupel, 1989; Barrat et al., 

2002; Barrat, 2003). 

Os vectores de terceira geração incorporam mecanismos de reconhecimento molecular 

pelo alvo biológico, a nível celular ou mesmo intracelular. Integram este grupo os anticorpos 

monoclonais e os vectores de segunda geração (como as nanopartículas e os lipossomas, 

apresentando geralmente características furtivas) equipados com ligandos superficiais, que 

intervêm no reconhecimento molecular, como anticorpos monoclonais, transferrina ou ácido 

fólico (Barrat, 2003; Chavanpatil et al., 2006). 
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Tabela 1.1 – Classificação dos vectores de fármacos em função do tipo de direccionamento 

(A) e da sua natureza (B) (adaptado de (Puisieux e Roblot-Treupel, 1989; Barbosa, 1995; 

Barrat et al., 2002; Rawat et al., 2006). 

(A) tipo de direccionamento 

Geração Dimensões Definição Exemplos 

1ª 

 

 

2ª 

 

 

 

 

 

 

 

3ª 

> 1μm 

 

 

< 1μm 

 

 

 

 

 

 

 

< 1μm 

Sistemas capazes de libertar o fármaco 

no alvo terapêutico. Devem ser 

administrados próximo do local de acção.

Sistemas que, após administração 

sistémica, são capazes de transportar o 

fármaco até ao local de acção. 

 

 

 

 

 

Sistemas capazes de reconhecer 

especificamente o alvo biológico. 

Micropartículas para quimioembolização 

 
 

Vectores passivos: 

Lipossomas e nanopartículas (furtivos ou 

não) 

Vectores activos: 

Lipossomas sensíveis à temperatura ou 

ao pH, nanopartículas magnéticas 

 

 

Anticorpos monoclonais, vectores de  

2ª geração (geralmente furtivos) com 

ligandos superficiais específicos 

(anticorpos monoclonais, transferrina, 

ácido fólico, etc.) 

(B) natureza do vector 

Macromoleculares Partículas ou vesículas 

Polímeros hidrossolúveis 

Anticorpos monoclonais 

Glicoproteínas 

Dendrímeros 

Micro e nanopartículas poliméricas 

Nanopartículas lipídicas sólidas 

Lipossomas 

Micelas poliméricas 

Nanotubos de carbono 
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Considerando a sua natureza, os vectores podem ser macromoleculares ou constituídos 

por partículas ou por vesículas (Tabela 1.1 e Figura 1.2) (Barbosa, 1995; Barrat, 2003). O 

primeiro grupo inclui os polímeros hidrossolúveis – como o polietilenoglicol e a  

N-(2-hidroxipropilmetacrilamida) –, as glicoproteínas e os anticorpos monoclonais. Estes 

vectores macromoleculares ligam-se covalentemente às moléculas do fármaco, formando 

conjugados poliméricos (Haag e Kratz, 2006; Vicent e Duncan, 2006), conjugados fármaco- 

-glicoproteínas (Di Stefano et al., 1995; Di Stefano et al., 2006) e conjugados fármaco- 

-anticorpos monoclonais (Yokoyama, 2005). Os dendrímeros pertencem também à categoria 

dos vectores macromoleculares, já que são macromoléculas esféricas, com dimensões 

nanométricas, obtidas por síntese, apresentando uma série de ramificações distribuídas de 

forma regular a partir de um núcleo central. O fármaco pode ligar-se covalentemente à 

superfície ou encontrar-se encapsulado na cavidade interna do dendrímero (Patri et al., 

2002; Yang e Kao, 2006). 

Os vectores apresentados sob a forma de partículas ou vesículas podem ser micro e 

nanopartículas poliméricas (geralmente constituídas por polímeros biodegradáveis ou não 

biodegradáveis), nanopartículas lipídicas sólidas (sistemas matriciais constituídos por lípidos 

e agentes tensioactivos sólidos à temperatura ambiente), lipossomas, micelas poliméricas 

(formadas por polímeros anfifílicos, que, em presença da água, se organizam sob a forma 

de partículas com um núcleo hidrófobo e uma superfície hidrófila) e nanotubos de carbono 

(partículas formadas por lâminas de grafite enroladas e fechadas nas extremidades) (Patri et 

al., 2002; Barrat, 2003; Marcucci e Lefoulon, 2004; Bianco et al., 2005; Svenson e Tomalia, 

2005; Klumpp et al., 2006; Rawat et al., 2006). 
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Figura 1.2 - Representação esquemática dos principais tipos de vectores de fármacos 
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1.2. Nanopartículas poliméricas 

As nanopartículas poliméricas são partículas sólidas coloidais, com diâmetro inferior a  

1 μm, constituídas por materiais de natureza polimérica, biodegradáveis ou não 

biodegradáveis (Kreuter, 1978, 1983; Allémann et al., 1993b; Couvreur et al., 1995). 

Consoante o processo de preparação adoptado e as matérias-primas utilizadas, é 

possível obter dois tipos de nanopartículas: as nanoesferas e as nanocápsulas (Figura 1.3). 

As primeiras são estruturas monolíticas esféricas, constituídas por uma matriz tridimensional 

polimérica, densa e porosa, formada pelo entrelaçamento das unidades poliméricas. As 

nanocápsulas são sistemas do tipo reservatório, que apresentam um núcleo oleoso ou 

aquoso rodeado por uma parede polimérica (Couvreur et al., 1995; Alonso, 1996; Soppimath 

et al., 2001; Vauthier et al., 2003). 

 

 

Figura 1.3 - Representação esquemática de nanoesferas e nanocápsulas poliméricas 
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Dependendo das propriedades físico-químicas dos fármacos, estes podem formar uma 

solução ou uma dispersão sólida no polímero das nanosferas, ficar retidos na matriz 

polimérica ou adsorvidos na sua superfície ou ainda encontrar-se dissolvidos ou dispersos 

no núcleo oleoso ou aquoso das nanocápsulas (Vauthier- Holtzscherer et al., 1991). 

A superfície das nanopartículas pode ser sujeita a modificações, através do acoplamento 

de polímeros hidrófilos e/ou de elementos de reconhecimento molecular (Figura 1.4). A 

presença de certos tensioactivos ou de polímeros hidrófilos, como o PEG, na superfície das 

nanopartículas tem sido referida como um factor de redução do grau de captura pelo SFM, 

proporcionando, em consequência, maior tempo de permanência dos sistemas na corrente 

circulatória (Gref et al., 1994). A teoria mais aceite para a explicação deste fenómeno 

baseia-se no conceito de estabilização estérica, que foi inicialmente proposto para os 

lipossomas (Allen et al., 1989; Allen et al., 1991; Woodle e Lasic, 1992). Devido à eficiência 

das cadeias de PEG em diminuir o reconhecimento das vesículas lipossómicas pelas 

opsoninas e a sua captura pelas células do SFM, os lipossomas que incluíam este polímero 

hidrófilo foram denominados stealth® (Allen et al., 1989), que, em português, poderá traduzir- 

-se por furtivo. Por analogia, as nanopartículas que apresentam este tipo de revestimento de 

superfície são designadas furtivas. O outro tipo de modificação da superfície das 

nanopartículas consiste no acoplamento de elementos de reconhecimento molecular, que 

proporcionam um direccionamento activo para as células alvo, destacando-se, neste caso, a 

utilização de anticorpos monoclonais, transferrina e ácido fólico (Chavanpatil et al., 2006). 
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Figura 1.4 – Representação esquemática dos diferentes tipos de nanopartículas, 

em função das modificações da sua superfície 

1.2.1. Polímeros biodegradáveis usados na preparação de nanopartículas 

Enquanto vectores de fármacos as nanopartículas devem ser biocompatíveis e seguras e 

a sua biodegradação deve originar metabolitos destituídos de toxicidade (Barrat et al., 

2002). Os polímeros biodegradáveis usados na sua obtenção podem ser naturais ou 

sintéticos (Tabela 1.2). Entre os primeiros, destacam-se os polipéptidos, as proteínas e os 

polissacáridos. Por sua vez, os polímeros sintéticos podem formar-se durante o processo de 

preparação das nanopartículas, como sucede com os polialquilcianoacrilatos, ou serem 

previamente sintetizados, utilizando-se, neste último caso, polímeros pré-formados, como os 

poliésteres alifáticos, os polianidridos, os poliortoésteres e os copolímeros do 

polietilenoglicol (Uhrich et al., 1999; Domb et al., 2002; Markland e Yang, 2002). 
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Tabela 1.2 – Principais polímeros biodegradáveis utilizados na preparação de micro e 

nanopartículas 

 Categoria Exemplos 

Polímeros sintéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polímeros naturais 

Poli (alquilcianoacrilatos) (PACA) 
 

Poliésteres alifáticos 
 
 
 
 

Polianidridos 

Poliortoésteres 

Copolímeros do polietilenoglicol 
 
 
 

Polissacáridos 
 

Proteínas 

Poli (iso-hexilcianoacrilato) (PICHA) 
Poli (iso-butilcianoacrilato) (PIBCA) 

Poli (ácido glicólico) (PGA) 
Poli (ácido láctico) (PLA) 
Copolímeros do ácido láctico e glicólico (PLGA) 
Poli-ε-caprolactona (PCL) 
Poli (hidroxibutirato)  

Copolímeros do 1,3-bis(p-carboxifenoxi) 
propano: ácido sebáico (CPP-SA) 

Polímeros baseados no 3,9-dietilideno- 
-2,4,8,10-tetraoxaspiro [5.5] undecano 
(DETOU) 

Copolímeros do poli ácido láctico e do 
polietilenoglicol (PLA-PEG) 

Copolímeros dos polialquilcianoacrilatos e 
do polietilenoglicol (PACA-PEG) 

Dextrano 
Quitosano 
Alginato 
Celulose e seus derivados 

Albumina 
Gelatina 
Colagénio 
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1.2.1.1. Polímeros dos ácidos láctico e glicólico 

Entre os polímeros sintéticos biodegradáveis presentemente disponíveis, os poliésteres 

alifáticos e, mais concretamente, os polímeros do ácido láctico (PLA) e os seus copolímeros 

com o ácido glicólico (PLGA) foram os primeiros a receber aprovação para uso humano por 

parte das autoridades regulamentares (Markland e Yang, 2002). 

Os ácidos láctico e glicólico são os nomes comuns dos ácidos α-hidroxipropiónico e 

α-hidroxiacético, respectivamente (Figura 1.5). O ácido láctico possui um carbono 

assimétrico, originando dois isómeros ópticos. Por conseguinte, os polímeros podem ser 

formados a partir do isómero dextrógiro (D) ou do levógiro (L) ou ainda da mistura racémica 

(D,L) (Mauduit e Vert, 1993). 

 

 

Figura 1.5 - Estruturas químicas dos ácidos láctico e glicólico 

A família dos PLA e PLGA abrange um número elevado de polímeros, que diferem entre 

si no que respeita à composição global, à distribuição de unidades quirais e não quirais e ao 

peso molecular (Tabela 1.3). 
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Tabela 1.3 – Estruturas químicas dos polímeros dos ácidos láctico e/ou glicólico 

(adaptado de (Brannon-Peppas e Vert, 2000) 

Poli (ácido glicólico) 
(PGA) 

Poli (ácido L-láctico) 
(PLA 100) 

Poli (ácido D,L-láctico) 
(PLAX) 
[X= m/(m+p)] 

Copolímero do ácido L-láctico e glicólico 
(PLA100-YGAY) 
[Y= p/(m+p)] 

Copolímero do ácido D,L-láctico e glicólico 
(PLAXGAY) 
[X= m/(m+p+q); Y=q/(m+p+q)] 

Em regra, a síntese de homopolímeros e de copolímeros de baixo peso molecular  

(10-15KDa) é realizada por condensação directa dos ácidos láctico e/ou glicólico, na 

presença ou na ausência de um catalisador. No entanto, a síntese de polímeros de elevado 

peso molecular é geralmente realizada por polimerização via abertura dos dímeros cíclicos 

dos ácidos láctico e/ou glicólico, utilizando como catalisadores o lactato ou o octoato de 

estanho (Gilding e Reed, 1979; Mauduit e Vert, 1993; Brannon-Peppas e Vert, 2000). É 

possível obter uma grande variedade de polímeros através do controlo de quatro parâmetros 

fundamentais: a estereoquímica do monómero, a razão dos monómeros no copolímero, a 

linearidade da cadeia polimérica e o peso molecular do polímero (Lewis, 1990). 
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O polímero do ácido glicólico (PGA) é o mais hidrófilo desta classe de compostos e 

apresenta elevada cristalinidade. Os homopolímeros do PLA obtidos a partir dos isómeros D 

e L são de natureza cristalina, enquanto o polímero formado a partir da mistura racémica 

apresenta-se amorfo. Em ambos os casos, os polímeros são hidrófobos e solúveis em 

vários solventes orgânicos. 

1.2.1.1.1. Biodegradação 

A biodegradação dos polímeros do ácido láctico e dos seus copolímeros com o ácido 

glicólico ocorre por hidrólise abiótica das ligações éster da cadeia polimérica, ocorrendo 

homogeneamente em toda a matriz polimérica. O envolvimento de enzimas neste processo 

ainda não se encontra devidamente esclarecido. Os produtos resultantes (ácido láctico e/ou 

ácido glicólico) são metabolizados no organismo via ciclo de Krebs e eliminados sob a forma 

de dióxido de carbono e água (Shive e Anderson, 1997; Jain, 2000) (Figura 1.6). 

 

 
Figura 1.6 – Mecanismo de hidrólise dos polímeros do ácido láctico e dos seus copolímeros 

com o ácido glicólico (adaptado de (Fialho et al., 2003). 
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Raghuvanshi et al. (1993) propuseram um mecanismo constituído por três fases para a 

degradação destes polímeros. Na fase inicial, ocorre uma diminuição significativa do peso 

molecular do polímero, devida à cisão aleatória das cadeias poliméricas, sem apreciável 

perda de massa do sistema nem formação de monómeros solúveis. Na fase intermédia, 

verifica-se uma diminuição significativa do peso molecular do polímero, acompanhada por 

perda de massa do sistema e formação de oligómeros e monómeros solúveis. Na fase final, 

ocorre a formação de monómeros solúveis a partir de fragmentos de oligómeros, 

conduzindo à degradação total do polímero. 

A velocidade de degradação depende de vários factores, como as propriedades 

intrínsecas do polímero (proporção de ácidos láctico e glicólico na cadeia polimérica, peso 

molecular, temperatura de transição vítrea e cristalinidade), as características do vector 

(forma e dimensões) e a presença de compostos de baixo peso molecular (como 

monómeros e catalisadores) (Shive e Anderson, 1997; Jain, 2000; Bala et al., 2004). Em regra, o 

tempo de degradação é menor para os polímeros de baixo peso molecular e maior hidrofilia, 

para os polímeros amorfos e para os que possuem maior conteúdo em ácido glicólico (Bala 

et al., 2004). Os polímeros do ácido L-láctico e do ácido D-láctico são semi-cristalinos e 

sofrem uma biodegradação relativamente lenta (entre 18 a 24 meses) (Tabela 1.4). Os 

polímeros do ácido D,L-láctico são amorfos e sofrem degradação a uma velocidade superior 

(12 a 16 meses). Os copolímeros contendo entre 25 e 70% de ácido glicólico, pelo facto de 

serem amorfos, são mais rapidamente degradados do que os homopolímeros, sendo o 

copolímero com 50% de ácido glicólico o que é biodegradado mais rapidamente 

(aproximadamente 2 meses). O PGA, apesar de se apresentar cristalino, sofre uma 

degradação relativamente rápida, quando comparado com o PLA amorfo, uma vez que 

apresenta maior hidrofilia (Gilding e Reed, 1979; Kopecek e Ulbrich, 1983; Markland e Yang, 

2002). 
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Tabela 1.4 – Tempo de degradação in vivo dos polímeros dos ácidos láctico e glicólico 

Polímero Tempo aproximado de biodegradação 
(meses) 

Polímero do ácido L-láctico 

Polímero do ácido D,L-láctico 

Polímero do ácido glicólico 

Copolímero do ácido D,L-láctico e glicólico  
(PLAGA 50:50) 

Copolímero do ácido D,L-láctico e glicólico  
(PLAGA 85:15) 

18-24 

12-16 

2-4 

2 

5 

1.2.1.1.2. Aplicações clínicas dos polímeros dos ácidos láctico e/ou glicólico 

A biocompatibilidade e a biodegradabilidade dos polímeros dos ácidos láctico e/ou 

glicólico associadas à sua solubilidade numa grande variedade de solventes orgânicos e 

também à possibilidade de sofrerem extrusão em diversas formas, possibilitam a preparação 

de sistemas apropriados para a veiculação de fármacos, sob a forma de implantes, fibras e 

micro e nanopartículas (Brannon-Peppas e Vert, 2000). Actualmente, encontram-se 

comercializados ou em fase de ensaios clínicos, quer no mercado europeu, quer no 

mercado americano, vários medicamentos que incorporam estes polímeros, sob a forma de 

micropartículas, implantes e um gel (Tabela 1.5) (Bala et al., 2004). 
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Tabela 1.5 - Exemplos de medicamentos actualmente comercializados, preparados com 

base em polímeros do ácido láctico ou em copolímeros (adaptado de (Bala et al., 2004) 

Nome comercial Polímero Fármaco Indicações 
terapêuticas 

Via de 
administração 

Nutropin Depot® 
 

Trelstar® Depot 

Decapeptil® 

Pamorelin® 

Sandostatin LAR® 

Lupron depot® 
 

Zoladex® 
 

Atridox® 
 

Oncogel® 

PLGA 
 

PLGA 

PLGA 

PLGA 

PLGA-glucose 

PLA 
 

PLA 
 

PLGA 
 

PEG-PLGA-PEG 

Hormona de crescimento 
humana 

Pamoato de triptorelina

Pamoato de triptorelina

Acetato de leuprolide 

Acetato de octeotride 

Acetato de leuprolide 
 

Acetato de goserelina 
 

Hiclato de doxiciclina  
 

Paclitaxel 

Deficiências de 
crescimento 

Cancro da próstata 

Cancro da próstata 

Cancro da próstata 

Acromegalia 

Cancro da próstata, 
endometriose 

Cancro da próstata, 
endometriose 

Periodontite crónica 
do adulto 

Tumores sólidos 

SC ou IM 
 

IM 

IM 

SC 

SC ou IM 

SC ou IM 
 

SC 
 

Tópica 
 

Intratumoral 
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1.2.2. Preparação de nanopartículas poliméricas 

Nas últimas três décadas têm sido desenvolvidos vários métodos destinados à 

preparação de nanopartículas poliméricas, encontrando-se na literatura científica diversas 

revisões de conjunto sobre o assunto (Couvreur et al., 1995; Alonso, 1996; Quintanar-

Guerrero et al., 1998b; Soppimath et al., 2001; Barrat et al., 2002; Fattal e Vauthier, 2002; 

Souto, 2003; Astete e Sabliov, 2006; Mohanraj e Chen, 2006; Reis et al., 2006). 

A escolha do polímero e do método de preparação das nanopartículas depende de diversos 

factores, como as propriedades físico-químicas do fármaco a incorporar, a cinética de 

libertação pretendida, o alvo terapêutico, a via de administração, a biodegradabilidade do 

polímero e as normas regulamentares aplicáveis. Do ponto de vista tecnológico, na selecção 

do método de preparação deve ter-se em atenção o rendimento do processo, a eficácia de 

incorporação do fármaco e a potencialidade de transposição para escala industrial (Bodmeier e 

Mainceint, 1998). 

Os métodos de preparação de nanopartículas poliméricas biodegradáveis podem ser 

classificados em duas categorias principais, consoante os sistemas são obtidos a partir da 

polimerização de monómeros ou de polímeros pré-formados. 

1.2.2.1. Preparação a partir da polimerização de monómeros 

A preparação de nanopartículas biodegradáveis, com base na polimerização de 

monómeros, consiste na polimerização em emulsão de monómeros de cianoacrilato de 

alquilo, originando polímeros denominados poli (alquilcianoacrilatos) (PACA) (Couvreur et 

al., 1979) (Figura 1.7). 
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Figura 1.7 - Estrutura química geral dos cianoacrilatos de alquilo (R é um grupo alquilo) 

Basicamente, gotículas de monómero (como, por exemplo, o isobutilcianoacrilato), 

insolúveis em água, são dispersas numa fase aquosa ácida, contendo um agente 

estabilizante e/ou um tensioactivo. A polimerização aniónica dos monómeros é induzida por 

aniões (como, por exemplo, o acetato ou o hidroxilo) e bases fracas (como o álcool ou a 

água). A duração e a velocidade da reacção de polimerização dependem do tipo de 

monómero utilizado e do pH do meio, respectivamente. Em geral, a reacção decorre durante 

3 a 4 horas em condições ácidas (pH ≈ 2,5), originando nanoesferas. Os agentes 

tensioactivos (como um poloxâmero ou um polissorbato) e/ou os estabilizantes (como um 

dextrano) presentes na fase aquosa aumentam a estabilidade das nanoesferas formadas 

(Couvreur et al., 1986; Gallardo, 1991; Gallardo et al., 1993; Soma et al., 2000; Vauthier et al., 

2003). As substâncias activas hidrossolúveis podem ser adicionadas ao meio antes da 

polimerização (Alonso et al., 1991; Bender et al., 1996; Fawaz et al., 1997; Lobenberg et al., 

1998) ou após a polimerização, ficando, neste último caso, em contacto com as nanoesferas 

já formadas (Gaspar et al., 1991; Gautier et al., 1992; Fawaz et al., 1997). 

A polimerização de monómeros também permite a obtenção de nanocápsulas com 

núcleo oleoso (Al Khouri et al., 1986) ou aquoso (Gasco et al., 1991), ocorrendo a 

polimerização na interfase de uma emulsão do tipo O/A ou A/O, respectivamente. Estes 

métodos têm sido utilizados na incorporação de fármacos lipófilos (Losa et al., 1993; Fresta et 

al., 1996) e hidrófilos em nanocápsulas (Damgé et al., 1988; Lowe e Temple, 1994; Vranckx 

et al., 1996; Lambert et al., 2000, 2001). 
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1.2.2.2. Preparação a partir de polímeros pré-formados 

Em relação aos anteriores, os métodos de preparação de nanopartículas a partir de 

polímeros pré-formados (naturais ou sintéticos) apresentam a vantagem de se basear na 

utilização de polímeros cujas propriedades físico-químicas são conhecidas, não dependendo 

das condições adoptadas na preparação das nanopartículas. Além disso, estes métodos 

permitem ultrapassar algumas limitações associadas aos métodos baseados na 

polimerização, como, por exemplo, a presença provável de resíduos de monómeros 

potencialmente tóxicos, a possibilidade de estabelecimento de ligações cruzadas com o 

fármaco e a dificuldade de se prever o peso molecular do polímero formado  

(Quintanar-Guerrero et al., 1998b). 

1.2.2.2.1. Preparação a partir de polímeros naturais 

Os principais métodos de preparação de nanopartículas a partir de polímeros pré- 

-formados naturais são a desnaturação térmica e/ou reticulação em emulsões do tipo A/O e 

a separação de fases em meio aquoso. O primeiro consiste na emulsificação de uma 

solução aquosa de um polímero hidrófilo (como a albumina ou a gelatina) num óleo, com 

auxílio de homogeneização a alta pressão. Após eliminação da água, por aquecimento, 

ocorre a desnaturação térmica do polímero e a formação das nanoesferas. Outro processo 

para promover a estabilização das nanopartículas, tornando-as insolúveis em água, consiste 

na reticulação química com o auxílio de um agente de reticulação como o glutaraldeído. 

Embora o método seja simples, torna-se imprescindível realizar uma fase de lavagem com 

solventes orgânicos para a eliminação do óleo. A utilização deste método foi descrita para a 

incorporação de substâncias hidrófilas (Roser e Kissel, 1993). 
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A separação de fases em meio aquoso pode ser induzida pela adição de agentes de 

dessolvatação, como sais (Leo et al., 1999) ou solventes orgânicos polares (Weber et al., 2000; 

Merodio et al., 2001; Arnedo et al., 2002), ou pela adição de iões de carga contrária à do 

polímero (de Campos et al., 2004; Zahoor et al., 2005). De modo a evitar a agregação das 

nanopartículas, a preparação deve ser realizada com homogeneização a alta pressão. As 

nanopartículas formadas são tornadas insolúveis por reticulação química. Este método evita 

o uso de óleos ou de solventes orgânicos apolares. No entanto, as dispersões devem ser 

submetidas a um processo de purificação, de modo a remover os agentes de dessolvatação 

e de reticulação (Alonso, 1996; Bodmeier e Mainceint, 1998). 

1.2.2.2.2. Preparação a partir de polímeros sintéticos 

Os principais métodos de preparação de nanopartículas a partir de polímeros pré- 

-formados sintéticos incluem a emulsificação-evaporação do solvente, o salting-out, a 

emulsificação-difusão do solvente, os métodos baseados na tecnologia de fluidos 

supercríticos e o deslocamento do solvente ou nanoprecipitação. 

1.2.2.2.2.1. Emulsificação-evaporação do solvente 

O método de emulsificação-evaporação do solvente baseia-se na emulsificação de uma 

solução orgânica do polímero numa fase aquosa, seguida pela evaporação do solvente, 

permitindo a obtenção de nanoesferas. Estas podem ser preparadas a partir de emulsões 

simples (do tipo O/A) ou múltiplas (do tipo A/O/A), permitindo a incorporação de fármacos 

com diferentes solubilidades. 
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Para a obtenção de nanoesferas com base numa emulsão do tipo O/A, a fase orgânica 

constituída por um solvente orgânico apolar – contendo o polímero em solução e o fármaco 

em solução ou dispersão – é adicionada à fase aquosa contendo um agente tensioactivo. 

Procede-se à emulsificação de ambas as fases por agitação, seguindo-se a exposição da 

emulsão a uma fonte de elevada energia, como, por exemplo, ultrassons ou 

homogeneização a alta pressão. A remoção do solvente orgânico conduz à precipitação do 

polímero e à formação de nanoesferas. Este método é adequado para a incorporação de 

fármacos lipossolúveis (Sánchez et al., 1993; Lee et al., 2002; Panyam et al., 2004). 

Para a obtenção de nanoesferas com base em emulsões do tipo A/O/A prepara-se 

inicialmente uma emulsão primária do tipo A/O, adicionando uma solução aquosa contendo 

o fármaco a uma solução de um solvente orgânico apolar contendo um polímero. Em 

seguida, a emulsão primária recém-preparada é dispersa numa fase aquosa contendo um 

agente tensioactivo do tipo O/A, formando-se uma emulsão múltipla A/O/A. A eliminação do 

solvente orgânico por evaporação ou por extracção com um álcool (como o isopropanol) 

provoca a precipitação do polímero e a formação de nanoesferas. Este método tem sido 

utilizado com sucesso na incorporação de fármacos hidrossolúveis (Blanco e Alonso, 1997; 

Song et al., 1997; Wolf et al., 2003; Dillen et al., 2004; Ubrich et al., 2004). 

1.2.2.2.2.2. Salting-out 

O método do salting-out baseia-se na separação de um solvente hidromiscível de uma 

solução aquosa, através de um efeito de salting-out, permitindo a obtenção de nanoesferas. 

O fármaco e o polímero são dissolvidos num solvente orgânico polar e a solução orgânica 

resultante é emulsificada numa solução aquosa contendo um agente tensioactivo saturada 

com um electrólito (como o cloreto de magnésio) ou com um não electrólito (como a 
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sacarose) (Allémann et al., 1993a; Allémann et al., 1993c). A presença do agente de salting-out 

na fase externa aquosa impede a miscibilidade da fase orgânica com a aquosa. A 

precipitação do polímero ocorre quando se adiciona um volume de água, que permite a 

difusão do solvente orgânico (hidromiscível) para a fase aquosa. Posteriormente, o solvente 

do polímero e o agente de salting-out são eliminados por filtração por fluxo tangencial ou por 

ultracentrifugação. Este método tem sido utilizado na preparação de nanopartículas de 

polésteres alifáticos (como o PLA e o PLGA) contendo fármacos lipófilos (Allémann et al., 

1993a; Allémann et al., 1993c; Zweers et al., 2006). 

1.2.2.2.2.3. Emulsificação-difusão do solvente 

O método de emulsificação-difusão do solvente (Leroux et al., 1995) pode ser considerado 

uma modificação do método do salting-out, em que é evitado o uso de concentrações 

elevadas de electrólitos ou de não electrólitos. Neste caso, torna-se desnecessária a 

utilização de processos laboriosos de purificação das dispersões de nanopartículas 

formadas. Basicamente, o polímero é dissolvido num solvente orgânico parcialmente 

hidromiscível (como o álcool benzílico) previamente saturado com água e o fármaco é 

dissolvido ou disperso nesta solução polimérica. A fase orgânica é emulsificada, sob 

agitação intensa, numa fase aquosa contendo um agente tensioactivo do tipo O/A (como o 

álcool polivinílico ou um poloxâmero). A adição posterior de água à emulsão provoca a 

difusão do solvente para a fase externa aquosa e a consequente formação de nanoesferas. 

O solvente é removido por evaporação ou por filtração por fluxo tangencial. Este método é 

adequado para a incorporação de fármacos lipófilos (Quintanar-Guerrero et al., 1998b, 1999). 

Além disso, também permite a obtenção de nanocápsulas, adicionando-se para tal um óleo 
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(contendo o fármaco dissolvido) ao solvente orgânico previamente saturado com água 

(Quintanar-Guerrero et al., 1998a; Guinebretière et al., 2002). 

1.2.2.2.2.4. Métodos baseados na tecnologia de fluidos supercríticos 

Os métodos baseados na tecnologia de fluidos supercríticos mais utilizados na obtenção 

de partículas poliméricas são o anti-solvente supercrítico (SAS - Supercritical Antisolvent) e 

a expansão rápida de fluidos supercríticos (RESS - Rapid Expansion of Supercritical Fluids). 

O primeiro exige que o fluido supercrítico seja miscível com o solvente do polímero e que o 

polímero seja insolúvel no fluido supercrítico. Basicamente, este método consiste na 

atomização, num fluido supercrítico, de uma solução do polímero num solvente orgânico 

contendo o fármaco dissolvido ou disperso. Após extracção do solvente orgânico pelo fluido 

supercrítico ocorre a formação das nanoesferas. Foi descrita a utilização deste método na 

preparação de nanopartículas de PLA sem fármaco (Randolph et al., 1993) e de PLA-PEG 

contendo insulina (Elvassore et al., 2001). O método RESS difere do método SAS no que se 

refere aos requisitos de solubilidade do polímero, uma vez que este deve ser solúvel no 

fluido supercrítico. Basicamente, é promovida uma expansão rápida da solução do polímero 

no fluido supercrítico através de uma válvula. Este processo conduz a uma diminuição da 

pressão e, em consequência, a capacidade de solubilização do fluido supercrítico diminui, 

ocorrendo a precipitação do polímero e a formação de partículas micrométricas. Foi descrita 

uma modificação desta técnica, designada RESOLV (Rapid Expansion into a Liquid 

Solvent), segundo a qual o fluido que sofre expansão é recolhido num solvente (como a 

água), permitindo a obtenção de nanopartículas a partir de vários polímeros, como o PLA 

(Sun et al., 2005). 
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1.2.2.2.2.5. Deslocamento do solvente 

O método de deslocamento do solvente ou nanoprecipitação, proposto por Fessi et al. 

(1988a), consiste em promover a precipitação do polímero por adição de um solvente no 

qual o polímero é insolúvel (sendo, por isso, designado “não solvente”). A escolha do 

sistema polímero/solvente/“não solvente” é fundamental no processo de obtenção das 

nanopartículas, uma vez que o solvente e o “não solvente” devem ser miscíveis e o polímero 

não deve ser solúvel na mistura solvente/”não solvente”. Resumidamente, uma solução do 

polímero num solvente orgânico polar (como a acetona ou o metanol) contendo o fármaco 

dissolvido ou disperso é adicionada a uma fase aquosa que contém um agente tensioactivo 

do tipo O/A (como, por exemplo, um poloxâmero). O solvente do polímero difunde-se 

instantaneamente até à fase aquosa externa, o que provoca a precipitação imediata do 

polímero. A fase aquosa adquire um aspecto opalescente em consequência da formação 

das nanoesferas. Este método não implica a evaporação e/ou a extracção do solvente para 

que ocorra a precipitação polimérica. O mecanismo que conduz à formação das 

nanopartículas é baseado na turbulência interfasial gerada durante o deslocamento do 

solvente. Ocorre um espalhamento violento devido à miscibilidade do solvente e do “não 

solvente”. As nanogotículas do solvente são retiradas da interfase e estabilizadas pelo 

agente tensioactivo até ocorrer a difusão da totalidade do solvente e a precipitação do 

polímero (Quintanar-Guerrero et al., 1998b). O solvente do polímero é posteriormente 

removido por evaporação a pressão reduzida. Em regra, este método é adoptado para a 

incorporação de fármacos lipófilos (Guzmán et al., 1993; Molpeceres et al., 1997; Barichello et 

al., 1999; Molpeceres et al., 2000; Beck et al., 2003). No entanto, com algumas adaptações, 

também é adequado para a incorporação de fármacos hidrófilos (Govender et al., 1999). 
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O método de deslocamento do solvente permite igualmente a obtenção de nanocápsulas 

através da adição de uma pequena quantidade de um óleo, o qual deve ser miscível com a 

solução polimérica e imiscível com o “não solvente”. Neste caso, a técnica é designada 

precipitação interfasial do polímero (Fessi et al., 1988b; 1989). Basicamente, a solução do 

fármaco no óleo é adicionada à solução orgânica do polímero. Quando a fase orgânica é 

dispersa na fase aquosa ocorre a precipitação do polímero à volta das nanogotículas de 

óleo, formando sistemas do tipo reservatório. Este método tem sido utilizado na 

encapsulação de fármacos lipófilos (Fessi et al., 1989; Losa et al., 1993; Morin et al., 1993; Guterres et 

al., 1995; Calvo et al., 1996a; Dalençon et al., 1997; Fawaz et al., 1997). 

O método de deslocamento do solvente permite a obtenção de nanoesferas e nanocápsulas 

a partir de uma grande variedade de polímeros, como, por exemplo, PLA, PLGA, poli-ε- 

-caprolactona (PCL), copolímeros de polietilenoglicol e ácido láctico (PLA-PEG) e de 

polietilenoglicol e polialquilcianoacrilatos (PACA-PEG). Este método apresenta inúmeras 

vantagens, entre as quais a de constituir um dos mais simples, envolvendo a dispersão, num 

passo único, da fase orgânica na fase aquosa. Além disso, os solventes orgânicos usados 

apresentam toxicidade reduzida. Efectivamente, a acetona, que é o solvente orgânico mais 

frequente, pertence à classe 3 (solventes de baixo potencial tóxico), segundo a classificação 

dos solventes residuais da International Conference on Harmonisation (ICH) (1998). 

Adicionalmente, têm sido publicados vários estudos sobre a transposição de escala deste 

método, tendo em vista a produção a nível industrial (Recarte Flamerique et al., 2000; 

Galindo-Rodriguez et al., 2005; Limayem Blouza et al., 2006). 

Atendendo às numerosas vantagens do método de deslocamento do solvente, bem como 

à sua particular aplicabilidade na incorporação de fármacos lipófilos – quer em nanoesferas 

quer em nanocápsulas – este foi o método seleccionado no presente trabalho para a 

preparação das nanopartículas de PLGA. 
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1.2.3. Aplicações das nanopartículas poliméricas na terapêutica 

Não obstante se encontrarem plenamente confirmadas as vantagens das nanopartículas 

como vectores de fármacos, é ainda reduzido o número de medicamentos disponíveis 

baseados nesta tecnologia. No entanto, a investigação científica nesta área tem sido muito 

intensa, quer no que respeita ao desenvolvimento de formulações, quer no que se refere à 

realização de estudos clínicos, muito especialmente na área do cancro (Leuschner e Kumar, 

2005; Nie et al., 2007). Recentemente, foi aprovado pela Food and Drug Administration 

(FDA) um sistema baseado em nanopartículas poliméricas, comercializado com a 

denominação AbraxaneTM, o qual está indicado para o tratamento do cancro da mama 

metastizado (Gradishar, 2006; Henderson e Bhatia, 2007). Também recentemente, outro 

sistema, este baseado em nanoesferas de PIHCA contendo doxorrubicina (Doxorubicin 

Transdrug®), foi contemplado com o estatuto de medicamento órfão por parte da Agência 

Europeia do Medicamento (EMEA) e da FDA para o tratamento do carcinoma hepatocelular 

(BioAlliance, 2006). 

As potencialidades das nanopartículas poliméricas têm continuado a ser exploradas, 

assistindo-se, por um lado, ao desenvolvimento de novas formulações, que, entre outros 

aspectos, viabilizam a administração de compostos pouco hidrossolúveis e proporcionam o 

aumento do índice terapêutico de vários fármacos. Por outro lado, têm sido desenvolvidas 

novas estratégias para optimizar as características físico-químicas das nanopartículas, 

tendo em vista modular o seu comportamento in vivo e proporcionar novas aplicações 

clínicas (Brigger et al., 2002; Bala et al., 2004; Nie et al., 2007). 

Após administração endovenosa, as nanopartículas constituídas por polímeros hidrófobos 

são rapidamente opsonizadas pelas proteínas plasmáticas, designadamente pela 

fibronectina e pelas proteínas do complemento, sendo reconhecidas pelas células do SFM. 
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Estas últimas internalizam as nanopartículas opsonizadas, removendo-as da circulação num 

curto período de tempo após a administração (Grislain et al., 1983). Assim, a acumulação 

natural das nanopartículas poliméricas nas células do SFM tem sido explorada para o 

direccionamento passivo de fármacos destinados ao tratamento de patologias que afectam 

este tipo de células, como as infecções intracelulares macrofágicas, e de patologias 

associadas a órgãos ricos em células do SFM, como o fígado (Barrat et al., 2002; Brigger et 

al., 2002). 

Como se referiu anteriormente, a modificação da superfície das nanopartículas através 

do aumento da sua hidrofilia, permitindo prolongar a permanência dos sistemas em 

circulação, constitui uma importante estratégia que visa a utilização das nanopartículas na 

terapêutica em casos de tumores e outras patologias não relacionadas com o SFM. Além 

disso, a fixação de ligandos com capacidade de reconhecimento molecular na superfície das 

nanopartículas constitui um contributo decisivo para a obtenção de um verdadeiro 

direccionamento para alvos específicos (Chavanpatil et al., 2006). 

Tem sido ainda demonstrada a utilidade das nanopartículas na administração oral e 

ocular de fármacos, na administração de vacinas através da mucosa intestinal e da mucosa 

nasal e na vectorização de oligonucleotídeos (Barrat et al., 2002; Mohanraj e Chen, 2006). 

Na Tabela 1.6 apresenta-se um conjunto de exemplos de aplicações potenciais das 

nanopartículas poliméricas na terapêutica medicamentosa. 
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Tabela 1.6 – Aplicações potenciais das nanopartículas poliméricas 

Aplicação terapêutica Exemplos 

Administração endovenosa 

Tratamento de infecções intracelulares 
das células do SFM 

Quimioterapia antitumoral 

Administração de fármacos pouco 
hidrossolúveis 

 

 

Administração de oligonucleotídeos 

Administração oral 

Admininistração de proteínas 
 
 
 
 
 
Administração de vacinas 
 
 
Administração ocular 
 
 
 

 

Nanoesferas de PLA contendo 2’,6’-di-hidroxi-4´- 
-metoxichalcona (Torres-Santos et al., 1999) 

Nanoesferas de PLGA contendo anfotericina B 
(Venier-Julienne et al., 1995) 

Nanoesferas de PHCA contendo azidotimidina 
(Lobenberg et al., 1998) 
 

Nanoesferas de PLGA-PEG contendo docetaxel, 
com aptâmeros específicos para antigénios de 
superfície das células neoplásicas da próstata 
(Farokhzad et al., 2006) 
 

Nanopartículas de PLA-PEG contendo um derivado 
azole de quarta geração (DO870) para o tratamento 
da doença de Chagas (Molina et al., 2001) 

Nanocápsulas de PLA e PLA-PEG contendo 
halofantrina para o tratamento da malária  
(Mosqueira et al., 2006) 
 
 

Nanocápsulas de PIBCA contendo 
oligonucleotídeos antisense (Toub et al., 2006) 

Nanocápsulas de PIBCA contendo insulina  
(Damgé et al., 1988) 
Nanoesferas de PLGA contendo insulina  
(Carino et al., 2000) 
 
 
Nanoesferas de PLGA contendo toxóide da 
enterotoxina B estafilocócica (Desai et al., 2000) 
 
Nanocápsulas de PCL contendo metipranolol  
(Losa et al., 1992) 
Nanoesferas de PLGA contendo flurbiprofeno  
(Vega et al., 2006) 
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Atendendo à especial utilidade das nanopartículas poliméricas na vectorização de 

compostos pouco hidrossolúveis (como é o caso das xantonas estudadas no presente 

trabalho) e também na vectorização de compostos com actividade antitumoral (que constitui 

igualmente uma vertente do presente trabalho), nas secções seguintes será dado um 

destaque particular a estas aplicações das nanopartículas. 

1.2.3.1. Vectorização de fármacos pouco hidrossolúveis em nanopartículas 

poliméricas 

Aproximadamente 40% dos novos compostos que demonstram apresentar actividades 

biológicas promissoras não chegam a constituir medicamentos devido à sua baixa 

biodisponibilidade, a qual, frequentemente, está associada a uma baixa hidrossolubilidade 

(Kipp, 2004; Torchilin, 2004; Devalapally et al., 2007). Com efeito, tal como é referido por 

Kipp (2004), os estudos de triagem biológica de substâncias com baixa hidrossolubilidade 

realizados in vitro conduzem frequentemente a falsas expectativas. Em muitos casos, a 

actividade biológica observada é devida a interacções com domínios hidrófobos dos 

receptores. Além disso, os compostos ensaiados, embora sejam solúveis em 

dimetilsulfóxido (solvente habitualmente usado nos estudos in vitro), não satisfazem os 

requisitos de solubilidade e biodisponibilidade em meios aquosos. 

As estratégias que têm sido adoptadas com vista a alcançar uma administração eficiente 

de fármacos pouco solúveis em água incluem, entre outras, a sua micronização, a utilização 

de cossolventes e a incorporação em sistemas transportadores como os lipossomas, as 

micelas e as nanopartículas poliméricas (Bala et al., 2004; Date e Patravale, 2004; Hassan 

et al., 2005). 
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Vários estudos reportam a eficácia das nanopartículas poliméricas no incremento da 

biodisponibilidade de diferentes fármacos pouco hidrossolúveis, com actividades 

farmacológicas diversas, designadamente antitumoral, antimalárica, imunossupressora e 

antivírica (Kim, 1997; Molina et al., 2001; Varela et al., 2001; Fonseca et al., 2002; Bala et 

al., 2005; Kingsley et al., 2006; Mosqueira et al., 2006; Musumeci et al., 2006; Shah e Amiji, 

2006; Xing et al., 2006; Feng et al., 2007). 

1.2.3.2. Utilização de nanopartículas poliméricas em quimioterapia antitumoral 

Vários estudos têm demonstrado que a sensibilidade reduzida de muitos tumores aos 

tratamentos se deve à falta de selectividade dos fármacos para as células tumorais e/ou à 

dificuldade de penetração no interstício tumoral (Dubernet et al., 2000; Leuschner e Kumar, 

2005). 

De acordo com Feng et al. (2007) e Nie et al. (2007), a nanotecnologia aporta novas 

perspectivas ao tratamento do cancro. Neste domínio, a tecnologia baseada em 

nanopartículas poliméricas constitui uma das mais promissoras, tendo já dado origem, como 

se referiu anteriormente, a dois medicamentos que se encontram disponíveis. Assim, a 

utilização de nanopartículas poliméricas na vectorização de fármacos usados em 

quimioterapia tem demonstrado constituir uma estratégia importante para aumentar a 

especificidade destes para as células tumorais, incrementando a eficácia da terapêutica e 

reduzindo os efeitos secundários associados. Além disso, as nanopartículas podem proteger 

os fármacos contra a inactivação prematura, proporcionar a sua libertação controlada e 

permitir a reversão da resistência múltipla a fármacos (MDR) (Dubernet et al., 2000; Brigger 

et al., 2002; Leuschner e Kumar, 2005). A MDR constitui um processo de resistência 

simultânea a vários fármacos antitumorais, em que um dos principais mecanismos 
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envolvidos assenta na sobreexpressão do gene que codifica a síntese da proteína 

transmembranar glicoproteína-P. Esta funciona como uma bomba, promovendo a remoção 

dos fármacos do interior da célula. Vários trabalhos reportam a reversão da resistência à 

doxorrubicina quando esta é incorporada em nanopartículas de PACA, embora o 

mecanismo de acção não esteja relacionado com a glicoproteína-P (Hu et al., 1996; de 

Verdiere et al., 1997; Dubernet et al., 2000). 

O perfil de biodistribuição das nanopartículas convencionais após administração 

endovenosa – caracterizado pela acumulação preferencial nas células do SFM – reveste-se 

de grande utilidade no direccionamento de fármacos para tumores localizados em órgãos e 

tecidos ricos em células do SFM, como o carcinoma hepatocelular e as metástases 

hepáticas provenientes de tumores ginecológicos e do tracto gastro-intestinal (Mohanraj e 

Chen, 2006). Tendo em vista o tratamento de tumores localizados em tecidos não 

relacionados com o SFM, foi proposta uma estratégia que visa evitar a acumulação das 

nanopartículas nestas células, a qual, como já se referiu, consiste no seu revestimento com 

polímeros hidrófilos (como o polietilenoglicol) de modo a minimizar a opsonização e o 

consequente reconhecimento pelas células do SFM. Estas nanopartículas furtivas 

permanecem durante mais tempo em circulação, podendo extravasar em locais em que a 

permeabilidade vascular se encontra aumentada, como sucede nos tumores e em regiões 

de inflamação e de infecção (Allémann et al., 1995; Davis, 1997; Fang et al., 2006). Este 

fenómeno, representado esquematicamente na figura 1.8, é conhecido pela designação 

anglo-saxónica Enhanced Pemeability Retention Effect (EPR) e caracteriza-se por 

propocionar uma acumulação marcada do agente antitumoral no interstício do tumor, onde 

são alcançadas concentrações de fármaco muito superiores às concentrações plasmáticas. 

 



CAPÍTULO 1 

 
 
34 

 

Figura 1.8 – Ilustração do Enhanced Permeability Retention Effect (EPR): extravasão das 

nanopartículas furtivas através do endotélio vascular tumoral (cuja permeabilidade se 

encontra aumentada) e sua acumulação no interstício tumoral (adaptado de((Brigger et al., 

2002) e de (Leuschner e Kumar, 2005). 

 

Outra estratégia que tem vindo a ser desenvolvida para potenciar o direccionamento de 

fármacos para os tumores baseia-se na introdução de ligandos moleculares na superfície 

das nanopartículas, aumentando-se, deste modo, a sua especificidade para o alvo. Como 

exemplos de ligandos já estudados, destaca-se o ácido fólico (Kim et al., 2005), a 

transferrina (Sahoo et al., 2004), a aglutinina do germe de trigo (Mo e Lim, 2005), anticorpos 

monoclonais (Nobs et al., 2006) e aptâmeros (Farokhzad et al., 2006). 
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1.3. Derivados xantónicos 

Os derivados xantónicos – também designados xantonas ou xanten-9-onas – são 

compostos heterocíclicos com a estrutura dibenzo-γ-pirona ou núcleo xantónico (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9 – Estrutura dibenzo-γ-pirona ou núcleo xantónico 

As xantonas constituem uma classe importante dos heterociclos oxigenados, abrangendo 

compostos de origem natural e derivados obtidos por síntese química. Em função da 

natureza dos substituintes presentes na estrutura dibenzo-γ-pirona, as xantonas de origem 

natural dividem-se em xantonas simples oxigenadas, xantonas glicosiladas, xantonas 

preniladas e seus derivados, dímeros xantónicos, xantonolignóides e xantonas (Sultanbawa, 

1980; Bennett e Lee, 1989; Peres e Nagem, 1997; Vieira e Kijjoa, 2005). As xantonas 

sintéticas apresentam grupos químicos (hidroxilo, metoxilo, metilo, carboxilo e aminoálcool) 

em diferentes posições da estrutura dibenzo-γ-pirona (Sousa e Pinto, 2005). 

Nos últimos anos, tem-se assistido a um interesse crescente pelos compostos xantónicos 

por parte da comunidade científica. Têm sido identificadas numerosas actividades biológicas 

para estes compostos, existindo na literatura uma revisão de conjunto recente sobre este 

assunto (Pinto et al., 2005). Entre as actividades descritas, destaca-se a capacidade de 

modulação da acção da cínase C de proteínas (PKC), a inibição da monoaminoxidase 
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(MAO), a imunomodulação, a inibição da produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos 

(Cerqueira, 2004) e a acção antitumoral (Pedro et al., 2002; Pedro de Oliveira, 2006). 

No se refere especificamente à inibição da produção de NO, que constitui uma das 

vertentes do presente trabalho, um estudo realizado no Centro de Estudos de Química 

Orgânica, Fitoquímica e Farmacologia da Universidade do Porto (CEQOFFUP), em que foi 

avaliado o efeito produzido por um conjunto de 27 xantonas na linha celular macrofágica 

J774, revelou que alguns compostos causam uma inibição fraca a moderada quando 

testados no intervalo de concentrações compreendido entre 1 e 50μM e outros não exibem 

qualquer efeito inibidor nestas mesmas condições (Cerqueira, 2004). Entre outros aspectos, 

a baixa hidrossolubilidade dos compostos xantónicos testados poderá estar na base dos 

resultados obtidos. De facto, num outro estudo realizado com derivados xantónicos, Pickert 

et al. (1998) reportaram que a baixa solubilidade em água de alguns compostos era 

responsável pela dificuldade de avaliação da actividade antibacteriana produzida em várias 

estirpes de micobactérias e também pelos fracos efeitos observados. Nestas circunstâncias, 

para os estudos a realizar no presente trabalho foram seleccionados dois compostos, que, 

no mencionado estudo, não demonstraram capacidade de inibição da produção de NO – a 

xantona e a 3-metoxixantona –, com os quais se procedeu ao desenvolvimento de 

formulações de nanopartículas poliméricas, com o objectivo final de avaliar o potencial desta 

estratégia no incremento da sua actividade biológica. 

No que respeita à actividade antitumoral, que constitui outra vertente do presente 

trabalho, foi demonstrado in vitro que alguns derivados xantónicos apresentam efeito inibidor 

do crescimento de uma grande variedade de linhas celulares tumorais representativas de 

vários tipos de cancro, designadamente leucemia, melanoma e cancros do cólon, mama, 

próstata e fígado (Pinto et al., 2005). Além disso, encontra-se actualmente um derivado 
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xantónico designado DMXAA (5,6-dimethylxanthenone-4-acetic acid) em fase II de ensaios 

clínicos (Rewcastle et al., 1991; Baguley, 2003; Chaplin et al., 2006). Num estudo realizado 

no CEQOFFUP foi avaliado o efeito de 27 xantonas oxigenadas, naturais e sintéticas, no 

crescimento de três linhas celulares tumorais humanas: adenocarcinoma da mama (MCF-7), 

carcinoma renal (TK-10) e melanoma (UACC-62) (Pedro et al., 2002). Entre os compostos 

estudados, a 1,3-di-hidroxi-2-metilxantona foi o que apresentou maior efeito inibidor do 

crescimento das três linhas tumorais ensaiadas, tendo sido seleccionada para o 

desenvolvimento de formulações de nanopartículas poliméricas a realizar no presente 

trabalho, com o objectivo final de explorar o potencial desta estratégia no incremento da sua 

actividade biológica. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA XANTONA, DA 3-                     

-METOXIXANTONA E DA 1,3-DI-HIDROXI-2-METILXANTONA INCORPORADA 

EM NANOPARTÍCULAS 

2.1. Introdução 

A formulação de medicamentos pode definir-se como o conjunto de operações que visam 

criar um sistema físico no qual o fármaco se encontra inserido, que obedeça aos requisitos 

de qualidade previamente fixados e que assegure a manutenção das características de 

eficácia e segurança do fármaco (Prista et al., 1996). 

Os estudos de pré-formulação constituem o ponto de partida para a concepção de um 

novo medicamento e envolvem a avaliação das propriedades físicas e químicas 

fundamentais de um determinado fármaco passíveis de afectar o desempenho do 

medicamento, incluindo, designadamente, o ponto de fusão, a solubilidade, o coeficiente de 

partilha e a estabilidade (Motola e Agharkar, 1992). 

No presente trabalho, tendo em vista o desenvolvimento farmacêutico de formulações 

baseadas em nanopartículas poliméricas para administração intravenosa contendo 

diferentes xantonas, procedeu-se à caracterização físico-química dos compostos estudados 

– xantona (XAN), 3-metoxixantona (3-MeOXAN) e 1,3-di-hidroxi-2-metilxantona  

(DHMXAN) –, cujas estruturas químicas se apresentam na Figura 2.1. Os estudos 

realizados abrangeram a determinação da solubilidade, coeficiente de partilha, ponto de 

fusão e absorção no ultravioleta (UV). 
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Figura 2.1 - Estrutura química da XAN, da 3-MeOXAN e da DHMXAN 

2.2. Material e métodos 

2.2.1. Matérias-primas e reagentes 

A xantona (XAN) e o n-octanol foram adquiridos à Sigma-Aldrich Química (Sintra, 

Portugal). A 3-metoxixantona (3-MeOXAN) e a 1,3-di-hidroxi-2-metilxantona (DHMXAN) 

foram sintetizadas no CEQOFFUP, de acordo com os processos descritos por Fernandes et 

al. (1995) e por Pinto e Polónia (1974), respectivamente. O Myritol® 318 (mistura de 

triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico) foi gentilmente cedido pela Henkel (Lisboa, 

Portugal). O metanol, o etanol e o acetonitrilo de qualidade para HPLC (Licrosolv®) foram 

adquiridos à Merck (Lisboa, Portugal). A água foi obtida através de um aparelho Milli-Q 

system (Millipore®, Bedford, EUA). As restantes substâncias e reagentes utilizados 

apresentavam grau analítico. 
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2.2.2. Coeficiente de partilha 

O coeficiente de partilha (P) é uma medida da lipofilia de um composto e pode ser 

definido como a razão das concentrações da forma não ionizada do fármaco, em condições 

de equilíbrio, distribuída entre uma fase oleosa (geralmente n-octanol) e uma fase aquosa. 

Este valor é adimensional e, em regra, apresenta-se sob a forma de logaritmo na base 10 

(logP). 

A determinação desta propriedade físico-química apresenta grande interesse dado que a 

capacidade das moléculas para atravessar as membranas biológicas pode estar relacionada 

com o valor numérico do coeficiente de partilha óleo/água (Motola e Agharkar, 1992; Ochoa 

et al., 1997). Efectivamente, o coeficiente de partilha n-octanol/água tem sido utilizado no 

estabelecimento de correlações entre a estrutura molecular e a actividade biológica de 

várias séries de compostos (Lien e Ren, 2002; Mora et al., 2005). 

No presente trabalho, prodeceu-se à determinação do coeficiente de partilha, utilizando 

como fase aquosa a solução tampão fosfato de pH 7,4 e como fases oleosas o n-octanol e o 

Myritol® 318. Este último é usado como constituinte do núcleo oleoso das formulações 

baseadas em nanocápsulas desenvolvidas no presente trabalho. 

Os coeficientes de partilha n-octanol/tampão fosfato pH 7,4 e Myritol® 318/tampão fosfato 

pH 7,4 da XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN foram determinados pelo método da agitação em 

frasco, de acordo com as normas da OCDE (1995). Resumidamente, procedeu-se à 

saturação mútua das fases oleosa e aquosa, por agitação durante 24 horas, a 20±1ºC. 

Prepararam-se soluções de XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN na fase oleosa (n-octanol ou 

Myritol® 318) previamente saturada com a solução tampão fosfato pH 7,4, com a 

concentração de 500 μg/ml. Obtiveram-se misturas de fase oleosa e fase aquosa nas 

proporções de 1:1; 1:2 e 2:1 (V/V), submetendo-se em seguida a agitação durante 24 horas 
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a 20±1ºC. No final, procedeu-se à separação das fases por centrifugação a 2000 r.p.m, 

durante 5 minutos (centrífuga Heraeus Sepatec, Osterode, Alemanha). 

A concentração das xantonas nas fases oleosa e aquosa foi determinada através de 

métodos de HPLC previamente validados (Anexos I e II, pág. 203-228). Estes métodos 

foram sujeitos a uma modificação que, basicamente, consistiu no ajustamento da amplitude 

do intervalo de concentrações das soluções padrão dos analitos. 

Procedeu-se à quantificação das xantonas presentes na fase oleosa após dissolução de 

uma alíquota desta fase em acetonitrilo. A partir de soluções mãe de XAN, 3-MeOXAN e 

DHMXAN (50 μg/ml) foram preparadas, por diluição em acetonitrilo, cinco soluções padrão 

com concentrações compreendidas entre 2,0 e 6,0 μg/ml. 

A quantificação das xantonas presentes na fase aquosa foi realizada directamente, sem 

qualquer diluição prévia. A partir de soluções mãe de XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN  

(50 μg/ml) prepararam-se, por diluição em solução tampão fosfato pH 7,4, cinco soluções 

padrão com concentrações compreendidas entre 0,08 e 0,5 μg/ml, no caso da XAN e  

3-MeOXAN, e entre 0,02 e 0,2 μg/ml, no caso da DHMXAN. 

O equipamento utilizado foi um cromatógrafo líquido de alta resolução equipado com uma 

bomba Jasco 880-PU (Tóquio, Japão) e um detector espectrofotométrico Jasco 875-UV 

(Tóquio, Japão). A separação foi efectuada numa coluna RP-18 (Nucleosil C18; 5 μm; 

250x4,6 mm d.i.; Macherey-Nagel, Alemanha) e a análise cromatográfica foi realizada por 

eluição isocrática. Para a quantificação da XAN e da 3-MeOXAN utilizou-se uma fase móvel 

constituída por uma mistura de metanol:água (90:10, V/V). No caso da DHMXAN a fase 

móvel utilizada foi uma mistura de metanol:água (90:10, V/V) contendo 1% (V/V) de ácido 

acético. O fluxo da fase móvel foi optimizado em 1 ml/min e a detecção das xantonas foi 
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realizada nos comprimentos de onda de 237 nm (amostras em acetonitrilo) e 240 nm 

(amostras em tampão fosfato pH 7,4). 

2.2.3. Solubilidade 

A solubilidade de uma substância num dado solvente, a uma determinada temperatura, 

pode ser definida como a concentração atingida quando se estabelece um equilíbrio entre o 

soluto dissolvido e não dissolvido (Motola e Agharkar, 1992). A determinação deste 

parâmetro físico-químico assume uma grande importância devido às suas implicações 

tecnológicas e biofarmacêuticas. Uma hidrossolubilidade baixa dificulta a preparação de 

soluções para administração e condiciona o processo de dissolução in vivo, podendo 

comprometer a absorção dos fármacos. 

Na fase de pré-formulação de uma preparação parentérica deve-se determinar a 

solubilidade do fármaco nos solventes admitidos para a administração parenteral (Motola e 

Agharkar, 1992). 

A determinação da solubilidade também é importante do ponto de vista analítico para o 

estudo do perfil de dissolução de fármacos, de modo a fornecer informações que permitam 

realizar o ensaio em condições sink. Com esse propósito, procedeu-se também à 

determinação da solubilidade dos compostos em solução tampão fosfato pH 7,4, a 37ºC. 

A determinação experimental da solubilidade inclui a preparação de uma solução 

saturada de fármaco, a separação da solução do excesso de fármaco não dissolvido e a 

determinação da concentração de fármaco em solução (Amaral, 2003). 

A solubilidade das xantonas em diferentes solventes foi determinada segundo a 

metodologia descrita por Ravin et al. (1969). Em síntese, pesou-se rigorosamente cerca de 

25 mg de XAN, 3-MeOXAN ou DHMXAN em frascos de vidro rolhados e adicionou-se, em 
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cada um, 4 ml de etanol, água ou solução tampão pH 7,4. As amostras foram colocadas 

num banho de água termostatado a 20ºC±1ºC ou a 37±1ºC e submetidas a agitação 

magnética vigorosa durante 24 horas. No final, as amostras foram filtradas através de 

membranas com 0,45 µm de porosidade (Millipore®, Bedford, EUA), tendo-se procedido, em 

seguida, à quantificação das xantonas no filtrado por HPLC, com base em métodos 

previamente validados (Anexos I e II, pág. 203-228). Quando necessário, procedeu-se à 

diluição prévia das amostras no respectivo solvente. A partir de soluções mãe de XAN,  

3-MeOXAN e DHMXAN (50 μg/ml) foram preparadas por diluição nos diferentes solventes 

(etanol, água, solução tampão pH 7,4) cinco soluções padrão com concentrações 

compreendidas entre 0,1 e 4,0 μg/ml. O equipamento de HPLC usado e as condições 

cromatográficas adoptadas foram os descritos na secção anterior, relativa à determinação 

do coeficiente de partilha. 

2.2.4. Ponto de fusão 

O ponto de fusão constitui um bom indicador do grau de pureza de uma substância, dado 

que a presença de impurezas conduz ao abaixamento e/ou alargamento do intervalo de 

fusão característico dessa substância (Motola e Agharkar, 1992). Este parâmetro pode ser 

determinado recorrendo ao método do tubo capilar, microscopia com platina aquecida ou à 

calorimetria diferencial de varrimento (Differential Scanning Calorimetry - DSC) (Ochoa et al., 

1997). 

No presente trabalho, os pontos de fusão da XAN e da 3-MeOXAN foram determinados 

por DSC. Esta é uma técnica de análise térmica que fornece dados qualitativos e 

quantitativos de processos endotérmicos e exotérmicos, permitindo obter informações 

referentes a alterações de propriedades físicas e/ou químicas, como, por exemplo, 
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temperaturas de fusão, cristalização e transição vítrea (Tg) (Ford e Timmins, 1989; Casimiro 

et al., 2005). Os termogramas foram obtidos utilizando um calorímetro Shimadzu DSC-50 

(Shimadzu Co., Kyoto, Japão). O intervalo de temperaturas de varrimento estava 

compreendido entre 25 e 300ºC e a velocidade de aquecimento foi fixada em 10ºC/min. 

O ponto de fusão não corrigido da DHMXAN foi determinado num microscópio Köffler 

Monoscop VS (Bock, Bad Oeynhansen, Alemanha). 

2.2.5. Espectros de absorção no UV 

O espectro de absorção no UV de um composto é adequado para determinações analíticas 

e pode fornecer informações adicionais úteis para a identificação desse composto (Motola e 

Agharkar, 1992). No presente trabalho, os espectros de UV da XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN 

em acetonitrilo foram obtidos num espectrofotómetro Varian Cary 3E (Palo Alto, EUA). 

2.3. Resultados e discussão 

2.3.1. Coeficiente de partilha 

Na Tabela 2.1 apresentam-se os valores dos coeficientes de partilha (log P) 

determinados para as diferentes xantonas nos sistemas n-octanol/tampão fosfato pH 7,4 e 

Myritol®318/tampão fosfato pH 7,4, através do método de agitação em frasco. Apresentam- 

-se ainda os coeficientes de partilha n-octanol/água calculados com base na aplicação 

informática ACD/log P (Advanced Chemistry Development Inc, Toronto, Canadá). Os 

resultados experimentais correspondentes aos dois sistemas usados indicam que as três 

xantonas apresentam uma lipofilia elevada, a qual se traduz por valores de log P superiores 
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a 3 (Kipp, 2007). De acordo com os coeficientes de partilha obtidos, a DHMXAN é o 

composto que apresenta maior lipofilia, seguindo-se a 3-MeOXAN e por último a XAN. 

Os coeficientes de partilha n-octanol/tampão fosfato pH 7,4 e Myritol®318/tampão fosfato 

pH 7,4 determinados experimentalmente para os três compostos xantónicos apresentam-se 

próximos dos respectivos valores calculados. Contudo, estes últimos apresentam desvios 

padrão muito superiores aos obtidos nas determinações experimentais, o que poderá estar 

na base da diferença verificada na lipofilia, em termos relativos, da 3-MeOXAN e da 

DHMXAN. De facto, os valores experimentais revelam que a 3-MeOXAN apresenta maior 

lipofilia do que a DHMXAN, contrariamente ao que indicam os valores calculados. 

Tabela 2.1 – Coeficientes de partilha n-octanol/tampão fosfato pH 7,4 e  

Myritol®318/tampão fosfato pH 7,4 da XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN 

 Log P 

n-octanol/ tampão 
fosfato pH 7,4 

Log P 

Myritol® 318/ tampão 
fosfato pH 7,4 

Log P 

n-octanol/água 

(calculadoa) 

XAN 

3-MeOXAN 

DHMXAN 

3,30±0,07 

3,44±0,03 

4,05±0,12 

3,40±0,01 

3,54±0,06 

3,85±0,09 

3,39±0,44 

3,85±0,44 

3,58±0,49 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de seis amostras diferentes. 
a Valores calculados utilizando o programa informático ACD/log P (Adv. Chem. Develop., Toronto, Canadá). 

 

Os coeficientes de partilha obtidos experimentalmente para as três xantonas apresentam- 

-se concordantes com a magnitude da sua actividade antitumoral in vitro anteriormente 

descrita por Pedro et al. (2002). Estes autores reportaram para a DHMXAN um interessante 
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efeito inibidor do crescimento de várias linhas celulares tumorais humanas e para a XAN e a 

3-MeOXAN ausência de actividade antitumoral. Nestas circunstâncias, torna-se possível 

correlacionar a lipofilia das três xantonas estudadas com a sua actividade antitumoral. 

Efectivamente, a maior lipofilia da DHMXAN, permitindo uma melhor travessia das 

membranas celulares, poderá explicar o maior efeito biológico exibido por este composto. 

2.3.2. Solubilidade 

Na Tabela 2.2 apresentam-se os valores da solubilidade da XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN 

em etanol, água e solução tampão de fosfato de pH 7,4. A DHMXAN é o composto que 

apresenta maior solubilidade no etanol, podendo classificar-se, com base na FP VIII (2005), 

como ligeiramente solúvel neste solvente. A 3-MeOXAN e a XAN são classificadas como 

pouco solúveis no etanol, embora a primeira apresente uma solubilidade superior à 

segunda. Em água e em solução tampão fosfato pH 7,4 as três xantonas são praticamente 

insolúveis, tal como já indiciavam os coeficientes de partilha respectivos anteriormente 

determinados. 

Tabela 2.2 – Valores da solubilidade da XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN em diferentes 

solventes a 20ºC e 37ºC 

Solubilidade (μg/ml) 
Solvente Temperatura

(ºC) XAN 3-MeOXAN DHMXAN 

Etanol 

Água 

Solução tampão pH 7,4 

Solução tampão pH 7,4 

20 

20 

20 

37 

5788 ± 584 

2,25 ± 0,339 

1,65 ± 0,335 

4,55 ± 1,61 

6697 ± 351 

0,335 ± 0,022 

0,223 ± 0,007 

4,55 ± 0,930 

11473 ± 1099 

0,138 ± 0,075 

0,284 ± 0,072 

0,97 ± 0,151 



CAPÍTULO 2 

 
 
50 

Do ponto de vista tecnológico, a baixa hidrossolubilidade das xantonas estudadas 

dificulta a obtenção de soluções aquosas, tendo em vista a sua administração. Além disso, 

quer este parâmetro quer os elevados coeficientes de partilha verificados para as três 

xantonas constituem factores importantes que condicionam a sua biodisponibilidade. 

Entre as estratégias disponíveis para a solubilização de fármacos lipófilos destacam-se a 

utilização de cossolventes, a solubilização micelar (com agentes tensioactivos) e a obtenção 

de sistemas dispersos, como as nanopartículas e os lipossomas (Kipp, 2007). Embora a 

utilização de cossolventes miscíveis com a água, como o etanol, seja útil para a 

solubilização de vários fármacos, torna-se necessário que estes apresentem valores de log 

P baixos. 

A incorporação da XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN em nanopartículas poliméricas 

biodegradáveis poderá constituir uma estratégia adequada para obviar os problemas de 

solubilidade destes compostos, facilitando a sua administração, tal como foi demonstrado 

para outros compostos pouco solúveis em água (Kim, 1997; Molina et al., 2001; Varela et 

al., 2001; Fonseca et al., 2002; Bala et al., 2005; Mosqueira et al., 2006; Musumeci et al., 

2006). 
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2.3.3. Ponto de fusão 

Na Figura 2.2 apresentam-se os termogramas da XAN e da 3-MeOXAN, obtidos por 

DSC, nos quais se podem observar os picos endotérmicos correspondentes à fusão dos 

compostos, localizados a 178º C e 131ºC, respectivamente. 

O intervalo de fusão da DHMXAN situa-se entre os 250 e 251ºC, tendo sido determinado 

através da técnica de microscopia com platina aquecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Termogramas da XAN e da 3-MeOXAN obtidos por DSC 

 



CAPÍTULO 2 

 
 
52 

2.3.4. Espectros de UV 

Na Figura 2.3 apresentam-se os espectros de UV das xantonas dissolvidas em metanol. 

Observam-se as quatro bandas de intensidade decrescente características dos compostos 

do grupo das xantonas, tal como é referido por Hostettmann et al. (1997). Para todas as 

xantonas estudadas, verificou-se que o máximo de absorção se situa nos 237 nm. 

 
Figura 2.3 – Espectros de UV da XAN, 3-MeOXAN e da DHMXAN em metanol 
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2.4. Conclusões 

As três xantonas estudadas apresentam elevada lipofilia e baixa hidrossolubilidade, o que 

dificulta a sua administração in vivo e a realização de estudos in vitro com vista à avaliação 

de actividades biológicas, podendo ainda condicionar marcadamente a biodisponibilidade. 

A incorporação das xantonas em nanopartículas poliméricas biodegradáveis poderá 

constituir uma estratégia adequada para obviar as dificuldades inerentes à sua baixa 

hidrossolubilidade e, em simultâneo, incrementar a actividade biológica através da 

promoção da internalização pelas células alvo. Os parâmetros determinados no âmbito da 

presente caracterização físico-química da XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN constituem dados 

importantes para a realização dos estudos de formulação subsequentes, tendo em vista o 

desenvolvimento e a caracterização de formulações baseadas em nanocápsulas e em 

nanoesferas, adequadas para administração intravenosa, cujo potencial será avaliado em 

estudos in vitro. 
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE 

FORMULAÇÕES DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO XANTONA E  

3-METOXIXANTONA 

3.1. Introdução 

Como se referiu anteriormente (Capítulo 1), as xantonas são compostos de origem 

natural ou sintética, que têm suscitado um grande interesse na comunidade científica devido 

às numerosas actividades biológicas que apresentam (Pinto et al., 2005). No entanto, a 

baixa hidrossolubilidade exibida pela xantona (XAN) e por muitos dos seus derivados, como 

a 3-metoxixantona (3-MeOXAN), constitui uma dificuldade importante para a sua utilização 

na terapêutica e também para a realização de estudos in vitro relativos às suas actividades 

biológicas. 

Entre as estratégias adequadas para a administração eficiente de fármacos pouco 

solúveis destaca-se a sua incorporação em nanopartículas poliméricas, a qual tem 

demonstrado utilidade no aumento da biodisponibilidade de diversos fármacos (Kim, 1997; 

Molina et al., 2001; Fonseca et al., 2002; Kingsley et al., 2006; Xing et al., 2006).  

O objectivo do presente trabalho consistiu no desenvolvimento e na caracterização de 

formulações de nanopartículas contendo XAN ou 3-MeOXAN com elevada eficácia de 

incorporação dos compostos, tendo em vista ultrapassar as dificuldades associadas à sua 

administração e também explorar a utilidade desta estratégia no aumento da sua actividade 

biológica. 

Na obtenção das nanopartículas foi utilizado o polímero PLGA, o qual, como se referiu 

anteriormente, é biodegradável, biocompatível e encontra-se aprovado para uso humano 

(Jain et al., 1998; Markland e Yang, 2002). O método seleccionado para a preparação das 
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nanopartículas foi o deslocamento do solvente, devido às vantagens que apresenta e à sua 

particular adequação à incorporação de fármacos lipófilos (Bala et al., 2004). 

No presente capítulo apresentam-se os estudos de desenvolvimento de formulações 

baseadas em nanoesferas e em nanocápsulas de PLAGA, contendo XAN e 3-MeOXAN, 

bem como a sua caracterização físico-química e morfológica. Parte destes estudos foram 

publicados no artigo “Development and Characterization of PLGA Nanospheres and 

Nanocapsules Containing Xanthone and 3-Methoxyxanthone”, Eur. J. Pharm. Biopharm. 59: 

3 (2005) 491-500 (Anexo III, pág. 231-240). Este artigo foi distinguido pelo Editor do 

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics por ter sido um dos artigos 

publicados no ano 2005 mais citado. 

3.2. Material e métodos 

3.2.1. Matérias-primas e reagentes 

A xantona (XAN), o PLGA (50:50) MM 50000–75000, o Pluronic® F-68 (copolímero de 

polioxietileno-polioxipropileno), os comprimidos de tampão fosfato pH 7,4 e a lecitina de soja 

(40% de pureza) foram adquiridos à Sigma-Aldrich Química (Sintra, Portugal). A trealose foi 

adquirida à Fluka (Sintra, Portugal). A 3-metoxixantona (3-MeOXAN) foi sintetizada no 

CEQOFFUP, de acordo com o processo descrito por Fernandes et al. (1995). O Myritol® 318 

(mistura de triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico) foi gentilmente cedido pela Henkel 

(Lisboa, Portugal). O metanol e o acetonitrilo de qualidade para HPLC (Licrosolv®) foram 

adquiridos à Merck (Lisboa, Portugal). A água foi obtida através de um aparelho Milli-Q 

system (Millipore®, Bedford, EUA). As restantes substâncias e reagentes utilizados 

apresentavam grau analítico. 
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3.2.2. Preparação das nanoesferas 

As nanoesferas de XAN e de 3-MeOXAN foram preparadas com base na técnica de 

deslocamento do solvente descrita por Fessi et al. (1988a). Resumidamente, a fase orgânica, 

constituída por uma solução de PLGA e composto xantónico em acetona (10 ml), foi 

adicionada sob agitação magnética a 10 ml de uma solução aquosa de Pluronic® F-68 

(0,25%, m/V). Após agitação durante 5 minutos, procedeu-se à eliminação da acetona e à 

concentração da dispersão aquosa de nanoesferas até ao volume de 10ml, por evaporação 

sob pressão reduzida. 

A separação da XAN ou da 3-MeOXAN não incorporadas foi realizada por centrifugação 

a 2000xg durante 30 minutos (centrífuga Heraeus Sepatec, Osterode, Alemanha). Este 

procedimento foi efectuado após dissolução de uma quantidade de trealose nas dispersões 

de nanoesferas, de modo a obter-se uma concentração final de 5% (m/V). O sobrenadante 

foi rejeitado e o sedimento foi redisperso em água, perfazendo-se o volume inicial da 

dispersão de nanoesferas submetida à centrifugação. 

As nanoesferas sem qualquer um dos compostos incorporados – que, por razões de 

índole prática, serão designadas nanoesferas vazias – foram preparadas segundo o mesmo 

procedimento, diferindo apenas no facto de a XAN ou a 3-MeOXAN não serem adicionadas 

à fase orgânica. 

3.2.3. Preparação das nanocápsulas 

As nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN foram preparadas com base na técnica de 

precipitação interfasial descrita por Fessi et al. (1988b; 1989). Resumidamente, preparou-se 

uma solução de PLGA (50 mg) e lecitina de soja (100 mg) em acetona (10 ml). Preparou-se 

também uma solução contendo diferentes quantidades de XAN ou 3-MeOXAN em 



CAPÍTULO 3 

 
 
60 

Myritol®318 (0,5 ou 0,6 ml), que se adicionou à solução acetónica. A solução orgânica obtida 

foi adicionada, sob agitação magnética, a 20ml de solução aquosa de Pluronic® F-68 a 0,5% 

(m/V). A difusão da acetona na água provoca a emulsificação espontânea do Myritol® 318 e 

a precipitação do polímero na interfase da emulsão, ocorrendo, deste modo, a formação 

instantânea das nanocápsulas. Após agitação durante 5 minutos, procedeu-se à eliminação 

da acetona e à concentração da dispersão aquosa das nanocápsulas até ao volume de 5 ou 

10 ml, por evaporação sob pressão reduzida. 

A separação da XAN ou da 3-MeOXAN não incorporadas foi realizada por ultrafiltração 

(Centricon YM-50, Millipore®, Bedford, EUA), mediante centrifugação a 4000xg durante  

2 horas (ultracentrífuga Beckman UL-80, Albertville, EUA). 

As nanocápsulas sem qualquer um dos compostos xantónicos incorporados –, que, por 

razões práticas, serão designadas nanocápsulas vazias – foram preparadas segundo o 

mesmo procedimento, diferindo apenas no facto de as xantonas não serem adicionadas à 

fase orgânica. 

As nanoemulsões de XAN e de 3-MeOXAN foram preparadas com base no procedimento 

descrito para a preparação das nanocápsulas, diferindo apenas no facto de se omitir a 

incorporação do polímero. 
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3.2.4. Caracterização físico-química das nanopartículas 

3.2.4.1. Diâmetro médio e índice de polidispersão 

O diâmetro médio e o índice de polidispersão (IP) das nanoesferas e das nanocápsulas 

foram determinados por espectroscopia de correlação fotónica (Photon Correlation 

Spectroscopy - PCS), usando os aparelhos da marca Malvern, Zetasizer 3000 ou Zetasizer 

5000 (Malvern Instruments, Malvern, Reino Unido). 

Esta técnica permite a determinação do diâmetro de partículas com dimensões 

compreendidas entre 5 nm e aproximadamente 5 μm. Em síntese, a técnica consiste em 

fazer incidir uma radiação laser na amostra, a uma dada temperatura, e em monitorizar a 

variação resultante da difracção da luz provocada pelos movimentos das partículas em 

suspensão. Esta variação é dependente da dimensão das partículas, sendo tanto mais 

rápida quanto menor for a sua dimensão (Müller, 1991; Barbosa, 1995). 

A análise da variação da intensidade da luz difractada, em função do tempo, através de 

um autocorrelacionador, permite determinar o coeficiente de difusão das partículas (D), 

sendo então a dimensão das partículas calculada através da equação de Stokes-Einstein 

(McConnel, 1981; DeJaeger et al., 1991): 

d
Tk

D B
πη

=
3

 

kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta, η é a viscosidade do meio e 

d é o diâmetro de partícula. 

O IP representa uma medida da amplitude das dimensões das partículas, podendo variar 

entre 0,0 e 1,0. A sua determinação é efectuada através de uma aplicação informática 
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específica. Populações de partículas com valores de IP compreendidos entre 0,03 e 0,08 

são consideradas monodispersas, enquanto aquelas com uma distribuição estreita ou média 

de tamanho apresentam IP compreendidos entre 0,1 e 0,2 e 0,2 e 0,5, respectivamente. 

Valores de IP superiors a 0,5 indicam uma distribuição muito alargada do diâmetro de 

partículas (Müller, 1991). 

As amostras foram analisadas à temperatura de 25ºC, após diluição adequada com água 

purificada (previamente desgaseificada e filtrada por uma membrana com 0,22 μm de 

porosidade), de modo a obter a concentração de partículas exigida pelo aparelho. 

3.2.4.2. Potencial zeta  

O potencial zeta das nanoesferas e das nanocápsulas foi determinado através da técnica 

denominada Laser Doppler Anemometry (também designada Laser Doppler 

Electrophoresis), utilizando os aparelhos Zetasizer 3000 ou Zetasizer 5000 (Malvern 

Instruments, Malvern, UK). A técnica consiste em fazer incidir dois feixes de radiação laser 

na amostra, registando-se a dispersão da luz provocada pelos movimentos das partículas 

submetidas a um campo eléctrico. 

A análise da luz difractada permite a determinação da mobilidade electroforética das 

partículas, sendo o potencial zeta (ζ) calculado através da equação de Smoluchowski 

(Müller, 1991; Calvo, 1995): 

ζ=Uη/ε 

sendo U a mobilidade electroforética e η a viscosidade do meio. ε é definido por ε=ε0D, 

sendo ε0 a constante dieléctrica do vácuo e D a constante dieléctrica da água. 
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3.2.4.3. Quantificação das xantonas incorporadas nas nanoesferas 

A XAN e a 3-MeOXAN incorporadas nas nanoesferas foram quantificadas com base num 

método de espectrofotometria de UV, previamente desenvolvido e validado de acordo com a 

USP 25e com as normas da ICH, no que se refere à especificidade, linearidade, exactidão e 

precisão (Anexo IV, pág. 243-245). Basicamente, este método foi sujeito a uma modificação 

que consistiu na determinação da concentração das xantonas após dissolução em 

acetonitrilo de alíquotas das respectivas dispersões aquosas de nanoesferas. De igual 

modo, as soluções padrão (com concentrações de 0,25; 0,50; 1,0; 2,0 e 3,0 μg/ml) foram 

obtidas por diluição em acetonitrilo de soluções mãe de XAN ou de 3-MeOXAN, ambas na 

concentração de 50 μg/ml. Com base nos valores de absorvência correspondentes a cada 

solução padrão, determinadas no comprimento de onda de 237 nm (espectrofotómetro 

Shimadzu UV 1603, Shimadzu Co., Kyoto, Japão) procedeu-se à construção de curvas de 

calibração. A concentração das xantonas nas amostras foi obtida por interpolação do 

respectivo valor de absorvência na curva de calibração correspondente. 

A eficácia de incorporação (EI) foi calculada através da seguinte fórmula: 

EI (%) = A/B x 100 

A é a concentração de composto na dispersão de nanoesferas (μg/ml) e B é a 

concentração teórica (μg/ml). 
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3.2.4.4. Quantificação das xantonas incorporadas nas nanocápsulas 

A XAN e a 3-MeOXAN incorporadas nas nanocápsulas foram quantificadas através de 

um método de HPLC, previamente desenvolvido e validado de acordo com a USP 25 e com 

as normas da ICH, no que se refere à especificidade, linearidade, exactidão e precisão  

(Anexo I, pág. 203-207). A concentração das xantonas foi determinada após dissolução em 

acetonitrilo de alíquotas das respectivas dispersões aquosas de nanocápsulas. O 

equipamento utilizado foi um cromatógrafo líquido de alta resolução equipado com uma 

bomba Jasco 880-PU (Tóquio, Japão) e um detector espectrofotométrico Jasco 875-UV 

(Tóquio, Japão). A separação foi efectuada numa coluna RP-18 (Nucleosil C18; 5 μm; 

250x4,6 mm d.i.; Macherey-Nagel, Alemanha) e a análise cromatográfica foi realizada por 

eluição isocrática. A fase móvel utilizada era constituída por uma mistura de metanol:água 

(90:10, V/V). O fluxo da fase móvel foi optimizado em 1 ml/min e a detecção da XAN e da  

3-MeOXAN foi realizada no comprimento de onda de 237 nm.  

A eficácia de incorporação foi calculada com base na fórmula anteriormente descrita para 

as nanoesferas. 

3.2.4.5. Calorimetria diferencial de varrimento 

A calorimetria diferencial de varrimento (DSC) é uma técnica de análise térmica que mede 

a energia calorífica absorvida ou libertada durante o aquecimento ou arrefecimento de uma 

substância, em relação a uma amostra de referência. Estas medidas fornecem dados 

qualitativos e quantitativos de processos endotérmicos e exotérmicos permitindo obter 

informações referentes a alterações de propriedades físicas e/ou químicas, como, por 

exemplo, temperaturas de fusão, cristalização e transição vítrea (Ford e Timmins, 1989; 

Casimiro et al., 2005). 
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Esta técnica foi utilizada para caracterizar o estado físico da XAN e da  

3-MeOXAN nas nanopartículas e para elucidar a existência de eventuais interacções entre 

as xantonas e o polímero. Os termogramas foram obtidos utilizando um calorímetro 

Shimadzu DSC-50 (Shimadzu Co., Kyoto, Japão). O intervalo de temperaturas de 

varrimento estava compreendido entre 25 e 300ºC e a velocidade de aquecimento foi fixada 

em 10ºC/min. 

3.2.4.6. Morfologia 

A morfologia das nanopartículas foi avaliada por microscopia electrónica de transmisssão 

(Transmission Electron Microscopy – TEM), utilizando um microscópio Zeiss M10C (Nova 

Iorque, EUA). A preparação da amostra para observação por microscopia requer a 

coloração com compostos de metais pesados, os quais permanecem no exterior do material 

a observar, denominando-se coloração negativa. As nanoesferas foram coradas com uma 

solução de acetato de uranilo a 1% (m/V) ou de ácido fosfotúngstico a 2% (m/V). 

3.2.5. Libertação in vitro 

O estudo do perfil de libertação in vitro da XAN e da 3-MeOXAN a partir das 

nanocápsulas foi realizado através da técnica de diálise inversa (Magenheim e Benita, 1991). 

Esta consiste na dispersão das nanopartículas no meio de libertação, onde foram 

previamente imersos vários sacos de diálise contendo no seu interior o mesmo meio  

(Figura 3.1). 

Em relação à técnica de diálise directa, a técnica adoptada no presente trabalho 

apresenta a vantagem de permitir que todo o processo de libertação dos fármacos a partir 

das nanopartículas decorra em verdadeiras condições sink. 
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Figura 3.1 – Representação esquemática da técnica de diálise inversa (adaptado de Magenheim e 

Benita, (1991)). A: nanopartículas; B: sacos de diálise contendo meio de libertação; C: meio de libertação. 

Para a realização do estudo de avaliação dos perfis de libertação das xantonas 

adicionou-se um determinado volume de dispersão de nanocápsulas contendo XAN ou  

3-MeOXAN a 200 ml de solução tampão fosfato pH 7,4 (meio de libertação) num recipiente 

onde haviam sido colocados vários sacos de diálise (membrana de celulose MM12000D, 

Sigma-Adrich Química, Sintra, Portugal) contendo 1 ml de tampão fosfato pH 7,4. Tendo em 

vista o estabelecimento de condições sink (Gibaldi e Feldman, 1967), os volumes das 

dispersões de nanocápsulas de XAN ou de 3-MeOXAN adicionados ao meio de libertação 

foram calculados após a determinação da solubilidade das xantonas naquele meio a 37ºC 

(Capítulo 2), de modo a corresponderem a 20% da respectiva solubilidade. 

O sistema foi mantido sob agitação magnética num banho de água termostatizado a 

37ºC. Em intervalos de tempo previamente estabelecidos procedeu-se à remoção de sacos 

de diálise do meio de libertação e à quantificação do composto libertado. 
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O doseamento da XAN e da 3-MeOXAN libertadas a partir das nanocápsulas foi realizado 

por HPLC, com base no método previamente descrito (secção 3.2.4.4.), o qual foi sujeito a 

algumas modificações. As soluções mãe de XAN e de 3-MeOXAN em acetonitrilo foram 

diluídas com um volume apropriado de solução tampão fosfato pH 7,4, de modo a obter-se 

soluções padrão com concentrações compreendidas entre 0,1 e 1,4 μg/ml. A detecção dos 

analitos foi realizada no comprimento de onda de 240 nm. 

3.2.6. Estabilidade física 

Para o estudo da estabilidade física das dispersões aquosas de nanocápsulas durante o 

armazenamento, estas foram conservadas em frascos de vidro a 4ºC, ao abrigo da luz, 

durante 4 meses. Em intervalos de tempo previamente estabelecidos procedeu-se à 

avaliação do aspecto macroscópico, diâmetro médio e potencial zeta das dispersões de 

nanocápsulas. 

3.2.7. Tratamento estatístico dos resultados 

Os resultados apresentados correspondem aos valores médios ± o desvio padrão. 

Considerou-se que existia significância estatística, calculada pelo teste t de Student, quando 

o valor de P era inferior a 0,05. Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando o 

programa informático SPSS 14.0 para Windows®. 
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3.3. Resultados e discussão 

3.3.1. Desenvolvimento galénico e caracterização físico-química de nanoesferas de 

XAN e de 3-MeOXAN 

Procedeu-se ao estudo da eficácia de incorporação e da capacidade de carga das 

nanoesferas em função das quantidades inicialmente usadas de XAN ou de 3-MeOXAN, 

fixando as quantidades de polímero e de agente tensioactivo utilizadas. A Tabela 3.1 

apresenta os parâmetros de incorporação das xantonas em nanoesferas de PLGA. Como se 

pode observar, a concentração teórica inicial de 60 μg/ml foi a que proporcionou os valores 

mais elevados de eficácia de incorporação, quer para a XAN (33,0±4,1%), quer para a  

3-MeOXAN (41,5±7,6%). Nas formulações preparadas com uma concentração teórica igual 

ou superior a 70 μg/ml observou-se a precipitação das xantonas sob a forma de cristais, 

indiciando que, nestas condições, a capacidade máxima de carga das nanoesferas havia 

sido ultrapassada. Assim, para a concentração teórica de 60 μg/ml a concentração final de 

XAN e de 3-MeOXAN, nas respectivas dispersões aquosas de nanoesferas, foi de 20 μg/ml 

e 25 μg/ml, respectivamente. De acordo com Barichello et al. (1999), quando um fármaco 

apresenta baixa afinidade para o polímero tem tendência para se difundir da fase orgânica 

para a fase aquosa durante a formação das nanoesferas, o que conduz a valores reduzidos 

de eficácia de incorporação. Os valores da capacidade de carga relativamente baixos 

verificados no presente trabalho para as duas xantonas sugerem que ambos os compostos 

apresentam uma afinidade reduzida para o PLGA. No entanto, importa salientar que as 

formulações de nanoesferas desenvolvidas proporcionam concentrações das xantonas 

muito superiores às concentrações máximas das respectivas soluções aquosas, dada a 

muito baixa hidrossolubilidade dos dois compostos. De facto, conforme se pode observar na 
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Figura 3.2, a incorporação da XAN em nanoesferas faculta concentrações 8,9 vezes 

superiores à sua solubilidade em água (a 20ºC). A incorporação da  

3-MeOXAN em nanoesferas proporciona concentrações 74 vezes superiores à sua 

solubilidade em água (a 20º). 

Tabela 3.1 – Parâmetros de incorporação da xantona (XAN) e da 3-metoxixantona  

(3-MeOXAN) em nanoesferas de PLGA 

 
Nanoesferas de XAN Nanoesferas de 3-MeOXAN 

Concentração 

teórica inicial 

(μg/ml) 

Concentração final 

(μg/ml)  

Eficácia de 

incorporação 

(%) 

Concentração final 

(μg/ml) 

Eficácia de 

incorporação 

(%) 

50 

60 

70 

80 

13,0±1,1 

20,0±2,4 

Cristais  

Cristais  

26,1±2,1 

33,0±4,1 

ND 

ND 

19,0±0,6 

24,9±4,6 

Cristais  

Cristais  

38,1±1,1 

41,5±7,6 

ND 

ND 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de três lotes de nanoesferas diferentes. 

ND: não determinado. 
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Figura 3.2 – Valores da solubilidade da XAN e da 3-MeOXAN em água a 20ºC e da concentração 

das dispersões aquosas de nanoesferas contendo XAN e 3-MeOXAN 

Os resultados da caracterização granulométrica e da avaliação do potencial zeta das 

nanoesferas contendo XAN e 3-MeOXAN e também das nanoesferas vazias são 

apresentados na Tabela 3.2. Em todos os casos, os sistemas desenvolvidos apresentam 

dimensões nanométricas, com valores de diâmetro médio inferiores a 170 nm e uma 

distribuição homogénea de tamanho de partícula (IP < 0,1). Os resultados obtidos foram 

confirmados por microscopia electrónica. As microfotografias das nanoesferas contendo 

XAN e 3-MeOXAN (Figura 3.3), obtidas por TEM, revelam a sua forma esférica, bem como a 

homogeneidade da distribuição granulométrica das formulações. Resultados semelhantes 

aos obtidos no presente trabalho foram reportados para nanopartículas de PLGA contendo 

outros fármacos (Barichello et al., 1999; Musumeci et al., 2006). Além disso, verifica-se que 

a presença da XAN ou da 3-MeOXAN não afecta significativamente o diâmetro médio das 

nanoesferas (P>0,05). 
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Tabela 3.2 – Diâmetro médio, índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (ζ) das 

formulações de nanoesferas preparadas 

 
Nanoesferas  

vazias  
Nanoesferas de  

XAN (a) 
Nanoesferas de  

3-MeOXAN (b) 

Diâmetro médio 
(nm) 

IP 

ζ (mV) 

 
154±6 

0,06±0,03 

−36,2±5,2 

 
164±8 

0,06±0,03 

−38,9±1,3 

 
164±9 

0,06±0,01 

−36,0±3,0 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de três lotes de nanoesferas diferentes. 
(a) Nanoesferas de XAN preparadas com uma concentração teórica de 60µg/ml 
(b) Nanoesferas de 3-MeOXAN preparadas com uma concentração teórica de 60µg/ml  

 

 
 
 

A          B 

 

Figura 3.3 - Microfotografias de transmissão electrónica das nanoesferas de PLGA 

contendo: (A) XAN e (B) 3-MeOXAN. Comprimento da escala: 150 nm. 

Quer as nanoesferas contendo as xantonas estudadas, quer as nanoesferas vazias 

apresentam carga superficial negativa, com valores de potencial zeta compreendidos entre 

−38,9 mV e −36,0 mV. Estes resultados são concordantes com os descritos por Ahlin et al. 

(2002) para nanoesferas de PLGA. 
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Os sistemas coloidais apresentam carga eléctrica superficial devido à dissociação de 

grupos funcionais da superfície ou à adsorção de iões (Esteller, 1992). No caso das 

nanopartículas de PLGA, diversos estudos reportam que a carga superficial resulta da 

ionização dos grupos carboxílicos terminais presentes na superfície (Blanco e Alonso, 1997; 

Govender et al., 1999). No entanto, no presente trabalho, os grupos carboxílicos terminais 

do PLGA usado encontram-se esterificados com grupos laurilo, não sendo portanto 

susceptíveis de sofrer ionização. Deste modo, a carga eléctrica negativa apresentada pelas 

nanoesferas preparadas no presente trabalho poderá ser devida à adsorção de aniões à sua 

superfície. Tal como se observa em relação às dimensões, os resultados apresentados na 

Tabela 3.2 permitem concluir que a presença da XAN ou da 3-MeOXAN não afecta 

significativamente o potencial zeta das nanoesferas (P>0,05). 

Os estudos de DSC realizados no âmbito do presente trabalho permitem identificar os 

eventos térmicos que ocorrem na amostra durante o aquecimento (Ford e Timmins, 1989; 

Giron, 2002), possibilitando a elucidação do estado físico em que se encontram as xantonas 

nas nanoesferas de PLGA. Um fármaco pode encontrar-se dissolvido na matriz polimérica, 

formando uma solução sólida ou formando uma dispersão molecular metastável, ou poderá 

cristalizar durante o processo de preparação, encontrando-se sob a forma de uma 

suspensão física na matriz polimérica das microesferas e nanoesferas (Dubernet, 1995; 

Musumeci et al., 2006). Na Figura 3.4 apresentam-se os termogramas obtidos por DSC 

correspondentes às seguintes amostras: PLGA, XAN, trealose, mistura física de XAN e 

nanoesferas vazias (1:1) e nanoesferas de XAN. 

Nos termogramas referentes ao PLGA e à trealose pode observar-se picos endotérmicos 

atribuídos, respectivamente, à temperatura de transição vítrea (Tg) do polímero (46ºC) e à 

desidratação da trealose (98ºC). O termograma correspondente à XAN apresenta um evento 
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térmico a 178ºC, devido à fusão do composto. O termograma da mistura física constituída 

por XAN e nanoesferas vazias (1:1) apresenta os picos endotérmicos correspondentes à Tg 

do PLGA, à desidratação da trealose e ao ponto de fusão da XAN. 

Para as nanoesferas de XAN surge um evento térmico a 98ºC, atribuído à desidratação 

dos cristais de trealose e um outro evento endotérmico pouco pronunciado próximo dos 

52ºC, que poderá ser atribuído à Tg do polímero. No entanto, a pouca definição deste último 

evento térmico não permite concluir se há uma alteração significativa da Tg do PLGA, em 

consequência de uma eventual interacção entre a XAN e o polímero. Além disso, a 

inexistência da endotérmica de fusão da XAN no termograma das nanoesferas de XAN 

indica que o composto não se encontra no estado cristalino nas nanoesferas. Estes 

resultados sugerem que a XAN está presente no estado amorfo, sob a forma de uma 

dispersão molecular ou de uma solução sólida na matriz polimérica. Resultados de DSC 

semelhantes aos obtidos no presente estudo, foram também reportados para outros fármacos 

incorporados em nanoesferas de PLGA (Musumeci et al., 2006; Gomez-Gaete et al., 2007). 
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Figura 3.4 – Termogramas obtidos por DSC da trealose, mistura física da XAN e nanoesferas de 

PLGA vazias (1:1), XAN, PLGA e nanoesferas de PLGA contendo XAN (XAN nps). 

Na figura 3.5 apresentam-se os termogramas do PLGA, da 3-MeOXAN, da trealose, da 

mistura física constituída por 3-MeOXAN e nanoesferas vazias (1:1) e das nanoesferas de 

3-MeOXAN. 

O termograma referente à 3-MeOXAN apresenta um evento térmico a 131ºC, atribuído à 

fusão do composto. O termograma da mistura física constituída por 3-MeOXAN e 

nanoesferas vazias apresenta os picos correspondentes à Tg do PLGA (46ºC), à 

desidratação da trealose (98ºC) e ao ponto de fusão da 3-MeOXAN (131ºC). No termograma 
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referente à amostra de nanoesferas de 3-MeOXAN observa-se um pico endotérmico 

atribuído à desidratação da trealose (a 98ºC) e um evento térmico suave a 46ºC, que poderá 

corresponder à Tg do PLGA, não sendo possível detectar uma alteração significativa da Tg 

do PLGA. A ausência da endotérmica de fusão da 3-MeOXAN indica que o composto não se 

encontra no estado cristalino nas nanoesferas. Assim, os resultados dos estudos de DSC 

sugerem que a 3-MeOXAN, tal como se verificou para a XAN, está presente no estado 

amorfo sob a forma de uma dispersão molecular ou de uma solução sólida na rede 

polimérica. 

 

Figura 3.5 - Termogramas obtidos por DSC da trealose, mistura física da 3-MeOXAN e nanoesferas de 

PLGA vazias (1:1), 3-MeOXAN, PLGA e nanoesferas de PLGA contendo 3-MeOXAN (3-MeOXAN nps). 
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3.3.2. Desenvolvimento galénico e caracterização físico-química de nanocápsulas 

de XAN e de 3-MeOXAN 

Com o objectivo de maximizar a eficácia de incorporação e a capacidade de carga das 

xantonas em nanopartículas de PLGA, procedeu-se ao desenvolvimento e caracterização de 

formulações baseadas em nanocápsulas. 

Tendo em vista a obtenção de dispersões de nanocápsulas estáveis e com elevadas 

concentrações de XAN ou de 3-MeOXAN foram adoptadas duas estratégias. A primeira, 

consistiu em aumentar a quantidade de xantona adicionada ao núcleo oleoso das 

nanocápsulas até se verificar a ocorrência de precipitação. Com essa finalidade foram 

preparadas diferentes formulações de nanocápsulas contendo XAN ou 3-MeOXAN, fixando as 

quantidades de polímero (50 mg) e de agentes tensioactivos (100 mg de Pluronic® F-68 e de 

lecitina de soja) e também o volume de óleo (0,5 ml de Myritol® 318) e usando quantidades 

crescentes de xantonas (2, 4, 6, 7 e 8 mg de XAN e 10, 12, 14 e 16 mg de 3-MeOXAN). O 

volume final das dispersões aquosas de nanocápsulas obtidas foi de 10 ml. Neste âmbito, as 

formulações foram preparadas com concentrações teóricas iniciais de XAN compreendidas 

entre 200 e 800 μg/ml e de 3-MeOXAN compreendidas entre 1000 e 1600 μg/ml. 

Nas Tabelas 3.3 e 3.4 são apresentados os parâmetros de encapsulação da XAN e da  

3-MeOXAN nas nanocápsulas de PLGA preparadas. Como se pode observar, foram 

alcançados valores de eficácia de incorporação próximos de 90% para as formulações de 

nanocápsulas de XAN preparadas com concentrações teóricas iniciais compreendidas entre 

200 e 600μg/ml (Tabela 3.3). Nas formulações preparadas com uma concentração teórica 

igual ou superior a 700 μg/ml observou-se a presença de cristais de XAN, indiciando que, 

nestas condições, a capacidade máxima de carga das nanocápsulas havia sido 

ultrapassada. 
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Tabela 3.3 - Parâmetros de encapsulação da XAN em nanocápsulas de PLGA 

Concentração teórica 

inicial (μg/ml) 

Concentração teórica de XAN 

no Myritol® 318 (mg/ml) 

Concentração final

(μg/ml) 

Eficácia de incorporação

(%) 

200 

400 

600 

700 

800 

4 

8 

12 

14 

16 

178 ± 21 

342 ± 18 

529 ± 57 

Cristais 

Cristais 

89 ± 11 

85 ± 5 

88 ± 9 

ND 

ND 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de três lotes de nanoesferas diferentes.  

ND: não determinado. 

 

No caso das nanocápsulas contendo 3-MeOXAN (Tabela 3.4), foram alcançados valores 

de eficácia de incorporação próximos de 80% para as formulações preparadas com 

concentrações teóricas iniciais compreendidas entre 1000 e 1400 μg/ml. Na formulação 

preparada com uma concentração teórica de 1600 μg/ml foi detectada a presença de cristais 

de 3-MeOXAN, o que indica que, nestas condições, a capacidade máxima de carga das 

nanocápsulas é ultrapassada. 
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Tabela 3.4 - Parâmetros de encapsulação da 3-MeOXAN em nanocápsulas de PLGA  

Concentração teórica 

inicial 

(μg/ml) 

Concentração teórica de  

3-MeOXAN no Myritol® 318 

(mg/ml) 

Concentração final 

(μg/ml) 

Eficácia de 

incorporação 

(%) 

1000 

1200 

1400 

1600 

20 

24 

28 

32 

887 ± 51 

918 ± 9 

1162 ± 80 

Cristais 

89 ± 5 

77 ±1  

83 ±6  

ND 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de três lotes de nanoesferas diferentes. 

ND: não determinado. 

É importante realçar que a concentração final máxima de XAN nas nanocápsulas (529 ± 

57 μg/ml) foi obtida com as formulações preparadas com a concentração teórica inicial de 

600 μg/ml (correspondente a uma concentração teórica inicial de 12 mg/ml no Myritol® 318). 

No caso da 3-MeOXAN o valor máximo (1162 ± 80 μg/ml) foi obtido com as formulações 

preparadas com a concentração teórica inicial de 1400 μg/ml (correspondente a uma 

concentração teórica de 28 mg/ml no Myritol® 318). 

A eficácia da incorporação de uma substância em nanocápsulas poliméricas depende 

marcadamente da sua solubilidade no núcleo oleoso (Guterres et al., 1995; Fresta et al., 

1996; Ferranti et al., 1999; Limayem Blouza et al., 2006). No presente estudo, os valores de 

eficácia de incorporação da XAN e da 3-MeOXAN apresentam-se semelhantes entre si. No 

entanto, importa realçar que a concentração final de 3-MeOXAN nas dispersões de 

nanocápsulas (1162 ± 80 μg/ml, correspondente a 5,14 ± 0,35 mM) é praticamente o dobro 

da concentração final de XAN (529 ± 57 μg/ml, correspondente a 2,70 ± 0,29 mM). Este 
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resultado é consequência da maior solubilidade apresentada pela 3-MeOXAN no núcleo 

oleoso das nanocápsulas constituído por Myritol® 318. 

A segunda estratégia adoptada para maximizar a encapsulação das xantonas nas 

nanocápsulas consistiu em, cumulativamente, aumentar o volume de Myritol® 318 e 

concentrar a dispersão final de nanocápsulas para um volume de 5 ml. 

Uma vez que o aumento do volume do núcleo oleoso das nanocápsulas constitui um 

factor que, potencialmente, pode reduzir a estabilidade do sistema, conforme foi descrito por 

Guterres et al. (1995), procedeu-se à realização de um estudo com o objectivo de examinar 

a estabilidade das nanocápsulas preparadas. Uma técnica adequada para avaliar a 

estabilidade das nanocápsulas é a centrifugação (Calvo, 1995; Calvo et al., 1996b). Quando 

uma dispersão de nanocápsulas, contendo um núcleo oleoso de densidade inferior à da 

água (como é o caso do Myritol® 318), é submetida a uma centrifugação pode-se observar a 

formação de várias fases distintas: um pequeno sedimento formado por nanoesferas, uma 

camada cremosa flutuante constituída por nanocápsulas estáveis e uma fase oleosa (à 

superfície) resultante da coalescência de gotículas de óleo quando os agentes tensioactivos 

não são suficientes para a estabilizar a dispersão.  

Assim, com o objectivo de estudar a estabilidade das dispersões de nanocápsulas 

preparadas com um volume de Myritol® 318 superior a 0,5 ml, procedeu-se à centrifugação (a 

25000xg, durante 30 min) de várias formulações de nanocápsulas vazias obtidas com 

diferentes volumes de núcleo oleoso (0,5; 0,6; 0,7 e 0,8 ml). No final, todas as formulações 

estudadas apresentavam um pequeno sedimento no fundo do tubo de centrifugação – 

atribuído à presença de nanoesferas – e uma camada cremosa à superfície – correspondente 

às nanocápsulas (Figura 3.6). As amostras correspondentes às nanocápsulas preparadas 

com 0,7 e 0,8 ml de Myritol® 318 apresentavam-se pouco estáveis, observando-se um estrato 
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oleoso na superfície. As formulações contendo 0,5 e 0,6 ml de Myritol® 318 não apresentavam 

óleo livre na superfície, indicando que este se encontra totalmente recoberto pelo polímero. 

Estes resultados sugerem que 0,6 ml constitui o volume máximo de Myritol® 318 susceptível 

de ser usado na obtenção de dispersões de nanocápsulas estáveis, considerando as 

quantidades de polímero e de agentes tensioactivos usadas. 

 

Figura 3.6 – Representação esquemática do aspecto das dispersões de nanocápsulas vazias de 

PLGA, preparadas com diferentes quantidades de Myritol® 318, após centrifugação a 25000xg, 

durante 30 minutos. 

Com base nos resultados obtidos, procedeu-se à preparação de novas formulações de 

nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN, utilizando 0,6 ml de Myritol® 318 e mantendo a 

concentração máxima de cada composto neste óleo (12 mg/ml para a XAN e 28 mg/ml para 

a 3-MeOXAN), determinada nos estudos anteriormente apresentados. Para estas 

formulações foram obtidos valores de eficácia de incorporação superiores a 80%, 

apresentando as dispersões de XAN e de 3-MeOXAN concentrações finais de 1173±100 

μg/ml e de 2780±283 μg/ml, respectivamente (Tabela 3.5). Verifica-se assim que as 

formulações de nanocápsulas desenvolvidas apresentam concentrações superiores de XAN 

e de 3-MeOXAN, comparativamente às formulações de nanoesferas e às soluções aquosas 

respectivas (Figura 3.7). 
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Tabela 3.5 - Parâmetros de encapsulação da XAN e da 3-MeOXAN em nanocápsulas de 

PLGA preparadas com 0,6 ml de Myritol® 318 

 Concentração 

teórica inicial 

(μg/ml) 

Concentração da XAN ou da 

3-MeOXAN no Myritol® 318

(mg/ml) 

Concentração 

final 

(μg/ml) 

Eficácia de 

incorporação 

(%) 

Nanocápsulas de XAN 

Nanocápsulas de 

3-MeOXAN 

1440 

 

3360 

12 

 

28 

1173±100 

 

2780±283 

82±7 

 

83±7 

Os valores representam a média ± o desvio padrão de sete lotes de nanocápsulas diferentes. 

 

 

Figura 3.7 – Valores da solubilidade da XAN e da 3-MeOXAN em água a 20ºC e da concentração 

das dispersões aquosas de nanocápsulas contendo XAN e 3-MeOXAN. 
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Na Tabela 3.6 são apresentados os resultados da caracterização granulométrica e da 

avaliação do potencial zeta das diferentes formulações de nanocápsulas contendo XAN e  

3-MeOXAN e também das nanocápsulas vazias. As formulações desenvolvidas apresentam 

partículas com diâmetros médios inferiores a 300 nm e uma distribuição de tamanhos 

mediamente homogénea (IP < 0,5). A análise por TEM permitiu confirmar estes resultados e 

possibilitou a observação da forma esférica das nanocápsulas de XAN e 3-MeOXAN (Figura 

3.8). Valores semelhantes de diâmetro de partícula foram também reportados para 

nanocápsulas de PLGA contendo fenilbutazona (Marchais et al., 1998). É importante 

salientar que os diâmetros médios das nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN não diferem 

significativamente do apresentado pelas nanocápsulas vazias (P>0,05). 

Tabela 3.6 - Diâmetro médio, índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (ζ) das 

diferentes formulações de nanocápsulas preparadas 

 Diâmetro médio 
(nm) [n] 

IP [n] ζ (mV) [n] 

Nanocápsulas vazias (a) 

Nanocápsulas vazias (b) 

Nanocápsulas de XAN (c) 

Nanocápsulas de XAN (d) 

Nanocápsulas de 3-MeOXAN (e) 

Nanocápsulas de 3-MeOXAN (f) 

274±3 [3] 

261±17 [5] 

278±15 [3] 

273±18 [5] 

280±19 [3] 

271±16 [5] 

0,455 ±0,130 [3] 

0,48±0,06 [5] 

0,412±0,051 [3] 

0,48±0,05 [5] 

0,376±0,104 [3] 

0,43±0,03 [5] 

−40,9±5,9 [3] 

−36,3±4,3 [5] 

−39,1±0,7 [3] 

−36,4±9,3 [5] 

−39,5±4,7 [3] 

−41,8±5,4 [5] 

Nanocápsulas vazias preparadas com: (a) 0,5 ml e (b) 0,6 ml de Myritol® 318 

Nanocápsulas de XAN preparadas com uma concentração teórica de: (c) 600 μg/ml e (d) 1440 μg/ml 

Nanocápsulas de 3-MeOXAN preparadas com uma concentração teórica de: (e) 1400 μg/ml e (f) 3360 μg/ml 
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A         B 
 

 

Figura 3.8 - Microfotografias de transmissão electrónica referentes às nanocápsulas de PLGA 

contendo: (A) XAN e (B) 3-MeOXAN. Comprimento da escala: 250 nm. 

 

Os valores de potencial zeta apresentados na Tabela 3.6 indicam que, quer as 

nanocápsulas vazias, quer as nanocápsulas contendo xantonas apresentam carga 

superficial negativa, estando compreendidos entre −41,8 e −36,3 mV. Além disso, verifica-se 

que a presença das xantonas nas nanocápsulas não afectou significativamente os valores 

deste parâmetro (P>0,05). Valores semelhantes de potencial zeta (−41 mV) foram 

reportados para nanocápsulas de PLGA contendo betaxolol (Marchal-Heussler et al., 1992). 

De acordo com vários autores, os principais constituintes das nanocápsulas que influenciam 

o seu potencial zeta são os agentes tensioactivos (como a lecitina e o poloxâmero), o óleo e 

o polímero (Losa et al., 1993; Calvo et al., 1996b; Legrand et al., 1999). As lecitinas e os 

óleos apresentam na sua composição ácidos gordos livres e fosfolípidos, que conferem 

carga negativa às nanocápsulas. Os polímeros, particularmente os poli-α-hidroxiácidos 

(como o PLGA), outorgam carga negativa às nanocápsulas, devido à ionização dos grupos 

carboxílicos terminais. O poloxâmero, sendo um agente tensioactivo não iónico, tende a 

reduzir os valores do potencial zeta. As formulações de nanocápsulas desenvolvidas no 
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presente trabalho apresentam valores de potencial zeta compatíveis com uma boa 

estabilidade física. Efectivamente, valores absolutos de potencial zeta superiores a 30 mV 

estão associados a dispersões de nanocápsulas dotadas de elevada estabilidade, em 

resultado da repulsão entre as partículas, evitando deste modo a sua agregação (Legrand et 

al., 1999). 

Na Figura 3.9 apresentam-se os termogramas obtidos por DSC correspondentes às 

seguintes amostras: PLGA, XAN, Myritol® 318, mistura física de XAN e nanocápsulas vazias 

(1:1) e nanocápsulas de XAN. 

Nos termogramas correspondentes ao PLGA e à XAN observam-se picos endotérmicos 

atribuídos, respectivamente, à Tg do polímero (46ºC) e à fusão da XAN (178ºC). O 

termograma do Myritol® 318 apresenta um pico exotérmico, com início a aproximadamente 

200ºC, atribuído à oxidação dos ácidos gordos saturados presentes na sua composição. No 

termograma da mistura física constituída por XAN e nanocápsulas vazias (1:1) observam-se 

os picos endotérmicos correspondentes à Tg do PLGA e ao ponto de fusão da XAN, bem 

como a exotérmica correspondente à oxidação dos ácidos gordos saturados do Myritol® 318. 

Para as nanocápsulas de XAN surge um evento endotérmico próximo de 44ºC e outro 

exotérmico próximo de 200ºC, que podem ser atribuídos à Tg do polímero e à oxidação dos 

ácidos gordos saturados do Myritol® 318, respectivamente. A ausência do pico 

correspondente à fusão da XAN indica que o composto não se encontra no estado cristalino 

nas nanocápsulas, sugerindo que está presente sob a forma de uma dispersão molecular no 

núcleo oleoso das nanocápsulas, constituído por Myritol® 318. Uma vez que os estudos de 

DSC foram realizados em amostras de nanocápsulas recentemente preparadas, os 

resultados sugerem que durante o processo de obtenção não ocorre precipitação da XAN, 

dada a inexistência de cristais do composto nestas dispersões. 



 CAPÍTULO 3 

 
 

85 

 

Figura 3.9 – Termogramas obtidos por DSC da mistura física de XAN e nanocápsulas de PLGA 

vazias (1:1), XAN, Myritol® 318, PLGA e nanocápsulas de PLGA contendo XAN (Ncs XAN). 

 

Na Figura 3.10 apresentam-se os termogramas do PLGA, da 3-MeOXAN, do  

Myritol® 318, da mistura física constituída por 3-MeOXAN e nanocápsulas vazias (1:1) e das 

nanocápsulas de 3-MeOXAN. 

Os termogramas referentes ao PLGA e à 3-MeOXAN apresentam picos endotérmicos 

atribuídos, respectivamente, à Tg do polímero (46ºC) e à fusão da 3-MeOXAN (131ºC). No 

termograma da mistura física constituída por 3-MeOXAN e nanocápsulas vazias (1:1) 

observam-se os picos endotérmicos correspondentes à Tg do PLGA (46ºC) e ao ponto de 

fusão da 3-MeOXAN (131ºC), bem como à exotérmica correspondente à oxidação dos 
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ácidos gordos saturados do Myritol® 318 (com início a, aproximadamente, 200ºC). No 

termograma referente à amostra de nanocápsulas de 3-MeOXAN surge um evento 

endotérmico próximo de 44ºC e outro exotérmico próximo de 200ºC, que podem ser 

atribuídos à Tg do polímero e à oxidação dos ácidos gordos saturados do Myritol® 318, 

respectivamente. A ausência do pico correspondente à fusão da 3-MeOXAN indica que o 

composto não se encontra no estado cristalino nas nanocápsulas, sugerindo que está 

presente sob a forma de uma dispersão molecular no núcleo oleoso das nanocápsulas, 

constituído por Myritol® 318. Tal como se havia verificado com a XAN, os resultados 

sugerem que durante o processo de obtenção das nanocápsulas não ocorre precipitação da 

3-MeOXAN, dada a inexistência de cristais do composto nestas dispersões. 

 

Figura 3.10 – Termogramas obtidos por DSC da mistura física de 3-MeOXAN e nanocápsulas de 

PLGA vazias (1:1), 3-MeOXAN, Myritol® 318, PLGA e nanocápsulas de PLGA contendo 3-MeOXAN 

(Ncs 3-MeOXAN). 



 CAPÍTULO 3 

 
 

87 

As formulações de nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN caracterizadas nas Tabelas 

3.5 e 3.6 foram seleccionadas para a realização dos estudos de avaliação do efeito inibidor 

da produção do NO in vitro, que se apresentam no Capítulo 4. Além disso, foi estudado o 

perfil da libertação in vitro das xantonas a partir destes sistemas coloidais e avaliada a sua 

respectiva estabilidade física. 

3.3.3. Estudo da libertação in vitro 

Os perfis de libertação da XAN e da 3-MeOXAN a partir das formulações de 

nanocápsulas desenvolvidas no presente trabalho encontram-se representados nas Figuras 

3.11 e 3.12, respectivamente. Também se apresentam os perfis de libertação dos 

compostos a partir das respectivas nanoemulsões, assim como os perfis de difusão das 

respectivas soluções aquosas através das membranas de diálise. Tal como se referiu 

anteriormente, a experiência decorreu em condições sink, evitando-se deste modo, a 

interferência da baixa hidrossolubilidade das xantonas nos resultados obtidos. 

Ao fim de 4 horas de ensaio, verificou-se a difusão da quase totalidade de ambas as 

xantonas em solução através das membranas de diálise para o interior dos sacos. No 

entanto, quando as xantonas se encontravam sob a forma de nanocápsulas ou de 

nanoemulsões, a quantidade de composto que se difundiu para o interior dos sacos de 

diálise no mesmo intervalo de tempo foi menor, em concordância com o descrito por vários 

autores para diferentes substâncias (Ammoury et al., 1990; Ferranti et al., 1999). 

Os perfis de libertação da XAN a partir da dispersão de nanocápsulas e da respectiva 

nanoemulsão são diferentes (Figura 3.11). Apesar de se verificar, para os dois sistemas 

coloidais, uma libertação inicial rápida, observa-se que, após a primeira meia hora e até ao 

fim da experiência, existe uma diferença significativa entre os perfis de libertação (P <0,05). 
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Efectivamente, ao fim de 30 minutos a quantidade média libertada a partir das nanocápsulas 

e da nanoemulsão foi de 59,7% e 69,0%, respectivamente. Ao fim de quatro horas de ensaio 

e até ao final a quantidade média libertada foi de aproximadamente 70% e 80%, 

respectivamente. A diferença verificada entre os perfis de libertação indicia que outro factor, 

para além da partilha da XAN entre o núcleo oleoso das nanocápsulas e o meio de 

libertação, poderá influenciar a libertação do composto, como, por exemplo, o 

estabelecimento de uma interacção entre o composto e o polímero da parede das 

nanocápsulas. Efectivamente, num estudo realizado com nanocápsulas de PCL contendo 

primidona, Ferranti et al. (1999) sugeriram que a libertação mais lenta do fármaco a partir 

das nanocápsulas em comparação com a solução oleosa era devida à possível interacção 

entre o fármaco e o polímero. Outra possibilidade será o estabelecimento de uma interacção 

entre o composto e vesículas de fosfolípidos (da lecitina de soja) eventualmente formadas 

durante a preparação das nanocápsulas. Com efeito, num estudo realizado com 

nanocápsulas de PLA, Ammoury et al. (1990) reportaram que a presença de vesículas de 

fosfolípidos, utilizados como agente tensioactivo, era responsável pela libertação lenta da 

indometacina. 
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Figura 3.11 – Perfis de libertação in vitro da XAN a partir da dispersão de nanocápsulas e da 

nanoemulsão seguida da sua difusão através do saco de diálise. O perfil de difusão da XAN, sob a 

forma de solução, através das membranas de diálise é apresentado como controlo. A concentração 

teórica da dispersão de nanocápsulas e da nanoemulsão é 1440 μg/ml. Cada ponto representa a 

média ± desvio padrão de três lotes diferentes. O gráfico inserido ilustra os perfis de libertação nas 

primeiras 8 horas de ensaio (*P <0,05). 

Os perfis de libertação da 3-MeOXAN a partir de nanocápsulas e da respectiva 

nanoemulsão apresentam-se similares (Figura 3.12). Em ambos casos, observa-se uma 

libertação inicial rápida, durante a primeira hora, seguida de uma libertação lenta até às quatro 

horas de ensaio. Após a primeira hora, a quantidade média de 3-MeOXAN libertada a partir da 

nanoemulsão e da dispersão de nanocápsulas foi de aproximadamente 70% e, ao fim de 

quatro horas, o valor encontrado aproximou-se de 80%. Perfis de libertação semelhantes aos 
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obtidos no presente estudo, foram também reportados para outros fármacos incorporados em 

nanocápsulas (Calvo et al., 1996b; Marchais et al., 1998; Ferranti et al., 1999).  

A semelhança dos perfis de libertação da 3-MeOXAN a partir da dispersão de 

nanocápsulas e da nanoemulsão evidencia que a camada polimérica das nanocápsulas não 

influencia o processo. Assim, a libertação da 3-MeOXAN depende do coeficiente de partilha 

entre a fase oleosa (Myritol® 318) e o meio de libertação, o que é consistente com o 

reportado anteriormente para outros fármacos (Losa et al., 1993; Calvo et al., 1996b; 

Marchais et al., 1998). 

 

Figura 3.12 – Perfis de libertação in vitro da 3-MeOXAN a partir da dispersão de nanocápsulas e da 

nanoemulsão seguida da sua difusão através do saco de diálise. O perfil de difusão da 3-MeOXAN, 

sob a forma de solução, através das membranas de diálise é apresentado como controlo. A 

concentração teórica da dispersão de nanocápsulas e da nanoemulsão é 3360 μg/ml. Cada ponto 

representa a média ± desvio padrão de três lotes diferentes. O gráfico inserido ilustra os perfis de 

libertação nas primeiras 8 horas de ensaio. 
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Comparando os perfis de libertação de ambas as xantonas, nas primeiras 8 horas de 

ensaio, a partir das respectivas nanoemulsões (Figura 3.13), a maior afinidade da  

3-MeOXAN para o Myritol® 318 poderá ser a responsável pela libertação mais lenta quando 

comparada com a libertação da XAN. 

 

Figura 3.13 – Perfis de libertação in vitro da XAN e da 3-MeOXAN a partir das respectivas 

nanoemulsões seguida da sua difusão através do saco de diálise. Cada ponto representa a média ± 

desvio padrão de três lotes diferentes.  
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3.3.4. Estabilidade física 

Atendendo a que as partículas coloidais apresentam tendência para sofrer agregação ao 

longo do tempo, em especial quando são conservadas sob a forma de dispersões aquosas, 

procedeu-se à avaliação das dimensões das partículas durante o armazenamento, a 4ºC 

durante 4 meses, com o objectivo de estudar a sua estabilidade física (Magenheim e Benita, 

1991; Bodmeier e Mainceint, 1998; Bala et al., 2004).  

Tal como se encontra ilustrado na Figura 3.14, não se verificou uma diferença 

significativa do diâmetro médio das nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN, bem como, das 

nanocápsulas vazias (P>0,05) durante o armazenamento nas condições estudadas (4ºC, 

durante 4 meses). 

 

Figura 3.14 – Variação do diâmetro médio das nanocápsulas vazias e nanocápsulas de XAN e de  

3-MeOXAN ao longo do armazenamento a 4ºC durante 4 meses.  

Estão representados os valores da média ± o desvio padrão de 3 lotes de nanocápsulas. 
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O potencial zeta das partículas coloidais também pode sofrer alteração ao longo do 

tempo de armazenamento, em resultado da degradação de alguns dos seus componentes. 

Efectivamente, num estudo realizado com nanocápsulas de PCL contendo indometacina, 

Calvo (1995) reportou um aumento em valor absoluto do seu potencial zeta ao longo do 

armazenamento, resultante da oxidação e hidrólise da lecitina e do óleo utilizados.  

No presente trabalho, não se detectaram variações significativas dos valores do potencial 

zeta das nanocápsulas durante o armazenamento (P>0,05) (Figura 3.15). 

 

 

 

Figura 3.15 – Variação do potencial zeta das nanocápsulas vazias e nanocápsulas de XAN e de  

3-MeOXAN ao longo do armazenamento a 4ºC durante 4 meses. 

Estão representados os valores da média ± desvio padrão de 3 lotes de nanocápsulas. 
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As formulações de nanocápsulas de xantonas desenvolvidas conservaram o seu aspecto 

visual inalterado, não se observando qualquer sedimento, creme ou óleo livre à superfície. 

Além disso, nas formulações de nanocápsulas de XAN não se detectou a presença de 

cristais durante os 4 meses de armazenamento. Nas dispersões de nanocápsulas de  

3-MeOXAN não se observaram cristais de composto durante os três primeiros meses de 

conservação nas referidas condições. No entanto, no final do quarto mês, verificou-se a 

presença de cristais nestas dispersões. Diversos estudos reportam o aparecimento de 

cristais de fármacos em formulações de nanocápsulas durante o armazenamento (Calvo, 

1995; Guterres et al., 1995; Schaffazick et al., 2002). De acordo com os autores, este 

fenómeno pode ser atribuído à formação de nanocristais de fármaco, durante a preparação 

das nanocápsulas, que, durante o armazenamento, tendem a crescer e a precipitar. 

3.4. Conclusões 

Os resultados apresentados neste capítulo permitem concluir que o método de 

deslocamento do solvente se apresenta adequado para a preparação de formulações de 

nanopartículas contendo XAN ou 3-MeOXAN. As nanoesferas e as nanocápsulas obtidas 

apresentam diâmetros médios inferiores a 170 nm e 300 nm, respectivamente. 

Os resultados demonstram que as duas xantonas se encontram dispersas a nível 

molecular na rede polimérica das nanoesferas. 

A incorporação destes compostos em nanopartículas permitiu a disponibilização de 

formulações que apresentam concentrações de XAN ou de 3-MeOXAN muito superiores à 

das respectivas soluções aquosas. 
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As nanocápsulas revelaram-se veículos mais eficientes para as xantonas do que as 

nanoesferas, uma vez que apresentam uma capacidade de carga significativamente 

superior. A concentração final de XAN e de 3-MeOXAN nas dispersões de nanocápsulas é 

aproximadamente 60 e 100 vezes superior à das dispersões de nanoesferas 

correspondentes. 

O perfil de libertação da XAN a partir das nanocápsulas sugere a existência de uma 

interacção entre o composto e o polímero e/ou entre o composto e as vesículas de 

fosfolípidos (da lecitina de soja) eventualmente formadas durante a preparação das 

nanocápsulas. No caso da 3-MeOXAN o processo de libertação é controlado pela partilha 

do composto entre o óleo e o meio aquoso de libertação.  

As formulações de nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN desenvolvidas apresentam-se 

fisicamente estáveis, quando conservadas a 4ºC e ao abrigo da luz, durante um período de, 

pelo menos, 3 meses. 

Em resumo, pode-se afirmar que se dispõe de quatro novas formulações de nanoesferas 

e de nanocápsulas contendo XAN ou 3-MeOXAN. 

Dada a incorporação mais eficiente destes compostos nas nanocápsulas, estas últimas 

foram seleccionadas para os estudos de avaliação do efeito inibidor da produção de NO  

in vitro, que se apresentam no Capítulo 4. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DAS NANOPARTÍCULAS CONTENDO XANTONA E  

3-METOXIXANTONA NA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO 

4.1. Introdução 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula gasosa, que está implicada em numerosos 

processos fisiológicos e patológicos (Gross e Wolin, 1995). A enzima responsável pela sua 

produção nas células humanas é a sintétase do NO (NOS), da qual existem três isoformas: 

a neuronal (nNOS), a endotelial (eNOS) e a indutível (iNOS) (Wendehenne et al., 2001; 

Murad, 2004). A nNOS e a eNOS são expressas constitutivamente nas células neuroniais e 

endoteliais, respectivamente, e a sua actividade é dependente do cálcio intracelular (Kolb e 

Kolb-Bachofen, 1992; Aramaki, 2000; Wendehenne et al., 2001). Estas enzimas produzem 

pequenas quantidades de NO em resposta ao aumento transitório do cálcio intracelular. O 

NO produzido por estas isoformas funciona como mensageiro intracelular, participando na 

neurotransmissão e na homeostase vascular (Wendehenne et al., 2001). A iNOS é expressa 

de forma indutível em quase todas as células do organismo, após estimulação por citocinas 

pró-inflamatórias – como, por exemplo, o interferão-γ – ou por produtos bacterianos – como 

o lipopolissacarídeo (Lowenstein et al., 1993). A sua actividade não depende do cálcio e, 

após estimulação das células, é responsável pela produção de elevadas quantidades de 

NO. O óxido nítrico produzido por esta isoforma participa nas actividades bactericida e 

tumoricida dos macrófagos estimulados (Beck et al., 1999; Wendehenne et al., 2001). Além 

disso, a produção de NO está aumentada durante os processos inflamatórios (Beck et al., 

1999). 
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A produção excessiva e não regulada de NO tem sido apontada como uma causa ou um 

factor que contribui para várias situações patológicas, incluindo doenças vasculares, 

neurodegenerativas e inflamatórias (Gross e Wolin, 1995; Kavya et al., 2006). 

Para além das actividades anteriormente indicadas associadas a derivados xantónicos 

(Pinto et al., 2005), há também dados referentes à inibição da produção de NO (Cerqueira, 

2004), tendo-se verificado que quer a XAN quer a 3-MeOXAN, no intervalo de 

concentrações estudado (1-50 μM), não inibem a produção de NO pela linha celular 

macrofágica J774. Nestas circunstâncias, decidiu-se estudar o efeito proporcionado pela 

encapsulação das referidas xantonas em nanocápsulas de PLGA, com o objectivo de tentar 

melhorar a referida actividade. 

No presente capítulo apresentam-se os resultados do estudo realizado em macrófagos 

da linha celular J774, com o objectivo de avaliar o efeito da XAN e da  

3-MeOXAN na produção de NO, quer na sua forma livre, quer incorporadas nas formulações 

de nanocápsulas previamente desenvolvidas e caracterizadas (Capítulo 3). Os trabalhos 

realizados com vista ao estudo da internalização das nanocápsulas pelos macrófagos da linha 

celular J774 são também apresentados neste capítulo. Parte destes estudos foram publicados 

no artigo “Improvement of the inhibitory effect of xanthones on NO production by 

encapsulation in PLGA nanocapsules” J. Drug Targeting 13: 2 (2005) 129-135. (Anexo V, 

pág. 249-255). 



 CAPÍTULO 4 

 
 

101 

4.2. Material e métodos 

4.2.1. Matérias-primas e reagentes 

A xantona (XAN), o PLGA (50:50) MM 50000–75000, o Pluronic® F-68, a lecitina de soja 

(40% de pureza) e os comprimidos para a preparação da solução tampão de fosfato pH 7,4 

(PBS) foram adquiridos à Sigma-Aldrich Química (Sintra, Portugal). A 3-metoxixantona  

(3-MeOXAN) foi sintetizada no CEQOFFUP, de acordo com o processo descrito por 

Fernandes et al. (1995). O Myritol®318 foi gentilmente cedido pela Henkel (Lisboa, Portugal). 

O soro bovino fetal (SBF), o meio de cultura (RPMI-1640) e o interferão-γ (IFN-γ) foram 

adquiridos à Gibco Invitrogen Co. (Barcelona, Espanha). As restantes substâncias utilizadas 

foram adquiridas à Sigma-Aldrich Química (Sintra, Portugal). 

4.2.2. Preparação das nanocápsulas 

As nanocápsulas contendo XAN ou 3-MeOXAN foram preparadas conforme se 

descreveu no Capítulo 3. Resumidamente, preparou-se uma solução de PLGA (50 mg) e de 

lecitina de soja (100 mg) em acetona (10 ml). Simultaneamente, preparou-se uma solução 

contendo 7,2 mg de XAN ou contendo 16,8 mg de 3-MeOXAN em Myritol®318 (0,6 ml) que se 

adicionou à solução acetónica. A solução orgânica obtida foi adicionada, sob agitação 

magnética, a 20 ml de uma solução aquosa de Pluronic® F-68 a 0,5% (m/V), ocorrendo a 

formação das nanocápsulas. Após agitação durante 5 minutos, procedeu-se à eliminação da 

acetona e à concentração da dispersão de nanocápsulas até ao volume de 5 ml, por 

evaporação sob pressão reduzida. A separação da XAN ou da 3-MeOXAN não incorporadas 

foi realizada por ultrafiltração mediante centrifugação (Centricon YM-50, Millipore®, Bedford, 

EUA) a 4000xg durante 2 horas (Beckman UL-80 ultracentrifuge, Albertville, EUA). 
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As nanocápsulas vazias foram preparadas segundo o mesmo procedimento sem a 

adição das xantonas na fase orgânica. A nanoemulsão foi preparada conforme se descreve 

para as nanocápsulas vazias, omitindo-se a incorporação do polímero. As nanoesferas 

vazias foram obtidas na ausência da lecitina, do Myritol® 318 e das xantonas. A dispersão de 

lecitina foi preparada omitindo o polímero, o Myritol® 318 e as xantonas. A dispersão do 

Myritol® 318 foi preparada na ausência da lecitina, do polímero e das xantonas. A solução 

aquosa de Pluronic® F-68 foi preparada omitindo a lecitina, o polímero, o Myritol® 318 e as 

xantonas. 

Para a avaliação do efeito inibidor da produção de NO utilizaram-se dispersões 

recentemente preparadas e conservadas a 4ºC, ao abrigo da luz. 

4.2.3. Linha celular J774 de macrófagos de ratinho 

A linha celular J774 de macrófagos de ratinho usada nos estudos realizados no âmbito do 

presente capítulo foi gentilmente cedida pelo Doutor Ali Ouassi do IRD URD008 “Pathogénie 

des Trypanosomatidés” do Centro de IRD de Montpellier (França). As células foram 

mantidas em meio RPMI-1640, suplementado com 10% de SBF (inactivado por 

aquecimento a 56ºC durante 1 hora), 2 mM de L-glutamina e 50 μg/ml de gentamicina (que 

se designará por meio de cultura), em estufa a 37ºC numa atmosfera humidificada e 

contendo 5% de dióxido de carbono. 

4.2.4. Quantificação da produção de NO 

O efeito das diferentes formulações na produção de NO pela linha celular J774 foi 

avaliado com base no ensaio de Griess, conforme descrito por Cerqueira (2004). 
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No início do ensaio, após o destacamento das células em monocamada, por acção da 

tripsina, determinou-se o número de células viáveis com o corante azul tripano. Para tal, a 

100 µl de suspensão celular foram adicionados 100 µl de solução de azul tripano a 0,2%, 

tendo-se procedido à contagem das células em câmara de Neubauer. Em seguida, colocou- 

-se 200 μl de suspensão de macrófagos (com a concentração celular de 0,5 x 106 

células/ml) numa placa de 96 poços de fundo plano e procedeu-se à sua incubação durante 

2 horas a 37ºC, para permitir a aderência das células, removendo-se posteriormente o 

sobrenadante. 

As dispersões aquosas de nanocápsulas contendo XAN ou 3-MeOXAN e as 

correspondentes soluções em DMSO foram diluídas com meio de cultura, obtendo-se sete 

diluições de cada amostra, no intervalo de concentrações compreendido entre 2 e 100 μM. 

As formulações isentas de XAN e de 3-MeOXAN ensaiadas (nanocápsulas vazias) foram 

igualmente diluídas com meio de cultura, tendo-se testado diferentes diluições, de modo a 

obter concentrações teóricas de excipientes equivalentes às das dispersões de 

nanocápsulas contendo XAN ou 3-MeOXAN. 

Aos macrófagos aderidos foram adicionados 100 μl de cada uma das referidas diluições e 

100 μl de meio de cultura contendo lipopolissacarídeo (LPS) de Salmonella typhimurium  

(1 μg/ml) e IFN- γ (100 U/ml). Esta última solução foi adicionada com o propósito de induzir 

a síntese da iNOS pelos macrófagos. Após incubação durante 24 horas a 37ºC, a placa foi 

submetida a centrifugação a 500xg durante 5 minutos (centrífuga Sigma 3K-2, Osterode am 

Harz, Alemanha) para eliminar a turbidez do sobrenadante. Em seguida retirou-se 100 μl de 

cada sobrenadante para uma nova placa de 96 poços e adicionou-se 100 μl de reagente de 

Griess. Este último foi preparado pela adição, em partes iguais, de uma solução a 1% de 

sulfanilamida em ácido fosfórico a 5% e uma solução aquosa a 0,1% de  
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N-(1-naftil)etilenodiamina. Após uma incubação de 10 minutos à temperatura ambiente, 

procedeu-se à quantificação do NO gerado, adoptando-se para tal uma técnica 

espectrofotométrica (utilizando um espectrofotómetro de placas EAR 400,  

STL- Labinstruments), em que a leitura foi efectuada no comprimento de onda 550nm. Este 

método baseia-se na reacção do reagente de Griess com o nitrito presente nos 

sobrenadantes do meio de cultura (Green et al., 1982). 

Os controlos da experiência consistiram em macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ (0% 

de inibição), macrófagos não estimulados (produção basal), mistura das várias diluições das 

amostras testadas — nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN e respectivas soluções em 

DMSO — com a solução de LPS/IFN-γ (branco das formulações) e meio de cultura (branco 

do controlo). 

A inibição da produção de NO, expressa em percentagem, foi calculada com base na 

seguinte equação: 

Inibição da produção de NO (%) = 100 – (
D-C
B-A 100× ) 

sendo A a média da DO550 dos macrófagos estimulados e tratados com o composto, B a 

DO550 do composto em meio de cultura com LPS/INF-γ, C a média da DO550 dos macrófagos 

estimulados com LPS/INF-γ e D a DO550 do meio de cultura com LPS/INF-γ. 

4.2.5. Avaliação da viabilidade celular 

A viabilidade dos macrófagos da linha celular J774 foi avaliada através de um método 

colorimétrico, baseado na redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil 

tetrazólio (MTT) num sal de formazano (de coloração violácea), pelas células 

metabolicamente activas (Mosmann, 1983). 
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Em síntese, no âmbito da quantificação da produção de NO anteriormente referida, após 

centrifugação da placa e remoção dos sobrenadantes, procedeu-se à adição de 25 μl de 

solução de MTT (1 mg/ml) a cada poço. Em seguida, procedeu-se a uma incubação a 37ºC 

durante 4 horas, de modo a permitir a redução do MTT pelas células viáveis. O formazano 

formado foi solubilizado com uma solução de dodecilsulfato de sódio/dimetilformamida 

(SDS/DMF; 20 % SDS numa solução aquosa de DMF a 50%, pH 4,7). Após incubação  

over-night a 37°C, prodeceu-se à determinação da densidade óptica a 550 nm (DO550), 

usando um espectrofotómetro de placas (EAR 400, STL-Labinstruments, Salzburg, Áustria). 

A viabilidade dos macrófagos, expressa em percentagem, foi calculada com base na 

seguinte equação (Cerqueira, 2004): 

Viabilidade (%) =
D-C
B-A 100×  

sendo A a média da DO550 dos macrófagos estimulados e tratados com as formulações,  

B a DO550 das formulações em meio de cultura com LPS/INF-γ, C a média da DO550 dos 

macrófagos estimulados com LPS/INF-γ e D a DO550 do meio de cultura com LPS/INF-γ. 

Considerou-se que os compostos exibiam toxicidade quando a viabilidade era inferior a 

70%, em comparação com o controlo (Cerqueira, 2004). 

4.2.6. Avaliação da actividade scavenger das xantonas livres e encapsuladas sobre o NO 

O estudo do efeito scavenger ou de remoção do radical NO provocado pelas amostras 

estudadas foi determinado de acordo com o método descrito por de Las Heras (1997). A 

avaliação foi realizada num sistema não celular, recorrendo ao nitroprussiato de sódio, o 

qual gera espontaneamente NO quando se encontra em solução aquosa a pH 7,0. 
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Resumidamente, cada amostra (dispersões aquosas de nanocápsulas contendo XAN ou  

3-MeOXAN e correspondentes soluções em DMSO) foi colocada em três poços da primeira 

linha de uma placa de 96 poços e submetida a sete diluições sucessivas (1:2), realizadas 

com uma mistura etanol/PBS (1:9). Aos poços das duas primeiras colunas foram 

adicionados 50 μl de uma solução de nitroprussiato de sódio (5 mM) em PBS. No poço da 

terceira coluna a solução de nitroprussiato de sódio foi substituída por PBS. Após uma 

incubação a 25ºC durante 150 minutos, foram adicionados 100 μl de reagente de Griess em 

todos poços e, depois de uma nova incubação a 25ºC durante 10 minutos, procedeu-se à 

determinação da DO550 num espectrofotómetro de placas (EAR 400, STL-Labinstruments, 

Salzburg, Áustria). Os controlos da experiência foram os seguintes: solução de 

nitroprussiato de sódio (100 % de produção), PBS (0 % de produção) e várias diluições do 

composto em etanol/PBS (branco do composto). 

O efeito scavenger (expresso em %) foi calculado com base na seguinte equação 

(Cerqueira, 2004): 

% de efeito scavenger = 100 – 100  x 
D - C
B -A  

sendo A a média da DO550 das formulações com nitroprussiato de sódio, B a média da 

DO550 das formulações em etanol/PBS, C a média da DO550 do nitroprussiato de sódio e D a 

média da DO550 do PBS. 

A contribuição da actividade scavenger dos compostos no efeito inibidor da produção de 

NO foi considerada significativa sempre que a quantidade de NO detectado, 

comparativamente ao controlo, era inferior a 70 % (de Las Heras et al., 1997).  
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4.2.7. Estudo da internalização das nanocápsulas pelos macrófagos da linha celular 

J774 

A fluorescência intrínseca da XAN e da 3-MeOXAN foi aproveitada para se estudar a 

internalização das nanocápsulas por microscopia de fluorescência. Resumidamente, a 

suspensão de macrófagos (com uma concentração celular de 0,5 x 106 células/ml) foi 

aplicada sobre lamelas de vidro, previamente introduzidas em cada poço de placas de 6 

poços, e incubada a 37ºC durante 2 horas, de modo a permitir a aderência das células. Em 

seguida, procedeu-se à activação dos macrófagos por adição de LPS/INFγ, conforme se 

descreveu anteriormente (4.2.4), e à adição das formulações de nanocápsulas de XAN ou 

de 3-MeOXAN (100 μM). Após incubação durante 4 horas a 4 ºC ou a 37 ºC, as células 

foram lavadas três vezes com PBS e fixadas com uma solução aquosa de paraformaldeído 

durante 10 minutos à temperatura ambiente. As células foram observadas com um 

microscópio de fluorescência Axiovert 200M (Carl Zeiss, Alemanha), equipado com um 

sistema de filtros “standard” para DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole). As imagens foram 

obtidas com uma máquina fotográfica Axiocam (Carl Zeiss, Alemanha), em diferentes 

posições de focagem com intervalos de 0,5μm, e submetidas a deconvolução com a 

aplicação informática Axiovision LE 4.1 (Carl Zeiss, Alemanha). 

4.2.8. Tratamento estatístico dos resultados 

A significância estatística das diferenças entre os controlos e as células tratadas com os 

compostos foi calculada pelo teste t de Student. Considerou-se que existia significância 

estatística quando o valor de P era inferior a 0,05. Os cálculos estatísticos foram realizados 

utilizando o programa informático SPSS 14.0 para Windows®. 



CAPÍTULO 4 

 
 
108 

4.3. Resultados e discussão 

4.3.1. Efeito da XAN e da 3-MeOXAN livres e encapsuladas na produção celular de 

NO 

Nas Figuras 4.1 e 4.2 e nas Tabelas 4.1 e 4.2 apresentam-se os efeitos da XAN e da  

3-MeOXAN livres e das respectivas formulações de nanocápsulas na produção de NO por 

macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da linha celular macrofágica J774. 

A produção de NO foi pouco afectada pela presença da XAN livre (Figura 4.1). 

Efectivamente, mesmo para a concentração mais elevada estudada (100 μM) a inibição da 

produção de NO foi de apenas 3,6%. Pelo contrário, uma concentração equivalente de XAN 

sob a forma de nanocápsulas reduziu em 91,8% a produção de NO (Tabela 4.1). Com 

efeito, sob a forma de nanocápsulas, a XAN reduziu a produção de NO em todas as 

concentrações ensaiadas. As reduções verificadas com a XAN incorporada em 

nanocápsulas revelaram-se estatísticamente significativas (P<0,05) quando comparadas 

com a XAN livre. 
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Figura 4.1 – Efeito na produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da linha 

macrofágica J774, causado pela XAN livre e pelas nanocápsulas contendo uma quantidade 

equivalente de XAN. Os resultados representam a média ± SEM de 3-5 resultados obtidos em 

experiências diferentes. *P<0,05, **P<0,01 

Tabela 4.1 – Inibição da produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ 

da linha macrofágica J774 causado pela XAN livre e as nanocápsulas de XAN 

 Inibição da produção de NO (%) 

Concentração 

(μM) 

XAN livre Nanocápsulas de XAN 

2 
3 
6 
13 
25 
50 

100 

— a 
— a 

— a 

— a 

— a 

— a 

3,60 

11,21 ± 8,41 
9,00 ± 5,94 

20,80 ± 5,51 
57,88 ± 5,46 
75,96 ± 3,46 
85,30 ± 2,65 
91,76 ± 3,27 

Os resultados representam a média ± SEM de 3-5 resultados obtidos em experiências diferentes.  
a Os valores de % inibição obtidos foram inferiores a zero. 



CAPÍTULO 4 

 
 
110 

Os resultados revelaram que a 3-MeOXAN livre apresenta um fraco efeito inibidor da 

produção de NO (Figura 4.2 e Tabela 4.2). Efectivamente, na mais elevada concentração 

estudada (100 μM), a 3-MeOXAN produziu uma inibição de apenas 16,5%. No entanto, o 

efeito da 3-MeOXAN é superior ao exibido pela XAN. As nanocápsulas contendo  

3-MeOXAN apresentam um potente efeito inibidor da produção de NO, verificando-se, para 

a concentração de 100 μM, uma inibição de aproximadamente 80%. Tal como se verificou 

para a XAN, a incorporação da 3-MeOXAN em nanocápsulas também conduziu a um 

aumento do seu efeito inibidor da produção de NO, o qual se revelou estatisticamente 

significativo para as concentrações superiores a 6 μM (P<0,05). 

 

Figura 4.2 – Efeito na produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da linha 

macrofágica J774, causado pela 3-MeOXAN livre e pelas nanocápsulas contendo uma quantidade 

equivalente de 3-MeOXAN. Os resultados representam a média ± SEM de 3-5 resultados obtidos em 

experiências diferentes. *P<0,05, **P<0,01 
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Tabela 4.2 – Inibição da produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da 

linha macrofágica J774 causado pela 3-MeOXAN livre e as nanocápsulas de 3-MeOXAN 

 Inibição da produção de NO (%) 

Concentração 

(μM) 

3-MeOXAN livre Nanocápsulas de 3-MeOXAN  

2 
3 
6 

13 
25 
50 
100 

— a 
— a 

— a 

0,49 ± 4,47 
2,81 ± 3,67 
5,22 ± 3,19 

16,48 ± 5,54 

11,00 ± 9,62 
16,81 ± 8,48 

35,03 ± 10,96 
46,68 ± 10,02 
58,17 ± 8,53 
68,49 ± 6,87 
79,84 ± 4,48 

Os resultados representam a média ± SEM de 3-5 resultados obtidos em experiências diferentes. 
a Os valores de % inibição obtidos foram inferiores a zero. 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 4.3 e 4.4 e nas Tabelas 4.3 e 4.4 mostram que 

as nanocápsulas vazias também provocaram uma inibição da produção de NO. No entanto, 

o efeito inibidor da produção de NO causado pelas nanocápsulas contendo xantonas foi 

significativamente superior ao exibido pelas nanocápsulas vazias (P<0,05). Além disso, a 

diferença do efeito inibidor causado pelas nanocápsulas contendo xantonas e as 

nanocápsulas vazias foi significativamente superior ao efeito produzido pelas xantonas livres 

(P<0,05). Estes resultados sugerem que na actividade inibidora da produção de NO exibida 

pelas nanocápsulas contendo xantonas poderá existir um efeito sinérgico entre as xantonas 

e as nanocápsulas vazias. 
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Figura 4.3 – Efeito na produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da linha 

macrofágica J774, causado pelas nanocápsulas de XAN e as nanocápsulas vazias. Os resultados 

representam a média ± SEM de 3-5 resultados obtidos em experiências diferentes. *P<0,05, **P<0,01 

 

Tabela 4.3 – Inibição da produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da 

linha macrofágica J774 causado pelas nanocápsulas de XAN e as nanocápsulas vazias 

 Inibição da produção de NO (%) 

Concentração 

(μM) 

Nanocápsulas de XAN  Nanocápsulas vazias 

2 
3 
6 

13 
25 
50 
100 

11,21 ± 8,41 
9,00 ± 5,94 

20,80 ± 5,51 
57,88 ± 5,46 
75,96 ± 3,46 
85,30 ± 2,65 
91,76 ± 3,27 

— a 
— a 

— a 

18,76 ± 1,55 
31,56 ± 8,50 
45,77 ± 8,80 
47,06 ± 9,90 

Os resultados representam a média ± SEM de 3-5 resultados obtidos em experiências diferentes.  
a Os valores de % inibição obtidos foram inferiores a zero. 
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Figura 4.4 – Efeito na produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da linha 

macrofágica J774, causado pelas nanocápsulas de 3-MeOXAN e as nanocápsulas vazias. Os 

resultados representam a média ± SEM de 3-5 resultados obtidos em experiências diferentes. 

*P<0,05, **P<0,01 

Tabela 4.4 – Inibição da produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da 

linha macrofágica J774 causado pelas nanocápsulas de 3-MeOXAN e as nanocápsulas 

vazias 

 Inibição da produção de NO (%) 

Concentração 

(μM) 

Nanocápsulas de 3-MeOXAN  Nanocápsulas vazias 

2 
3 
6 

13 
25 
50 
100 

11,00 ± 9,62 
16,81 ± 8,48 
35,03 ± 10,96 
46,68 ± 10,02 
58,17 ± 8,53 
68,49 ± 6,87 
79,84 ± 4,48 

— a 
— a 

— a 

7,21 ± 5,13 
21,69 ± 3,79 
38,02 ± 3,21 
53,06 ± 5,40 

Os resultados representam a média ± SEM de 3-5 resultados obtidos em experiências independentes. 
a Os valores de % inibição obtidos foram inferiores a zero. 
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Os estudos da viabilidade celular e da actividade scavenger foram realizados com o 

propósito de verificar se o efeito inibidor na produção de NO causado pelas amostras 

estudadas está relacionado com um possível efeito tóxico ou com uma eventual actividade 

scavenger, respectivamente. 

Não se observou efeito tóxico sobre os macrófagos J774 estimulados (viabilidade 

superior a 70%), nem actividade scavenger (produção de NO superior a 85%) produzidos 

pelas amostras estudadas. 

Com o propósito de indentificar o constituinte das nanocápsulas responsável pelo efeito 

inibidor da produção de NO causado pelas nanocápsulas vazias, foram testadas as 

seguintes formulações preparadas sem xantonas: dispersão aquosa de nanocápsulas 

vazias, nanoemulsão, dispersão aquosa de nanoesferas vazias, solução aquosa de 

Pluronic® F-68, dispersão aquosa de Myritol®318 e dispersão aquosa de lecitina de soja. As 

formulações ensaiadas apresentavam a mesma concentração de excipientes presentes nas 

dispersões de nanocápsulas de XAN – como, por exemplo, 10 mg/ml de PLGA ou 20 mg/ml 

de lecitina de soja – e foram diluidas com meio de cultura, de modo a apresentarem 

concentrações teóricas equivalentes de XAN compreendidas entre 2 e 100 μM. 

Como se ilustra na Figura 4.5, todas as formulações contendo lecitina de soja – como é o 

caso da dispersão de nanocápsulas vazias, da nanoemulsão e da dispersão de lecitina – 

causaram uma redução da produção de NO. As formulações isentas de lecitina não 

exerceram qualquer efeito inibidor. Estes resultados sugerem que a lecitina de soja poderá 

ser o constituinte responsável pela actividade inibidora exibida pelas nanocápsulas vazias. 

Com efeito, foi reportado por Aramaki (1996) que lipossomas com fosfatidilserina ou com 

ácido fosfatídico produziram um efeito inibidor na produção de NO, por macrófagos 

estimulados com LPS/IFN-γ, devido a uma inibição da indução da iNOS. A lecitina de soja 
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utilizada no presente trabalho na preparação das nanocápsulas continha cerca de 40% de 

fosfatidilcolina, para além de outros fosfolípidos (como a fosfatidilserina e o ácido 

fosfatídico), que poderão ser responsáveis pela actividade inibidora da produção de NO. 

 

 

 

Figura 4.5 – Efeito na produção de NO por macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ da linha 

macrofágica J774 causado por diferentes formulações preparadas sem xantonas: nanocápsulas, 

nanoemulsão, nanoesferas, solução de Pluronic® F-68, dispersão de Myritol®318 e dispersão de 

lecitina de soja. Os resultados representam a média dos valores obtidos numa experiência, realizada 

em triplicado, e representativa de duas realizadas independentemente. 

 

O aumento do efeito inibidor da produção de NO causado pelas duas xantonas 

estudadas, em resultado da sua incorporação em nanocápsulas, poderá dever-se a um 

incremento da internalização celular destes compostos, tal como foi previamente descrito 

para outros compostos (Morin et al., 1994; Wang e Zhang, 2001). 
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É sabido que a internalização de nanopartículas pelos macrófagos ocorre principalmente 

por fagocitose, o que permite um direccionamento específico de fármacos e de substâncias 

imunomoduladoras para este tipo de células (Maaβen et al., 1993; Legrand et al., 1999). 

Assim, a fagocitose das nanocápsulas seguida pela libertação dos compostos no lisossoma, 

tal como foi descrito por Seyler et al. (1999) para nanocápsulas contendo um derivado do 

muramildipeptídeo, poderá constituir o principal mecanismo responsável pela internalização 

da XAN e da 3-MeOXAN. Além disso, as xantonas também podem ser transferidas por 

difusão após adsorção das nanocápsulas à superfície das células ou então ser libertadas na 

proximidade da membrana celular, criando um gradiente de concentração que favorece a 

difusão para o interior das células, tal como foi descrito por vários autores (Maaβen et al., 

1993; Seyler et al., 1999). 

4.3.2. Internalização das nanocápsulas pelos macrófagos da linha celular J774 

A microscopia de fluorescência com varrimento laser (microscopia confocal) foi utilizada 

no estudo qualitativo da associação celular das nanocápsulas. Esta técnica permite realizar 

a focagem da amostra em diferentes posições, possibilitando a distinção entre as 

nanocápsulas internalizadas pelos macrófagos e as que se encontram adsorvidas à sua 

superfície, pelo que tem sido usada por diversos autores no estudo da interacção de 

nanopartículas com células (Roser et al., 1998; Thiele et al., 2001). 

Na Figura 4.6 apresentam-se microfotografias (obtidas por microscopia de fluorescência 

com varrimento laser) de macrófagos da linha celular J774, incubados durante 4 horas com 

nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN, a 37ºC e a 4ºC. Como se pode observar, as células 

incubadas a 37ºC apresentam fluorescência azul (correspondente às xantonas), a qual se 
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encontra maioritariamente concentrada no seu interior, sendo também visíveis alguns 

pontos de fluorescência na superfície celular.  

Com o intuito de se distinguir a internalização das nanopartículas da sua adsorção 

superficial, procedeu-se à incubação dos macrófagos com as nanocápsulas a 4ºC, já que a 

esta temperatura é inibida a actividade metabólica das células, incluindo a capacidade 

endocítica (Tabata e Ikada, 1988). Como se pode observar na Figura 4.6, nestas condições, 

a fluorescência apresenta-se localizada no exterior das células, mais especificamente na 

sua superfície. Adicionalmente, nos estudos realizados com nanocápsulas vazias (quer a 

37ºC, quer a 4ºC) não se observa qualquer fluorescência nas respectivas microfotografias. 

Nestas circunstâncias, os resultados obtidos no presente trabalho sugerem que as 

nanocápsulas são internalizadas pelos macrófagos da linha celular J774 mediante um 

processo de fagocitose, o que se apresenta consistente com os resultados obtidos por 

Mosqueira et al. (2001) num estudo realizado na mesma linha celular com nanocápsulas de 

PLA contendo uma sonda fluorescente. 
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Figura 4.6 – Microfotografias de microscopia de fluorescência de macrófagos da linha cellular J774 

incubados com nanocápsulas de XAN e de 3-MeOXAN e com nanocápsulas vazias, a 37ºC e a 4ºC, 

durante 4 horas.   
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4.4. Conclusões 

A XAN e a 3-MeOXAN exibem um fraco efeito inibidor da produção de NO por 

macrófagos da linha J774 estimulados com LPS/IFN-γ, sendo que para a maior 

concentração estudada (100 μM) a inibição foi de 3,6% e de 16,5%, respectivamente. A 

incorporação da XAN e da 3-MeOXAN em nanocápsulas de PLGA proporcionou um 

incremento significativo da sua actividade inibidora da produção de NO. Com efeito, a 

incorporação de 100 μM de XAN ou de 3-MeOXAN em nanocápsulas, causou uma redução 

da produção de NO de 92% e de 80%, respectivamente.  

Os resultados dos estudos de microscopia de fluorescência permitem concluir que a 

fagocitose está envolvida na internalização das nanocápsulas pelos macrófagos. Assim, a 

fagocitose poderá ser o principal mecanismo responsável pela cedência intracelular das 

xantonas e consequentemente pelo aumento da actividade inibidora da produção de NO. 

Embora o mecanismo de acção responsável pela actividade inibidora da produção de NO 

exibida pela XAN e a 3-MeOXAN não seja ainda conhecido, os resultados obtidos sugerem 

que as formulações de nanocápsulas contendo estas xantonas são sistemas promissores 

para o tratamento de patologias associadas à produção de elevadas quantidades de NO 

pelos macrófagos. Além disso, estes resultados são muito encorajadores para a realização 

de estudos sobre o efeito da incorporação de xantonas em nanopartículas, no potencial 

incremento de outras actividades biológicas apresentadas por estes compostos. 
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE 

FORMULAÇÕES DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO  

1,3-DI-HIDROXI-2-METILXANTONA 

5.1. Introdução 

Como se mencionou no Capítulo 1, a baixa hidrossolubilidade exibida pela xantona e por 

muitos dos seus derivados, como a 1,3-di-hidroxi-2-metilxantona (DHMXAN), constitui uma 

limitação para a realização de estudos com vista à avaliação das respectivas actividades 

biológicas e, muito especialmente, para a sua utilização na terapêutica. A incorporação de 

fármacos pouco solúveis em nanopartículas poliméricas constitui uma estratégia adequada 

para a administração eficiente deste tipo de fármacos, proporcionando, em regra, um 

aumento da biodisponibilidade (Bala et al., 2005). 

A DHMXAN é uma xantona sintética, cuja actividade antitumoral tem sido estudada nos 

últimos anos no Centro de Estudos de Química Orgânica, Fitoquímica e Farmacologia da 

Universidade do Porto (CEQOFFUP), verificando-se que apresenta um efeito inibidor do 

crescimento de várias linhas celulares tumorais humanas (Pedro et al., 2002; Sousa, 2003; 

Pedro de Oliveira, 2006). Todavia, a baixa hidrossolubilidade deste derivado xantónico 

condiciona a sua administração e pode constituir um factor limitante da sua actividade como 

agente antitumoral. 

No presente trabalho, procedeu-se ao desenvolvimento e caracterização de sistemas 

baseados em nanopartículas contendo DHMXAN, com vista a obviar as dificuldades 

associadas à sua administração e estudar o potencial desta estratégia no incremento da 

actividade antitumoral do composto xantónico. Na preparação das nanopartículas foi usado 

o polímero PLGA, o qual, como se referiu anteriormente, é biodegradável, biocompatível e 
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encontra-se aprovado para uso humano (Jain et al., 1998; Markland e Yang, 2002). Devido à 

sua adequação para a incorporação de fármacos lipófilos, recorreu-se ao método de 

deslocamento do solvente para a preparação das nanopartículas (Bala et al., 2004). 

No presente capítulo, apresentam-se os estudos de desenvolvimento e caracterização 

físico-química de formulações de nanoesferas e de nanocápsulas de PLGA contendo 

DHMXAN. 

5.2. Material e métodos 

5.2.1. Matérias-primas e reagentes 

A DHMXAN foi sintetizada no CEQOFFUP de acordo com o processo descrito por Pinto e 

Polónia (1974). O PLGA (50:50) MM 50000–75000, o Pluronic® F-68 (copolímero de 

polioxietileno - polioxipropileno), os comprimidos de tampão fosfato pH 7,4, a lecitina de soja 

(40% de pureza) e a glucose foram adquiridos à Sigma-Aldrich Química (Sintra, Portugal). O 

Myritol® 318 (mistura de triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico) foi gentilmente cedido 

pela Henkel (Lisboa, Portugal). O metanol e o acetonitrilo de qualidade para HPLC 

(Licrosolv®) foram adquiridos à Merck (Lisboa, Portugal). A água foi obtida através de um 

aparelho Milli-Q system (Millipore®, Bedford, EUA). As restantes substâncias e reagentes 

utilizados apresentavam grau analítico. 

5.2.2. Preparação das nanoesferas 

As nanoesferas de DHMXAN foram preparadas com base na técnica de deslocamento do 

solvente descrita por Fessi et al. (1988a). Resumidamente, a fase orgânica, constituída por 

uma solução de PLGA (50 mg) e diferentes quantidades do composto em acetona ou numa 
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mistura de acetona com outro solvente orgânico (volume final de 10 ml), foi adicionada sob 

agitação magnética a 10 ml de uma solução aquosa de Pluronic® F-68 a 0,25% (m/V). 

Devido à difusão da acetona na água e ao facto de o polímero ser insolúvel na solução 

água/acetona, dá-se a precipitação do polímero, ocorrendo, deste modo, a formação 

instantânea das nanoesferas. Após agitação durante 5 minutos, procedeu-se à eliminação da 

acetona e à concentração da dispersão aquosa de nanoesferas até ao volume de 5 ml, por 

evaporação sob pressão reduzida. As dispersões de nanoesferas preparadas foram 

armazenadas a 4ºC durante 48 horas. Após este período foram filtradas através de 

membranas de ésteres de celulose com 0,8 μm de porosidade (Millipore®, Bedford, EUA), 

com vista à remoção de eventuais cristais de DHMXAN presentes. 

A remoção da fracção de DHMXAN não incorporada, que se encontrava dissolvida na 

fase aquosa da dispersão de nanoesferas, foi realizada por centrifugação a 2000xg durante 

30 minutos (centrífuga Heraeus Sepatec, Osterode, Alemanha). Este procedimento foi 

efectuado após dissolução de uma quantidade de glucose na dispersão de nanoesferas, de 

modo a obter-se uma concentração final de 5% (m/V). O sobrenadante foi rejeitado e o 

sedimento foi redisperso em água, perfazendo-se o volume inicial da dispersão de 

nanoesferas submetida à centrifugação. 

As nanoesferas preparadas sem DHMXAN – que, por razões práticas, serão designadas 

“nanoesferas vazias” – foram obtidas com base no mesmo procedimento, diferindo apenas 

no facto de o composto não ser adicionado à fase orgânica. 
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5.2.3. Preparação das nanocápsulas 

As nanocápsulas de DHMXAN foram preparadas com base na técnica de precipitação 

interfasial descrita por Fessi et al. (1988b; 1989). Resumidamente, preparou-se uma solução 

de PLGA (50 mg) e lecitina de soja (100 mg) em acetona (10 ml). Em paralelo, preparou-se 

uma solução contendo diferentes quantidades de DHMXAN em Myritol®318 (0,6 ml), a qual 

foi adicionada à solução acetónica. A solução orgânica obtida foi adicionada, sob agitação 

magnética, a 20ml de solução aquosa de Pluronic® F-68 a 0,5% (m/V). A difusão da acetona 

na água provoca a emulsificação espontânea do Myritol® 318 e a precipitação do polímero 

na interfase da emulsão, ocorrendo, deste modo, a formação instantânea das nanocápsulas. 

Após agitação durante 5 minutos, procedeu-se à eliminação da acetona e à concentração da 

dispersão aquosa das nanocápsulas até ao volume de 5 ml, por evaporação sob pressão 

reduzida. 

A remoção da DHMXAN não incorporada foi realizada por ultrafiltração (Centricon YM-50, 

Millipore®, Bedford, EUA), mediante centrifugação a 4000xg durante 2 horas (ultracentrífuga 

Beckman UL-80, Albertville, EUA). 

As nanocápsulas preparadas sem DHMXAN – que, por razões práticas, serão 

designadas nanocápsulas vazias – foram obtidas com base no mesmo procedimento, 

diferindo apenas no facto de o composto xantónico não ser adicionado à fase oleosa. 

Tendo em vista a obtenção de uma preparação isenta de PLGA preparou-se uma 

nanoemulsão de DHMXAN com base no procedimento descrito para a obtenção das 

nanocápsulas, omitindo-se a adição do polímero. 
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5.2.4. Caracterização físico-química das nanopartículas 

5.2.4.1. Diâmetro médio, índice de polidispersão e potencial zeta 

Para a determinação do diâmetro médio, índice de polidispersão (IP) e potencial zeta das 

nanoesferas e das nanocápsulas utilizaram-se as técnicas e os protocolos descritos nas 

Secções 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Capítulo 3. 

5.2.4.2. Quantificação da DHMXAN incorporada nas nanoesferas e nas 

nanocápsulas 

A DHMXAN incorporada nas diferentes formulações de nanoesferas e de nanocápsulas 

foi quantificada através de um método de HPLC, previamente desenvolvido e validado de 

acordo com as normas da ICH e da USP 29, no que se refere à especificidade, linearidade, 

exactidão e precisão (Anexo II, pág. 211-228). A concentração da xantona foi determinada 

após dissolução em acetonitrilo de alíquotas das dispersões aquosas de nanoesferas ou de 

nanocápsulas. O equipamento utilizado foi um cromatógrafo líquido de alta resolução, 

equipado com uma bomba Jasco 880-PU (Tóquio, Japão) e um detector espectrofotométrico 

Jasco 875-UV (Tóquio, Japão). A separação foi efectuada numa coluna RP-18 (Nucleosil 

C18; 5 μm; 250x4,6 mm d.i.; Macherey-Nagel, Alemanha) e a análise cromatográfica foi 

realizada por eluição isocrática. A fase móvel utilizada era constituída por uma mistura de 

metanol:água (90:10, V/V) contendo 1% (V/V) de ácido acético. O fluxo da fase móvel foi 

optimizado em 1 ml/min e a detecção da DHMXAN foi realizada no comprimento de onda de 

237 nm. 
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A eficácia de incorporação (EI) foi calculada através da seguinte fórmula: 

EI (%) = A/B x 100 

A é a concentração de composto na dispersão de nanoesferas ou de nanocápsulas 

(μg/ml) e B é a concentração teórica (μg/ml). 

5.2.4.3. Libertação in vitro 

O estudo do perfil de libertação in vitro da DHMXAN a partir das nanocápsulas foi 

realizado com base na técnica de diálise inversa anteriormente descrita (3.2.5, Capítulo 3). 

O doseamento da DHMXAN libertada foi realizado por HPLC, com base no método 

previamente descrito (Anexo II, pág. 211-228), o qual foi sujeito a algumas modificações. A 

solução mãe de DHMXAN em acetonitrilo foi diluída com um volume apropriado de solução 

tampão de fosfatos pH 7,4, de modo a obter-se soluções padrão com concentrações 

compreendidas entre 0,04 e 0,3 μg/ml. A detecção dos analitos foi realizada no comprimento 

de onda de 240 nm. 

5.2.5. Tratamento estatístico dos resultados 

Os resultados apresentados correspondem aos valores médios ± o desvio padrão. 

Considerou-se que existia significância estatística, calculada pelo teste t de Student, quando 

o valor de P era inferior a 0,05. Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando o 

programa informático SPSS 14.0 para Windows®. 
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5.3. Resultados e discussão 

5.3.1. Desenvolvimento galénico e caracterização físico-química de nanoesferas de 

DHMXAN 

Procedeu-se ao estudo da eficácia de incorporação e da capacidade de carga das 

nanoesferas em função da quantidade inicialmente usada de DHMXAN, fixando as 

quantidades utilizadas de polímero e de agente tensioactivo. A Tabela 5.1 apresenta os 

parâmetros de incorporação da DHMXAN em nanoesferas de PLGA. 

Como se referiu na Secção 5.2.2., após a preparação, as dispersões de nanoesferas 

foram conservadas a 4ºC, durante 48 horas. No final desse período, verificou-se que todas 

apresentavam cristais visíveis do composto xantónico. Estes foram removidos por filtração 

das dispersões, antes de se proceder à quantificação da DHMXAN incorporada nas 

nanoesferas. A ausência de cristais no filtrado foi confirmada por microscopia óptica 

(microscópio Nikon Eclipse E400). Como pode ser observado na Tabela 5.1, não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas (P>0,05) entre as concentrações finais de 

DHMXAN nas dispersões de nanoesferas preparadas com diferentes concentrações 

teóricas iniciais (50, 100 e 150 μg/ml). Este facto, constitui um importante indicador de que a 

capacidade máxima de carga das nanoesferas foi ultrapassada nas três situações. No que 

se refere à eficácia de incorporação, verifica-se, basicamente, que este parâmetro diminui à 

medida que aumenta a concentração teórica inicial de DHMXAN, uma vez que os valores 

das concentrações finais nas diferentes dispersões de nanoesferas não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas, atingindo portanto um valor máximo. 
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Tabela 5.1 – Parâmetros de incorporação da DHMXAN em nanoesferas de PLGA 

Concentração teórica 

inicial (μg/ml) 

Concentração final 

(μg/ml)  

Eficácia de incorporação 

(%) 

50 

100 

150 

25,4±6,5 

29,2±10,3 

22,6±7,2 

50,8±13,0 

29,2±3,6 

15,0±4,8 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de, no mínimo, três lotes de nanoesferas diferentes. 

 

Tendo em vista a maximização da incorporação da DHMXAN em nanoesferas de PLGA, 

procedeu-se a um estudo com o objectivo de explorar o efeito da presença de um 

cossolvente. Neste âmbito, foram ensaiados individualmente vários solventes orgânicos — 

metanol, acetato de etilo e diclorometano —, que se adicionaram à acetona durante a 

preparação das nanoesferas. Assim, utilizando 10 ml de uma mistura constituída por 

acetona e por um dos referidos cossolventes (95:5, V/V), procedeu-se à preparação de 

diferentes formulações, fixando as quantidades de polímero (50 mg), Pluronic® F-68 (25 mg) 

e DHMXAN (750 μg). A Tabela 5.2 apresenta os parâmetros de incorporação da DHMXAN 

nas nanoesferas obtidas nas mencionadas condições. Como se pode observar, a utilização 

de cossolventes conduziu, em todos os casos, a um aumento significativo da eficácia de 

incorporação e da concentração final de DHMXAN nas dispersões de nanoesferas, em 

concordância com os resultados descritos por outros autores para a incorporação de 

diferentes fármacos em nanoesferas de PLGA (Niwa et al., 1993; Calvo, 1995; Cascone et 

al., 2002; Gomez-Gaete et al., 2007). Com efeito, comparando os resultados 

correspondentes às formulações em que se utilizou um cossolvente (B, C e D), com os 
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referentes à formulação obtida na ausência de cossolvente (A), verifica-se que a diferença é 

estatisticamente significativa (P<0,05). Os valores da eficácia de incorporação alcançados 

na presença de qualquer um dos cossolventes ensaiados são superiores a 30%. No entanto, 

verifica-se que o metanol e o diclorometano proporcionam eficácias de incorporação 

superiores às alcançadas com o acetato de etilo (P<0,05). Os valores de eficácia de 

incorporação da DHMXAN em nanoesferas preparadas na presença de diclorometano ou de 

metanol são semelhantes (P>0,05). Todavia, este último provoca a formação de espuma 

durante o processo de formação das nanoesferas, o que constitui um aspecto negativo já 

que dificulta a evaporação dos solventes. 

 

Tabela 5.2 – Parâmetros de incorporação da DHMXAN em nanoesferas de PLGA 

Formulação Cossolvente Concentração final 
(μg/ml)  

Eficácia de incorporação 
(%) 

A 

B 

C 

D 

— 

metanol 

acetato de etilo 

diclorometano 

22,6±7,2 

53,1±4,6 

46,3±4,9 

58,1±5,5 

15,0±4,8 

35,4±3,1 

30,9±3,3 

38,8±3,6 

A concentração teórica de DHMXAN nas diferentes formulações é de 150 μg/ml. 
Os valores representam a media ± o desvio padrão de, no mínimo, três lotes de nanoesferas diferentes. 
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De acordo com Barichello et al. (1999), os fármacos que apresentam uma afinidade 

reduzida para o polímero têm tendência para se difundir da fase orgânica para a fase 

aquosa durante o processo de formação das nanoesferas, o que se traduz em baixos 

valores de eficácia de incorporação. No presente trabalho, os resultados obtidos sugerem 

que a DHMXAN apresenta uma afinidade reduzida para o PLGA, já que os valores de 

eficácia de incorporação alcançados foram inferiores a 40%, mesmo preparando as 

nanoesferas na presença de um cossolvente (Tabela 5.2). No entanto, a incorporação da 

DHMXAN em nanoesferas (formulação D, Tabela 5.2) proporciona concentrações muito 

superiores (aproximadamente 400 vezes) à sua solubilidade em água (a 20ºC), conforme se 

pode observar através da Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Valores da solubilidade da DHMXAN em água a 20ºC e da concentração da dispersão 

aquosa de nanoesferas obtidas usando diclorometano como cossolvente (formulação D). 
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Na Tabela 5.3 são apresentados os resultados da caracterização granulométrica e da 

avaliação do potencial zeta das nanoesferas de DHMXAN e das nanoesferas vazias. 

Verifica-se que, em todos os casos, as nanoesferas apresentam dimensões nanométricas, 

com diâmetros médios compreendidos entre 117 e 138 nm, e uma distribuição homogénea 

dos tamanhos (IP < 0,1). Resultados semelhantes aos obtidos no presente trabalho foram 

reportados por outros autores para nanopartículas de PLGA contendo diversos fármacos 

(Barichello et al., 1999; Fonseca et al., 2002). Comparando os diâmetros das nanoesferas 

vazias com os das que contêm DHMXAN e que foram preparadas sem cossolvente 

(formulação A), verifica-se que a presença do composto não afecta significativamente este 

parâmetro (P>0,05). De igual modo, a obtenção das nanoesferas utilizando metanol 

(formulação B) ou acetato de etilo (formulação C) como cossolventes não produz uma 

alteração significativa (P>0,05). No entanto, o diclorometano (formulação D) provoca um 

aumento significativo das dimensões das nanoesferas obtidas (P<0,05). 

Quer as nanoesferas vazias quer as que contêm DHMXAN apresentam carga eléctrica 

superficial negativa, com valores de potencial zeta compreendidos entre –34,3 e –29,8 mV 

(Tabela 5.3). Estes resultados são concordantes com os descritos por outros autores para 

nanoesferas de PLGA (Ahlin et al., 2002; Fonseca et al., 2002; Vega et al., 2006). Como se 

referiu anteriormente (Capítulo 3), a carga negativa das nanoesferas poderá dever-se à 

adsorção de aniões à sua superfície. Os valores de potencial zeta não são afectados de 

modo significativo (P>0,05), quer pela presença de DHMXAN nas nanoesferas, quer pela 

sua obtenção na presença de qualquer um dos cossolventes ensaiados.  
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Tabela 5.3 – Diâmetro médio, índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (ζ) das 

formulações de nanoesferas preparadas 

Formulação Cossolvente Diâmetro médio
(nm) 

IP ζ 
(mV) 

Nanoesferas vazias 

Nanoesferas com DHMXAN: 

A 

B 

C 

D 

— 

 

— 

metanol 

acetato de etilo 

diclorometano 

119±3 

 

123±11 

117±8 

127±4 

138±5 

0,07±0,02 

 

0,04±0,05 

0,06±0,01 

0,06±0,02 

0,06±0,01 

−29,8±2,9 

 

−32,6±3,8 

−30,2±0,9 

−31,1±1,3 

−34,3±1,9 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de três lotes de nanoesferas diferentes. 
 

 

 

A formulação de nanoesferas de DHMXAN preparada com diclorometano (formulação D), 

cujas características são apresentadas nas Tabelas 5.2 e 5.3, foi seleccionada para a 

realização dos estudos de avaliação da actividade antitumoral in vitro, que se apresentam 

no capítulo seguinte. 
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5.3.2. Desenvolvimento galénico e caracterização físico-química de nanocápsulas 

de DHMXAN 

Com o objectivo de maximizar a eficácia de incorporação da DHMXAN em nanopartículas 

de PLGA, procedeu-se ao desenvolvimento e caracterização de formulações baseadas em 

nanocápsulas. 

Visando a obtenção de nanocápsulas estáveis e com elevada eficácia de incorporação de 

DHMXAN, procedeu-se à adição de quantidades crescentes deste composto ao óleo que 

constitui o núcleo oleoso das nanocápsulas até se verificar a ocorrência de precipitação. 

Prepararam-se diferentes formulações de nanocápsulas, fixando as quantidades de 

polímero (50 mg) e de agentes tensioactivos (100 mg de Pluronic® F-68 e 100 mg de lecitina 

de soja) e também o volume de óleo (0,6 ml de Myritol® 318). Utilizaram-se quantidades 

crescentes de DHMXAN – 1,3 mg, 1,5 mg, 2,5 mg e 3,0 mg –, pelo que as formulações 

apresentavam concentrações teóricas iniciais compreendidas entre 260 e 600 μg/ml. 

Na Tabela 5.4 apresentam-se os parâmetros de encapsulação da DHMXAN nas 

nanocápsulas de PLGA. Foram alcançados valores de eficácia de incorporação superiores a 85% 

para as formulações correspondentes às concentrações teóricas iniciais de DHMXAN 

compreendidas entre 260 e 500 μg/ml. Na formulação correspondente a 600 μg/ml observou-se a 

presença de cristais de DHMXAN, indiciando que, nestas condições, a capacidade máxima de 

carga das nanocápsulas havia sido ultrapassada. A concentração final máxima de DHMXAN 

nas dispersões aquosas de nanocápsulas (424 ± 35 μg/ml, correspondente a  

1,75 ± 0,14 mM) foi obtida com as formulações preparadas com a concentração teórica de 

500 μg/ml. 
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Tabela 5.4 - Parâmetros de encapsulação da DHMXAN em nanocápsulas de PLGA 

Concentração teórica 

inicial 

(μg/ml) 

Concentração teórica de 

DHMXAN no Myritol®318 

(mg/ml) 

Concentração final

(μg/ml) 

Eficácia de incorporação

(%) 

260 

300 

500 

600 

2,2 

2,5 

4,2 

5 

222 ± 25 

262 ± 17 

424 ± 35 

Cristais 

85 ± 10 

88 ± 6 

85 ± 7 

ND 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de, no mínimo, três lotes de nanocápsulas diferentes.  

ND: não determinado. 

 

 

Como se referiu no Capítulo 3, a eficácia da incorporação de um composto em 

nanocápsulas poliméricas depende marcadamente da sua solubilidade no núcleo oleoso 

(Guterres et al., 1995; Fresta et al., 1996; Ferranti et al., 1999; Limayem Blouza et al., 2006). 

No presente trabalho, dada a solubilidade do DHMXAN no Myritol 318, a concentração deste 

composto nas dispersões aquosas de nanocápsulas apresentou-se superior 

(aproximadamente 7 vezes) à alcançada nas dispersões de nanoesferas (5.3.1.). 

Efectivamente, diversos estudos demonstram que a incorporação de fármacos lipófilos em 

nanocápsulas conduz à obtenção de formulações com elevada capacidade de carga (Fessi 

et al., 1989; Losa et al., 1993; Morin et al., 1993; Fernandes et al., 1995; Guterres et al., 

1995; Calvo et al., 1996a; Dalençon et al., 1997; Fawaz et al., 1997). Além disso, conforme 

se pode observar na Figura 5.2, a incorporação deste composto em nanocápsulas 

proporciona concentrações muito superiores (aproximadamente 3000 vezes) à sua 

solubilidade em água (a 20ºC). 
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Figura 5.2 – Valores da solubilidade da DHMXAN em água a 20ºC e da concentração das dispersões 

aquosas de nanoesferas (obtidas usando diclorometano como cossolvente) e de nanocápsulas. 

Na Tabela 5.5. apresentam-se os resultados da caracterização granulométrica e da 

avaliação do potencial zeta das nanocápsulas de DHMXAN e das nanocápsulas vazias. 

Verifica-se que, em todos os casos, as nanocápsulas apresentam dimensões na escala 

nanométrica, com diâmetros médios compreendidos entre 266 e 286 nm. Os respectivos IP 

estão compreendidos entre 0,44 e 0,48, pelo que, de acordo com Muller (1991), pode 

considerar-se que as dispersões apresentam uma distribuição média de tamanhos. 

Resultados semelhantes aos obtidos no presente trabalho foram reportados por outros 

autores para nanocápsulas de PLGA contendo diversos fármacos (Marchais et al., 1998; da 

Silva Santos et al., 2006). O diâmetro médio das nanocápsulas de DHMXAN não difere 

significativamente do apresentado pelas nanocápsulas vazias (P>0,05), indicando que a 

presença do composto não afecta de modo significativo as dimensões dos sistemas. 
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Quer as nanocápsulas vazias quer as que contêm DHMXAN apresentam carga eléctrica 

superficial negativa, com valores de potencial zeta compreendidos entre –38,0 e –33,9 mV 

(Tabela 5.5). Em concordância com Legrand et al., (1999), pode considerar-se que as 

formulações de nanocápsulas desenvolvidas no presente trabalho apresentam valores de 

potencial zeta compatíveis com uma boa estabilidade física, já que os mesmos, em termos 

absolutos, são superiores a 30 mV. A presença da xantona nas nanocápsulas não afectou 

significativamente os valores deste parâmetro (P>0,05). Valores semelhantes de potencial 

zeta aos verificados no presente trabalho foram reportados por outros autores para 

nanocápsulas de PLGA contendo diferentes fármacos (Marchal-Heussler et al., 1993; da 

Silva Santos et al., 2006). 

 

Tabela 5.5 - Diâmetro médio, índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (ζ) das diferentes 

formulações de nanocápsulas preparadas 

 Diâmetro médio 
(nm) 

IP ζ 
(mV) 

Nanocápsulas vazias 

Nanocápsulas com DHMXAN 
(concentração teórica μg/ml) 

260 

300 

500 

270±6 

 
 

276±12 

286±22 

266±7 

0,466 ±0,031 

 
 

0,482±0,038 

0,48±0,05 

0,435±0,088 

−33,9±4,4 

 
 

−38,0±7,0 

−36,4±9,3 

−34,1±4,0 

Os valores representam a media ± o desvio padrão de, no mínimo, três lotes de nanocápsulas diferentes. 
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A formulação de nanocápsulas de DHMXAN preparada com uma concentração teórica de 

500 μg/ml, cujas características são apresentadas nas Tabelas 5.4 e 5.5, foi seleccionada 

para a realização dos estudos de avaliação da actividade antitumoral in vitro, que se 

apresentam no capítulo seguinte. 

5.3.3 Estudo da libertação in vitro 

O perfil de libertação da DHMXAN a partir da dispersão de nanocápsulas desenvolvida e 

caracterizada no presente trabalho encontra-se representado na Figura 5.3. O estudo foi 

realizado em condições sink, de modo a evitar-se a interferência da baixa solubilidade do 

composto nos resultados. Tendo em vista a caracterização do mecanismo do processo de 

libertação da DHMXAN a partir das nanocápsulas, procedeu-se também ao estudo da 

libertação do composto a partir de uma nanoemulsão obtida com base no procedimento 

descrito para a obtenção das nanocápsulas mas omitindo-se a adição do polímero. Assim, 

na Figura 5.3 também está representado o perfil de libertação da DHMXAN a partir da 

nanoemulsão. 

Verifica-se uma semelhança entre os perfis de libertação do composto a partir das 

nanocápsulas e da respectiva nanoemulsão. Como se pode observar, ocorre uma libertação 

inicial rápida, durante as primeiras duas horas, seguindo-se uma libertação lenta que se 

prolonga até às vinte e quatro horas de ensaio. Ao fim da segunda hora, a quantidade média 

de DHMXAN libertada a partir da nanoemulsão e da dispersão de nanocápsulas foi de 

aproximadamente 50%. Ao fim de vinte e quatro horas, este valor foi próximo de 80%. 

Resultados semelhantes aos obtidos no presente estudo foram descritos para o metilpranolol 

incorporado em nanocápsulas de PLGA (Losa et al., 1993). 
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Figura 5.3 – Perfis de libertação in vitro da DHMXAN a partir da dispersão de nanocápsulas e da 

nanoemulsão seguida da sua difusão através do saco de diálise. 

A concentração teórica da dispersão de nanocápsulas e da nanoemulsão é 500 μg/ml. Cada ponto 

representa a média ± desvio padrão de três lotes diferentes. 

 

A semelhança dos perfis de libertação da DHMXAN a partir das nanocápsulas e da 

nanoemulsão demonstra que a camada polimérica das nanocápsulas não influencia o 

processo, tal como está descrito para outros fármacos (Losa et al., 1993; Calvo et al., 

1996b; Marchais et al., 1998). Assim, a libertação da DHMXAN a partir das nanocápsulas 

deverá estar apenas condicionada pelo coeficiente de partilha do composto entre a fase 

oleosa (Myritol® 318) e o meio aquoso de libertação, de um modo análogo ao que ocorre nas 

emulsões. 
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5.4. Conclusões 

Os resultados apresentados no presente capítulo permitem concluir que o método de 

deslocamento do solvente é adequado para a incorporação da DHMXAN em nanopartículas 

de PLGA. As nanoesferas e as nanocápsulas obtidas apresentam diâmetros médios 

inferiores a 140 nm e 300 nm, respectivamente. 

A incorporação da DHMXAN em nanopartículas proporcionou a disponibilização de 

formulações que apresentam concentrações do composto muito superiores à da respectiva 

solução aquosa. 

As nanocápsulas revelaram-se veículos mais eficientes para esta xantona do que as 

nanoesferas, proporcionando uma capacidade de carga significativamente superior. A 

concentração final de DHMXAN nas dispersões de nanocápsulas é aproximadamente  

7 vezes superior à das dispersões de nanoesferas. 

A libertação da DHMXAN a partir das nanocápsulas é controlada pela partilha do 

composto entre o respectivo núcleo oleoso e o meio aquoso de libertação. 

No presente trabalho, foram desenvolvidas e caracterizadas duas novas formulações de 

nanoesferas e de nanocápsulas contendo DHMXAN, as quais foram seleccionadas para os 

estudos de avaliação da actividade antitumoral, que se apresentam no capítulo seguinte. 
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AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE ANTITUMORAL IN VITRO DA  

1,3-DI-HIDROXI-2-METILXANTONA INCORPORADA EM NANOPARTÍCULAS 

6.1. Introdução 

Actualmente, as patologias neoplásicas constituem uma das principais causas de morte 

(Feng et al., 2007). As estratégias adoptadas nestas situações incluem a cirurgia, a 

radioterapia, a quimioterapia, a terapia hormonal e a imunoterapia (Slapack e Kufe, 1998; 

Feng et al., 2007). A terapia génica tem sido extensamente estudada, podendo vir a 

constituir uma nova abordagem terapêutica neste domínio (Fonseca, 2006). A selecção de 

uma estratégia única ou de uma combinação de estratégias depende de vários factores, 

designadamente da localização e extensão do tumor, existência de metástases, estado 

geral do doente e coexistência de outras patologias (Schwartz et al., 1995; Feng et al., 

2007). 

Não obstante os avanços significativos já alcançados no tratamento de certas neoplasias, 

os progressos verificados no tratamento dos tumores sólidos mais comuns, como os da 

mama, pulmão, cólon e cérebro, têm sido algo reduzidos (Dubernet et al., 2000; Feng et al., 

2007). Para aumentar as taxas de cura torna-se necessário um conhecimento mais profundo 

dos mecanismos moleculares subjacentes à patofisiologia do cancro e também dos 

mecanismos relacionados com o aparecimento de resistências às actuais terapêuticas. Além 

disso, o desenvolvimento de novos compostos antitumorais e de novas tecnologias na área 

da Biomedicina assumem uma grande importância neste domínio. Os progressos 

alcançados em áreas como a Biologia Molecular, a Biotecnologia e a Genética Médica muito 

têm contribuído para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, constituindo 

áreas de grande importância nos desenvolvimentos futuros. 
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Nos últimos anos, vários estudos têm demonstrado que a sensibilidade reduzida de 

muitos tumores aos tratamentos se deve à falta de selectividade dos fármacos para as 

células tumorais e/ou à dificuldade de penetração no interstício tumoral (Dubernet et al., 

2000; Leuschner e Kumar, 2005). Com efeito, para serem eficazes, os agentes antitumorais 

devem alcançar concentrações adequadas na proximidade das células tumorais, de modo a 

promover a sua penetração celular. Teoricamente, este objectivo poderia ser atingido 

através do aumento das doses administradas. Todavia, a toxicidade resultante, 

designadamente a cardiotoxicidade e a mielossupressão, constitui uma limitação importante 

para a maioria dos agentes usados em quimioterapia. Assim, tornam-se necessárias novas 

abordagens terapêuticas que possibilitem a concentração dos fármacos na proximidade do 

tumor, evitando a sua distribuição generalizada no organismo. Nesta linha, têm sido 

desenvolvidas diferentes estratégias, que incluem a administração localizada de implantes 

poliméricos e a utilização de conjugados solúveis fármaco-polímero e de 

nanotransportadores. De acordo com Feng et al. (2007) e Nie et al. (2007), a nanotecnologia 

aporta novas perspectivas ao tratamento do cancro. Uma vez que a vectorização dos 

fármacos em nanotransportadores permite modular a sua biodistribuição, o uso destes 

sistemas – designadamente lipossomas e nanopartículas – tem sido proposto como uma 

estratégia promissora para incrementar a eficácia dos agentes usados em quimioterapia, 

reduzindo, em simultâneo, os respectivos efeitos adversos (Dubernet et al., 2000; Brigger et 

al., 2002; Leuschner e Kumar, 2005; Nie et al., 2007). 

Segundo Feng et al. (2007) e Nie et al. (2007), a tecnologia baseada em nanopartículas 

constitui uma das áreas mais promissoras de aplicação da nanotecnologia no cancro. Como 

se referiu anteriormente (Capítulo 1), estes sistemas têm sido estudados com sucesso em 

vários domínios da quimioterapia de tumores sólidos, designadamente no incremento da 

eficácia e redução da toxicidade de agentes antitumorais e na reversão de resistências 
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múltiplas a fármacos (Dubernet et al., 2000; Brigger et al., 2002; Leuschner e Kumar, 2005). 

Neste âmbito, a vectorização de diferentes compostos em nanopartículas tem proporcionado 

um aumento da sua biodisponibilidade, uma maior acumulação nos alvos terapêuticos e 

uma redução da acumulação em órgãos não envolvidos na patologia. Estes resultados 

devem-se à capacidade das nanopartículas para promover o direccionamento dos 

compostos para os tumores e tecidos adjacentes, promover a sua internalização celular, 

proteger os fármacos contra a inactivação prematura e proporcionar a sua libertação 

controlada. As nanopartículas também têm sido estudadas na vectorização de 

oligonucleotídeos e na imagiologia de tumores. Como se referiu anteriormente, esta 

tecnologia já proporcionou o desenvolvimento de um sistema baseado em nanopartículas 

poliméricas, com a denominação AbraxaneTM, que foi recentemente aprovado pela FDA para 

o tratamento do cancro da mama metastizado (Gradishar, 2006; Henderson e Bhatia, 2007; 

Nie et al., 2007). Também recentemente, outro sistema, este baseado em nanoesferas de 

PIHCA contendo doxorrubicina (Doxorubicin Transdrug®), foi contemplado com o estatuto de 

medicamento órfão por parte da Agência Europeia do Medicamento (EMEA) e da FDA para 

o tratamento do carcinoma hepatocelular (BioAlliance, 2006). 

Como se referiu no Capítulo 1, algumas xantonas apresentam actividade antitumoral, 

estando comprovada a sua capacidade de inibição do crescimento in vitro de diferentes 

linhas celulares representativas de vários tipos de tumores (Pinto et al., 2005) e 

encontrando-se actualmente o derivado xantónico DMXAA em fase II de ensaios clínicos 

(Chaplin et al., 2006). Pedro et al. (2002) estudaram a actividade antitumoral in vitro de 27 

compostos xantónicos, incluindo a 1,3-di-hidroxi-2-metilxantona (DHMXAN), tendo verificado 

que esta apresentava o efeito mais marcado de inibição do crescimento das três linhas 

tumorais ensaiadas: adenocarcinoma da mama (MCF-7), carcinoma renal (TK-10) e 

melanoma (UACC-62). 
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Tendo em vista explorar o potencial de uma abordagem de base nanotecnológica na 

terapêutica do cancro, no presente capítulo procede-se à avaliação da actividade 

antitumoral in vitro de formulações de nanopartículas contendo DHMXAN previamente 

desenvolvidas e caracterizadas na linha celular de adenocarcinoma da mama MCF-7. 

A actividade antitumoral foi avaliada com base nos ensaios da sulfarrodamina B e do 

MTT. O primeiro permite avaliar a capacidade de inibição do crescimento celular, enquanto 

o ensaio do MTT fornece informações sobre o efeito citotóxico produzido, o qual se traduz 

pela redução da viabilidade celular. 

6.2. Material e métodos 

6.2.1. Matérias-primas e reagentes 

A DHMXAN foi sintetizada no CEQOFFUP, de acordo com o processo descrito por Pinto 

e Polónia (1974). O PLGA (50:50) MM 50000–75000, o Pluronic® F-68 (copolímero de 

polioxietileno-polioxipropileno), o tampão fosfato salino (PBS), a lecitina de soja (40% de 

pureza), a glucose, o ácido acético, o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), o ácido 

tricloroacético, o azul tripano, o brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio 

(MTT), o dimetilsulfóxido, e a sulforodamina B (SRB) foram adquiridos à Sigma-Aldrich 

Química (Sintra, Portugal). O Myritol® 318 (mistura de triglicerídeos dos ácidos cáprico e 

caprílico) foi gentilmente cedido pela Henkel (Lisboa, Portugal). O metanol, o acetonitrilo de 

qualidade para HPLC (Licrosolv®), o paraformaldeído, o dodecilsulfato de sódio (SDS), a 

solução tampão tris e o Triton X-100 foram adquiridos à Merck (Lisboa, Portugal). A água foi 

obtida através de um aparelho Milli-Q system (Millipore®, Bedford, EUA). As restantes 

substâncias e reagentes utilizados apresentavam grau analítico. O soro bovino fetal (SBF), o 
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meio de cultura (RPMI-1640), a gentamicina e a tripsina foram adquiridos à Gibco Invitrogen 

Co (Barcelona, Espanha). 

6.2.2. Preparação das nanoesferas 

As nanoesferas contendo DHMXAN foram preparadas conforme se descreveu no 

Capítulo 5 (formulação D). Resumidamente, a fase orgânica, constituída por uma solução de 

PLGA (50 mg) e de DHMXAN (750 μg) em 10 ml de uma mistura de acetona com 

diclorometano (95:5, V/V), foi adicionada sob agitação magnética a 10 ml de uma solução 

aquosa de Pluronic® F-68 (0,25%, m/V). Após agitação durante 5 minutos, procedeu-se à 

eliminação da acetona e à concentração da dispersão aquosa de nanoesferas até ao 

volume de 5 ml, por evaporação sob pressão reduzida. As dispersões de nanoesferas 

preparadas foram armazenadas a 4ºC durante 48 horas. Após este período foram filtradas 

através de membranas de ésteres de celulose com 0,8 μm de porosidade (Millipore®, 

Bedford, EUA), com vista à remoção de cristais de DHMXAN. 

A remoção da fracção de DHMXAN não incorporada, que se encontra dissolvida na fase 

aquosa da dispersão de nanoesferas, foi realizada por centrifugação a 2000xg durante  

30 minutos (centrífuga Heraeus Sepatec, Osterode, Alemanha). Este procedimento foi 

efectuado após dissolução de uma quantidade de glucose na dispersão de nanoesferas, de 

modo a obter-se uma concentração final de 5% (m/V). O sobrenadante foi rejeitado e o 

sedimento foi redisperso em água, perfazendo-se o volume inicial da dispersão de 

nanoesferas submetida à centrifugação. 

As nanoesferas preparadas sem DHMXAN – nanoesferas vazias – foram obtidas 

segundo o mesmo procedimento, diferindo apenas no facto de o composto não ser 

adicionado à fase orgânica. 
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Para a avaliação da actividade antitumoral in vitro utilizaram-se dispersões de 

nanoesferas recentemente preparadas e conservadas a 4ºC, ao abrigo da luz. 

6.2.3. Preparação das nanocápsulas 

As nanocápsulas de DHMXAN foram preparadas conforme se descreveu no Capítulo 5 

(formulação preparada com a concentração teórica de 500 μg/ml). Resumidamente, 

preparou-se uma solução de PLGA (50 mg) e lecitina de soja (100 mg) em acetona (10 ml). 

Simultaneamente, preparou-se uma solução contendo 2,5 mg de DHMXAN em Myritol®318  

(0,6 ml), a qual foi adicionada à solução acetónica. A solução orgânica obtida foi adicionada, sob 

agitação magnética, a 20 ml de solução aquosa de Pluronic®F-68 a 0,5% (m/V), conduzindo à 

formação instantânea das nanocápsulas. Após agitação durante 5 minutos, procedeu-se à 

eliminação da acetona e à concentração da dispersão aquosa das nanocápsulas até ao 

volume de 5 ml, por evaporação sob pressão reduzida. 

A remoção da DHMXAN não incorporada foi realizada por ultrafiltração (Centricon YM-50, 

Millipore®, Bedford, EUA), mediante centrifugação a 4000xg durante 2 horas (ultracentrífuga 

Beckman UL-80 ultracentrifuge, Albertville, EUA). 

As nanocápsulas preparadas sem DHMXAN – nanocápsulas vazias – foram obtidas 

segundo o mesmo procedimento, diferindo apenas no facto de o composto xantónico não 

ser adicionado à fase oleosa. Tendo em vista a obtenção de uma preparação isenta de 

PLGA, preparou-se uma nanoemulsão de DHMXAN com base no procedimento descrito 

para a obtenção das nanocápsulas, omitindo-se a adição do polímero. 

Para a avaliação da actividade antitumoral in vitro utilizaram-se dispersões de 

nanocápsulas recentemente preparadas e conservadas a 4ºC, ao abrigo da luz. 
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6.2.4. Linha celular humana MCF-7 de adenocarcinoma da mama 

A linha celular humana MCF-7 de adenocarcinoma da mama usada no presente estudo 

foi gentilmente cedida pelo Instituto Nacional do Cancro dos EUA (NCI). As células foram 

mantidas em meio de cultura RPMI-1640, suplementado com 5% de SBF (inactivado por 

aquecimento a 56ºC, durante 1 hora), 2 mM de L-glutamina e 50 μg/ml de gentamicina (que 

se designará por meio de cultura), em estufa a 37ºC numa atmosfera humidificada e 

contendo 5% de dióxido de carbono. As células foram permanentemente mantidas em 

crescimento exponencial, tendo-se para tal procedido à sua subcultura, por tripsinização, 

uma a duas vezes por semana. 

6.2.5. Avaliação do efeito da DHMXAN livre e encapsulada em nanopartículas no 

crescimento celular pelo ensaio da SRB 

O efeito das diferentes formulações no crescimento da linha celular tumoral MCF-7 foi 

avaliado com base no método adoptado pelo NCI, descrito por Skehan et al. (1990) e Monks 

et al., (1991), ligeiramente modificado, conforme descrito por Pedro de Oliveira (2006). O 

efeito foi avaliado em células em crescimento exponencial, após uma exposição contínua de 

48 horas às formulações ensaiadas, através da quantificação do conteúdo proteico celular, 

utilizando-se para o efeito o corante sulforodamina B (SRB). 

No início do ensaio, as células em monocamada foram destacadas por acção da tripsina 

e procedeu-se à determinação do número de células viáveis com o corante azul tripano. 

Para tal, a 100 µl de suspensão celular foram adicionados 100 µl de solução de azul tripano 

a 0,2%, tendo-se procedido à contagem das células em câmara de Neubauer. Em seguida, 

colocou-se 100 μl da suspensão de células MCF-7 (na densidade de 1,5 x 105 células 

viáveis/ml) numa placa de 96 poços e procedeu-se à sua incubação a 37ºC durante  
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24 horas, para permitir a adesão e a estabilização das células antes da adição das 

formulações em estudo. 

Imediatamente antes de cada ensaio, as dispersões aquosas de nanocápsulas e de 

nanoesferas contendo DHMXAN e a solução de DHMXAN (20 mg/ml, em DMSO) foram 

diluídas em meio de cultura, de modo a obter-se cinco diluições de cada amostra, cujas 

concentrações em DHMXAN estiveram compreendidas entre 6 e 103 μM, no caso da 

solução e das nanocápsulas, e entre 3 e 52 μM, no caso das nanoesferas. As formulações 

sem DHMXAN (nanocápsulas e nanoesferas vazias) foram igualmente diluídas em meio de 

cultura, de modo a obter-se cinco diluições de cada amostra, com concentrações teóricas de 

excipientes equivalentes às das dispersões de nanocápsulas e das nanoesferas contendo 

DHMXAN. 

Após 48 horas de exposição contínua das células às formulações, procedeu-se à 

centrifugação da placa a 500xg durante 5 minutos (centrífuga SIGMA 3K-2, Osterode am 

Harz, Alemanha) e à lavagem das células com meio de cultura. Em seguida, procedeu-se à 

fixação das células com uma solução de ácido tricloroacético a 50% durante 1 hora a 4º C e 

à sua lavagem com água destilada. 

Para cada ensaio foi preparada uma placa idêntica, designada placa T0 (tempo zero), à 

qual não se adicionou qualquer formulação, permitindo determinar o conteúdo proteico 

celular no momento da adição das formulações. Esta placa foi fixada do modo anteriormente 

referido, com uma solução de ácido tricloroacético a 50% durante 1 hora a 4º C, 

imediatamente antes da adição das diferentes formulações às placas teste. 

Após secagem completa das placas T0 e teste, procedeu-se à adição de 50 μl de solução 

de SRB a 0,4% em ácido acético a 1% (V/V) a cada poço, seguindo-se uma incubação 

durante 30 minutos à temperatura ambiente. O excesso de SRB foi removido por lavagem 



 CAPÍTULO 6 

 
 

153 

com uma solução de ácido acético a 1%. Em seguida, procedeu-se à secagem completa 

das placas. Para a solubilização do SRB, adicionou-se 100μl de solução tampão Tris 10mM 

a cada poço. Procedeu-se à leitura da densidade óptica no comprimento de onda de 492 

nm, utilizando um espectrofotómetro de placas (EAR 400, STL-Lab instruments, Gröding, 

Áustria). 

A concentração de DHMXAN que causou uma redução de 50% (GI50) no crescimento 

celular, comparativamente às células controlo não expostas foi determinada por interpolação 

gráfica com base numa curva dose-resposta obtida com um programa de cálculo fornecido 

pelo NCI (Monks et al., 1991). 

6.2.6. Avaliação da actividade metabólica/viabilidade celular pelo ensaio do MTT 

O efeito das diferentes formulações na viabilidade das células da linha MCF-7 foi avaliado 

através de um método colorimétrico, baseado na redução do MTT num sal de formazano (de 

coloração violeta) pelas células metabolicamente activas (Mosmann, 1983). 

No início do ensaio, as células em monocamada foram destacadas por acção da tripsina 

e procedeu-se à determinação do número de células viáveis com o corante azul tripano 

(referido em 6.2.5). Em seguida, colocou-se 100 μl da suspensão de células MCF-7 (na 

densidade de 1,5 x 105 células viáveis/ml) numa placa de 96 poços e procedeu-se a uma 

incubação a 37ºC durante 24 horas. Após esse período, foram adicionadas às células as 

várias diluições das diferentes formulações contendo DHMXAN apresentando 

concentrações compreendidas entre 6 e 103 μM. Testaram-se também diferentes diluições 

das dispersões de nanocápsulas vazias, nanoemulsão e nanoesferas vazias em meio de 

cultura, que apresentavam concentrações teóricas de excipientes equivalentes às das 

dispersões de nanocápsulas e das nanoesferas contendo DHMXAN. A concentração de 
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PLGA máxima testada foi de 0,565 mg/ml no caso das nanocápsulas e de 4,2 mg/ml no 

caso das nanoesferas. 

Após 48 horas de exposição contínua das células às formulações, procedeu-se à 

centrifugação da placa a 500xg durante 5 minutos (centrífuga SIGMA 3K-2, Osterode am 

Harz, Alemanha) e à lavagem das células com meio de cultura. Em seguida, adicionou-se a 

cada poço 20 μl de uma solução de MTT (concentração final de 0,5mg/ml) e procedeu-se a 

uma incubação a 37ºC durante 4 horas, de modo a permitir a redução do MTT pelas células 

viáveis. O formazano formado foi solubilizado pela adição de uma solução de dodecilsulfato 

de sódio/dimetilformamida (SDS/DMF; 20 % SDS numa solução aquosa de DMF a 50%, pH 

4,7) e incubação over-night a 37°C. A densidade óptica a 550 nm (DO550) foi determinada 

usando um espectrofotómetro de placas (EAR 400, STL-Labinstruments, Salzburg, Áustria). 

A viabilidade das células tumorais da linha MCF-7, expressa em percentagem, foi 

calculada com base na seguinte equação (Pedro de Oliveira, 2006): 

Viabilidade (%) =
D-C
B-A 100×  

sendo A a média da DO550 das células tratadas com as formulações, B a DO550 das 

formulações em meio de cultura, C a média da DO550 das células não tratadas e D a DO550 

do meio de cultura. 

Considerou-se que os compostos exibiam toxicidade quando a viabilidade celular era 

inferior a 70%, em comparação com o controlo. 

6.2.7. Tratamento estatístico dos resultados  

A significância estatística das diferenças entre os controlos e as células tratadas com as 

formulações foi calculada pelo teste t de Student. Considerou-se que existia significância 
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estatística quando o valor de P foi inferior a 0,05. Os cálculos estatísticos foram realizados 

utilizando o programa informático SPSS 14.0 para Windows®. 

6.3. Resultados e discussão 

6.3.1. Efeito da DHMXAN livre e encapsulada em nanocápsulas no crescimento da 

linha celular tumoral humana MCF-7 

Na Tabela 6.1 apresenta-se o efeito da DHMXAN livre e encapsulada em nanocápsulas 

no crescimento exponencial da linha celular tumoral humana MCF-7. Este efeito foi 

determinado pelo ensaio da SRB e está expresso com base na concentração que provoca 

uma inibição de 50% do crescimento celular (GI50). A DHMXAN livre revelou um importante 

efeito inibidor do crescimento da linha celular MCF-7, traduzido por um GI50 de 22,1 ± 2,4 μM, 

o que está de acordo com os resultados anteriormente obtidos por Pedro et al. (2002). No 

entanto, verifica-se que o efeito deste derivado xantónico foi marcadamente potenciado pela 

sua encapsulação em nanocápsulas de PLGA. De facto, as nanocápsulas contendo 

DHMXAN causaram uma inibição do crescimento celular (GI50 = 12,4 ± 0,82 μM) 

significativamente superior à produzida pela DHMXAN livre (P<0,05). Assim, a vectorização 

do composto nas nanocápsulas reduz marcadamente o GI50, em mais de 40%, em 

comparação com o valor correspondente à DHMXAN livre. 

As nanocápsulas vazias também causaram inibição do crescimento celular  

(GI50 = 33,8 ± 1,5 μM), mas este efeito foi, no entanto, significativamente inferior ao 

apresentado pela DHMXAN, quer na forma livre (P<0,05), quer encapsulada em 

nanocápsulas (P<0,05) (Tabela 6.1). 

 



CAPÍTULO 6 

 
 
156 

Tabela 6.1 – Efeito da DHMXAN livre e encapsulada em nanocápsulas no crescimento 

da linha celular tumoral humana MCF-7 

 GI50 (μM) 

DHMXAN livre 

Nanocápsulas contendo DHMXAN 

Nanocápsulas vazias 

22,1 ± 2,4 

12,4 ± 0,82 

33,8 ± 1,5 

Os resultados representam a média ± SEM de 4 a 6 resultados obtidos em experiências independentes. 

Na Figura 6.1 apresentam-se as curvas-dose resposta referentes ao crescimento das 

células MCF-7 expostas durante 48 horas à DHMXAN livre, às nanocápsulas contendo 

DHMXAN e às nanocápsulas vazias. Como pode ser observado, o efeito inibidor do 

crescimento celular é, em todos os casos, dependente da concentração. 

 

Figura 6.1 – Efeito da DHMXAN livre, nanocápsulas contendo DHMXAN e nanocápsulas vazias no 

crescimento da linha celular MCF-7, determinado pelo ensaio da SRB. Os valores das curvas dose- 

-resposta representam as médias dos valores obtidos numa experiência (realizada em duplicado) 

representativa de um conjunto de 4 a 6 experiências independentes. 
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6.3.2. Efeito da DHMXAN livre e incorporada em nanoesferas no crescimento da 

linha celular tumoral humana MCF-7 

O efeito da DHMXAN livre e incorporada em nanoesferas no crescimento das células  

MCF-7, determinado pelo ensaio da SRB e expresso em valores de GI50, está representado 

na Tabela 6.2. Tal como se verificou com as nanocápsulas, a incorporação da DHMXAN em 

nanoesferas de PLGA proporcionou uma potenciação da sua capacidade de inibição do 

crescimento da linha celular tumoral MCF-7. Efectivamente, as nanoesferas de DHMXAN 

produziram uma inibição (GI50 = 6,89 ± 1,0 μM) significativamente superior à provocada pela 

DHMXAN livre (GI50 = 22,1 ± 2,4 μΜ; P<0,05), verificando-se que a vectorização reduziu em 

cerca de 70% o valor do GI50 referente à forma livre do composto. 

Os resultados também revelam que as nanoesferas vazias causam uma inibição do 

crescimento celular (GI50 = 17,2 ± 0,90 μM). No entanto, este efeito mostrou-se 

significativamente inferior ao das nanoesferas contendo DHMXAN (P<0,05) (Tabela 6.2). 

Importa ainda salientar que a incorporação da DHMXAN em nanoesferas proporcionou 

uma potenciação do efeito inibidor do crescimento celular do composto marcadamente 

superior à verificada com a sua encapsulação em nanocápsulas. Com efeito, o valor de GI50 

referente às nanoesferas de DHMXAN (GI50 = 6,89  ± 1,0 μM) apresenta-se significativamente 

inferior ao das nanocápsulas (GI50 = 12,4 ± 0,82 μM) (P<0,05). 
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Tabela 6.2 – Efeito da DHMXAN livre e das nanoesferas contendo DHMXAN no 

crescimento da linha celular tumoral humana MCF-7 

 GI50 (μM) 

DHMXAN livre 

Nanoesferas contendo DHMXAN 

Nanoesferas vazias 

22,1 ± 2,4 

6,89 ± 1,0 

17,2 ± 0,90 

Os resultados representam a média ± SEM de 3 a 4 resultados obtidos em experiências independentes. 

Como se pode observar através das curvas-dose resposta referentes ao crescimento das 

células da linha tumoral MCF-7 expostas durante 48 horas à DHMXAN livre, nanoesferas 

contendo DHMXAN e nanoesferas vazias, o efeito inibidor do crescimento celular é, em 

todos os casos, dependente da concentração (Figura 6.2). 

 

Figura 6.2 – Efeito da DHMXAN livre, nanoesferas contendo DHMXAN e nanoesferas vazias no 

crescimento da linha celular MCF-7, determinado pelo ensaio da SRB. Os valores das curvas dose- 

-resposta representam as médias dos valores obtidos numa experiência (realizada em duplicado) 

representativa de um conjunto de 4 a 6 experiências independentes. 
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Os resultados do ensaio da SRB parecem indicar que o efeito exibido pelas diferentes 

formulações (DHMXAN livre, nanoesferas e nanocápsulas contendo DHMXAN e 

nanoesferas e nanocápsulas vazias), apenas para as duas concentrações mais altas 

testadas, pode ser devido a um efeito tóxico sobre as células e não a um verdadeiro efeito 

inibidor do crescimento celular. De facto, ao fim de 48 horas de exposição, verificou-se uma 

redução do conteúdo proteico celular relativamente ao registado no momento da adição das 

formulações, dado pela placa T0. No entanto, com o intuito de confirmar, de uma forma 

inequívoca, se a actividade antitumoral in vitro exibida pelas formulações estudadas era 

devida a um efeito citotóxico procedeu-se também à avaliação do efeito das formulações na 

viabilidade celular pelo ensaio do MTT. 

6.3.3. Efeito da DHMXAN livre e encapsulada em nanocápsulas na actividade 

metabólica/viabilidade celular 

Na Figura 6.3 apresenta-se o efeito da DHMXAN livre e encapsulada em nanocápsulas 

na viabilidade das células MCF-7, determinada com base no ensaio do MTT. Verifica-se que 

a DHMXAN livre nas concentrações de 6 e 13 μM não efecta a viabilidade celular. No 

entanto, concentrações iguais ou superiores a 26 μM reduzem a viabilidade celular para 

valores inferiores a 70%, com um máximo de perda de viabilidade (mais de 60%) para as 

maiores concentrações testadas (52 μM e 103 μM). Em comparação com a DHMXAN livre 

as nanocápsulas contendo DHMXAN proporcionaram uma diminuição significativa da 

viabilidade celular (P<0,05) para a maioria das concentrações testadas (6, 13, 52 e 103 μM). 

É de salientar, que as nanocápsulas de DHMXAN causaram uma diminuição da viabilidade 

celular mesmo nas concentrações em que a forma livre não apresentou qualquer efeito (6 e 

13 μM). 
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Figura 6.3 – Efeito da DHMXAN livre, nanocápsulas contendo DHMXAN e nanocápsulas vazias na 

viabilidade da linha celular MCF-7, determinado pelo ensaio do MTT. Os resultados representam a 

média ± SEM de 3 a 4 resultados obtidos em experiências independentes. 

Assim, tal como se havia verificado anteriormente, no ensaio da SRB, a actividade 

antitumoral da DHMXAN foi marcadamente potenciada pela sua encapsulação em 

nanocápsulas de PLGA. O aumento da actividade antitumoral in vitro da DHMXAN 

incorporada nas nanocápsulas pode dever-se a uma internalização celular mais rápida e/ou 

mais extensa da xantona, o que permite alcançar concentrações intracelulares mais 

elevadas, tal como se encontra descrito para outros compostos vectorizados em 

nanopartículas (de Juan et al., 2006; Zhang e Feng, 2006; Dong e Feng, 2007). 

As nanocápsulas vazias, cujas concentrações em excipientes eram equivalentes às 

concentrações mais baixas testadas (6, 13 e 26 μM) de DHMXAN em nanocápulas, não tiveram 

qualquer efeito na viabilidade celular, causando até uma ligeira proliferação celular (Figura 6.3). No 

entanto, em concentrações mais elevadas, exibiram citotoxicidade, conduzindo a uma perda da 

viabilidade celular de 39% e 88% para as concentrações de 52 e 103 μM, respectivamente. 
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Com o objectivo de avaliar a eventual contribuição do polímero (PLGA) para redução da 

viabilidade celular provocada pelas nanocápsulas contendo DHMXAN e pelas nanocápsulas 

vazias (observada com concentrações equivalentes de DHMXAN superiores a 52 μM, isto é 

concentrações de PLGA superiores a 0,283 mg/ml) testaram-se diferentes diluições de uma 

dispersão de nanoesferas vazias, que apresentavam concentrações teóricas de PLGA 

equivalentes às presentes nas dispersões de nanocápsulas. Assim, foram testadas diluições 

de nanoesferas vazias apresentando concentrações de PLGA de 0,035; 0,071; 0,141; 0,283 

e 0,565 mg/ml (equivalentes a 6, 13, 26, 52 e 103 μM de DHMXAN). Comparando os efeitos 

das nanocápsulas e nanoesferas vazias na viabilidade celular, conclui-se que o polímero 

não deverá ser responsável pela citotoxicidade apresentada pelas nanocápsulas vazias (nas 

concentrações de PLGA iguais ou superiores a 0,283 mg/ml), já que nehuma das 

concentrações de nanoesferas vazias causaram redução da viabilidade celular, observando-

-se, em todos os casos, valores superiores a 97% (Figura 6.4). 

Avaliou-se também o efeito de diferentes diluições de uma nanoemulsão – formulação 

isenta de polímero – com concentrações de excipientes (Myritol® 318, lecitina de soja e 

Pluronic® F-68) equivalentes às presentes nas dispersões de nanocápsulas contendo 

DHMXAN. Nas concentrações mais baixas (correspondentes a concentrações de PLGA de 

0,035; 0,071 e 0,141 mg/ml, equivalentes às presentes nas dispersões de nanocápsulas 

contendo DHMXAN) observa-se que a nanoemulsão provocou uma ligeira redução (<30%) 

da viabilidade celular (Figura 6.4). No entanto, nas concentrações superiores (0,283 e  

0,565 mg/ml), a nanoemulsão exibiu toxicidade celular, a qual, no caso da concentração 

mais elevada, se apresentou particularmente marcada, observando-se uma redução da 

viabilidade celular de 92%. Nestas duas concentrações, a citotoxicidade da nanoemulsão foi 

semelhante à verificada com as nanocápsulas vazias (P>0,05). Estes resultados indicam 

que a citotoxicidade das nanocápsulas será devida a um dos excipientes também presentes 
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na nanoemulsão – como a lecitina, o Myritol®318 ou o Pluronic® F68 – ou a um efeito 

resultante da sua associação. A semelhança entre a nanoemulsão e as nanocápsulas 

vazias, no que respeita ao perfil de citotoxicidade, reforça a conclusão anterior de que o 

PLGA não deverá ser responsável pela toxicidade celular das nanocápsulas vazias, já que a 

nanoemulsão, que é uma formulação sem polímero, apresenta toxicidade celular. 

 

Figura 6.4 – Efeito das nanocápsulas e nanoesferas vazias e da nanoemulsão na viabilidade das 

células MCF-7 determinado pelo ensaio do MTT. Os resultados representam a média ± SEM de 3 a 4 

resultados obtidos em experiências independentes. 
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6.3.4. Efeito da DHMXAN livre e encapsulada em nanoesferas na actividade 

metabólica/viabilidade celular 

Na Figura 6.5 apresenta-se o efeito da DHMXAN livre e incorporada em nanoesferas na 

viabilidade das células MCF-7, determinada com base no ensaio do MTT. Tal como foi 

observado anteriormente, embora a DHMXAN livre nas concentrações de 6 e 13 μM não 

tenha afectado a viabilidade celular, a sua incorporação em nanoesferas de PLGA potencia 

a sua actividade antitumoral in vitro, verificando-se que estes sistemas proporcionaram uma 

diminuição significativa da viabilidade celular (P<0,05). Como se referiu anteriormente, a 

propósito das nanocápsulas de DHMXAN, o aumento do efeito do composto incorporado 

nas nanoesferas poderá dever-se a uma internalização celular mais rápida e/ou mais 

extensa da xantona, permitindo alcançar concentrações intracelulares mais elevadas, tal 

como se encontra descrito para outros compostos vectorizados em nanopartículas (de Juan 

et al., 2006; Zhang e Feng, 2006; Dong e Feng, 2007). 

A potenciação do efeito observada através da incorporação em nanoesferas para as 

concentrações de DHMXAN mais baixas, não foi observada para as concentrações mais 

elevadas (26, 52 e 103 μM). Nestes casos, não houve uma diferença significativa entre o 

efeito na viabilidade celular produzido pela xantona livre e pela xantona incorporada em 

nanoesferas (P>0,05).  

Procedeu-se também ao estudo do efeito das nanoesferas vazias na viabilidade das 

células MCF-7. Neste âmbito, testaram-se diferentes diluições de uma dispersão de 

nanoesferas vazias, as quais apresentavam concentrações de PLGA equivalentes às 

presentes nas dispersões de nanoesferas contendo DHMXAN. Assim, foram testadas 

diluições de nanoesferas vazias com concentrações teóricas de PLGA de 0,265; 0,525; 

1,05; 2,1 e 4,2 mg/ml (equivalentes a 6, 13, 26, 52 e 103 μM de DHMXAN). Em 
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concentrações iguais ou inferiores a 0,525 mg/ml, as nanoesferas não exibiram 

citotoxicidade (Figura 6.5). No entanto, para concentrações superiores, apresentaram 

citotoxicidade, causando uma redução da viabilidade celular de 38, 67 e 68% para as 

concentrações de 1,05; 2,1 e 4,2 mg/ml, respectivamente. Assim, nas concentrações mais 

elevadas, o PLGA deverá ser responsável pela toxicidade celular exibida pelas nanoesferas 

vazias. Importa referir que as concentrações de PLGA presentes nas nanoesferas são muito 

superiores (cerca de 8x) às presentes nas nanocápsulas, as quais não revelaram 

citotoxicidade (Figura 6.4). Não obstante se encontre plenamente demonstrada a 

biocompatibilidade do PLGA e a ausência de uma toxicidade significativa, tem sido 

reportada a sua capacidade para inibir a proliferação de certas linhas celulares (Athanasiou 

et al., 1996; Jain et al., 1998). Por exemplo, Müller et al. (1996) demonstraram que 

nanoesferas de PLGA (50:50), com concentrações de polímero superiores a 0,1%, exibem 

toxicidade para os granulócitos humanos. Os resultados obtidos no presente trabalho são 

concordantes com os de Müller et al. (1996), já que as nanoesferas vazias preparadas com 

o mesmo polímero somente apresentaram citoxicidade em concentrações superiores a  

1 mg/ml (Figura 6.5). 

Comparando os resultados obtidos com as concentrações mais elevadas de DHMXAN 

(26, 52 e 103 μM), observa-se que, quer a DHMXAN livre, quer as nanoesferas de 

DHMXAN, quer as correspondentes nanoesferas vazias, apresentaram citotoxicidade, não 

se verificando uma diferença significativa na redução da viabilidade celular produzida por 

cada uma delas (P>0,05) (Figura 6.5). Além disso, como já foi sendo referido, não existem 

diferenças significativas entre os resultados referentes às concentrações de 52 e 103 μM, 

verificando-se que é alcançado o máximo de citotoxicidade com a concentração de 52 μM 

para as três formulações testadas. A não observação de uma potenciação da actividade 

antitumoral in vitro da DHMXAN em resultado da sua nanoincorporação poderá ser atribuída 
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a uma libertação intracelular mais lenta e/ou menos extensa do composto xantónico após a 

internalização das nanoesferas. O incremento da citotoxicidade, verificado em todos os 

casos, quando se aumentou a concentração de DHMXAN de 26 para 52 μM (ou para a 

concentração equivalente em PLGA, no caso das nanoesferas vazias) poderá dever-se ao 

efeito citotóxico do próprio polímero. 

 

 

 

Figura 6.5 – Efeito da DHMXAN livre, nanoesferas contendo DHMXAN e nanoesferas vazias na 

viabilidade das células MCF-7, determinada pelo ensaio do MTT. Os resultados representam a média 

± SEM de 3 a 4 resultados obtidos em experiências independentes. 
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6.3.5. Análise comparativa do efeito da DHMXAN incorporada em nanocápsulas e 

em nanoesferas na actividade metabólica/viabilidade celular 

Na Figura 6.6 apresenta-se o efeito da DHMXAN incorporada em nanocápsulas e em 

nanoesferas na viabilidade das células MCF-7, determinada com base no ensaio do MTT. 

Em todas as concentrações testadas, as nanocápsulas de DHMXAN provocaram uma 

maior redução da viabilidade celular, verificando-se diferenças significativas para as 

concentrações iguais ou superiores a 26 μM (P<0,05). 

Os resultados obtidos indicam que as nanocápsulas constituem sistemas mais 

adequados para a vectorização da DHMXAN do que as nanoesferas, já que proporcionaram 

uma potenciação mais pronunciada da actividade antitumoral in vitro. Outros estudos 

também demonstraram a maior eficácia das nanocápsulas em relação às nanoesferas. 

Marchal-Heussler et al. (1992; 1993) reportaram que as nanocápsulas contendo carteolol e 

betaxolol produziam um efeito farmacológico mais pronunciado (redução da pressão intra- 

-ocular) do que as nanoesferas contendo aqueles fármacos e do que os fármacos livres. 

Adicionalmente, a menor citotoxicidade das nanocápsulas vazias em relação às 

nanoesferas vazias (como se pode ser verificado comparando as Figuras 6.3 e 6.5), também 

revela que os primeiros sistemas são mais adequados para a vectorização da DHMXAN. 

Entre as vantagens que as nanocápsulas apresentam relativamente às nanoesferas 

encontram-se a maior capacidade de carga de fármacos lipófilos e o mais baixo conteúdo 

em polímero (Legrand et al., 1999). Como se referiu anteriormente, no presente trabalho, a 

concentração do polímero nas nanoesferas era cerca de 8 vezes superior à das 

nanocápsulas, sendo este responsável por um efeito citotóxico significativo em 

concentrações superiores a 1 mg/ml. 
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Figura 6.6 – Efeito das nanocápsulas e nanoesferas contendo DHMXAN, determinada pelo ensaio do 

MTT. Os resultados representam a média ± SEM de 3 a 4 resultados obtidos em experiências 

independentes. 

 

6.4. Conclusões 

Os resultados obtidos através do ensaio da SRB permitem concluir que quer a 

incorporação da DHMXAN em nanocápsulas quer em nanoesferas de PLGA potencia 

significativamente o efeito inibidor do composto xantónico no crescimento da linha tumoral 

de carcinoma da mama MCF-7. Com efeito, a vectorização da DHMXAN em nanocápsulas e 

em nanoesferas permitiu reduzir o valor do GI50 do composto livre em cerca de 45% e 70%, 

respectivamente. 
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Os resultados do ensaio do MTT permitem concluir que a actividade antitumoral da 

DHMXAN é significativamente aumentada pela sua incorporação em nanocápsulas. No caso 

das nanoesferas, esta actividade somente foi potenciada para as concentrações mais baixas 

(6 e 13 µM), apresentando-se semelhante à actividade da DHMXAN livre para as restantes 

concentrações. 

A maior potenciação do efeito antitumoral in vitro da DHMXAN após incorporação em 

nanocápsulas permite concluir que estes constituem os sistemas mais adequados para a 

vectorização desta xantona. Além disso, a menor toxicidade celular apresentada pelas 

nanocápsulas vazias em comparação com as nanoesferas vazias, observada através do 

ensaio do MTT, sugerem também que estes últimos sistemas são mais adequados para o 

transporte da DHMXAN. 
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CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Como se referiu no Capítulo 1, um número significativo de novas moléculas que se 

apresentam promissoras, tendo em conta os resultados obtidos em estudos de avaliação da 

sua actividade biológica, não chegam a alcançar a prática clínica, devido a limitações 

associadas à sua baixa hidrossolubilidade, designadamente a dificuldade de administração 

e uma baixa biodisponibilidade. 

A incorporação em sistemas nanotransportadores – como as nanopartículas poliméricas 

– constitui uma estratégia eficaz para a administração de fármacos pouco solúveis em água, 

permitindo aumentar a sua biodisponibilidade e, em simultâneo, o respectivo índice 

terapêutico. 

Os derivados xantónicos têm sido alvo de um interesse crescente por parte da 

comunidade científica devido às variadas e interessantes actividades biológicas reveladas 

pelos compostos pertencentes a esta classe. No entanto, a baixa hidrossolubilidade de 

muitas xantonas compromete a sua administração e pode limitar a biodisponibilidade. 

Neste contexto, o presente trabalho teve por objectivo desenvolver e caracterizar 

formulações de nanopartículas poliméricas de três compostos xantónicos – XAN, 

3-MeOXAN e a DHMXAN –, a fim de ultrapassar os problemas associados à sua baixa 

solubilidade em água, e ainda estudar o potencial desta estratégia de base nanotecnológica 

no incremento da actividade biológica dos compostos. 

No presente Capítulo apresentam-se, em síntese, as principais conclusões obtidas nos 

estudos realizados e sugerem-se algumas hipóteses de trabalho futuro. 
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As propriedades físico-químicas dos compostos xantónicos avaliadas em estudos de pré- 

-formulação, designadamente o coeficiente de partilha, solubilidade, ponto de fusão e 

absorção no UV (Capítulo 2), forneceram informações importantes para o desenvolvimento 

e caracterização das formulações de nanopartículas. Entre outras propriedades, importa 

realçar que as três xantonas estudadas se revelaram praticamente insolúveis em água e 

apresentaram valores de log P > 3, o que traduz uma elevada lipofilia. 

Os estudos de desenvolvimento galénico apresentados nos Capítulos 3 e 5 conduziram à 

obtenção de formulações de nanoesferas e de nanocápsulas de PLGA, contendo cada uma 

das xantonas estudadas – XAN, 3-MeOXAN e DHMXAN – com características físico- 

-químicas adequadas para administração endovenosa. O método de deslocamento do 

solvente revelou-se adequado para a preparação das nanoesferas e das nanocápsulas, 

cujas dispersões aquosas apresentam concentrações de xantonas muito superiores à das 

respectivas soluções aquosas. As nanoesferas e as nanocápsulas desenvolvidas 

apresentam diâmetros médios inferiores a 170 e a 300 nm, respectivamente, e uma carga 

superficial negativa, com valores de potencial zeta compatíveis com uma boa estabilidade 

física das dispersões. Em todos os casos, a capacidade de carga das nanocápsulas 

desenvolvidas foi significativamente superior à das nanoesferas, pelo que as primeiras 

constituem veículos mais eficientes para vectorizar os compostos xantónicos estudados. Os 

estudos de libertação in vitro realizados com as nanocápsulas permitiram concluir que, no 

caso da 3-MeOXAN e da DHMXAN, o processo de libertação é controlado pela partilha do 

composto entre o óleo e o meio aquoso de libertação e que o polímero não exerce qualquer 

influência neste processo. No caso da XAN, o respectivo perfil de libertação a partir das 

nanocápsulas sugere a existência de uma interacção entre o composto e o polímero e/ou 
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entre o composto e vesículas de fosfolípidos (da lecitina de soja) eventualmente formadas 

durante o processo de obtenção das nanocápsulas. 

Os estudos de avaliação do efeito causado na produção de NO por macrófagos 

estimulados da linha J774 demonstraram que as formulações de nanocápsulas de XAN e de 

3-MeOXAN desenvolvidas no presente trabalho proporcionam um aumento significativo da 

actividade inibidora da produção de NO em comparação com as xantonas livres  

(Capítulo 4). Através de microscopia de fluorescência foi possível confirmar a internalização 

das nanocápsulas pelos macrófagos, concluindo-se que a fagocitose deverá constituir o 

principal mecanismo responsável pela cedência intracelular das xantonas ensaiadas e, em 

consequência, pelo aumento da actividade de inibição da produção de NO. 

A avaliação da actividade antitumoral in vitro, realizada na linha celular de 

adenocarcinoma da mama MCF-7, também demonstrou que a incorporação da DHMXAN 

em nanopartículas potencia significativamente a actividade deste derivado xantónico 

(Capítulo 6). Os resultados do ensaio da SRB revelaram que a vectorização da DHMXAN 

em nanocápsulas e em nanoesferas permite reduzir o valor do GI50 do composto livre em 

cerca de 45% e 70%, respectivamente. Os resultados do ensaio do MTT revelaram que a 

actividade antitumoral do composto é significativamente aumentada pela sua incorporação 

em nanocápsulas. No caso das nanoesferas, a actividade somente foi potenciada para as 

duas concentrações mais baixas estudadas, apresentando-se semelhante à da DHMXAN 

livre para as restantes concentrações. A maior potenciação do efeito antitumoral in vitro da 

DHMXAN incorporada em nanocápsulas associada ao facto de estes sistemas exibirem 

menor toxicidade celular em comparação com as nanoesferas sugere que as nanocápsulas 

constituem os sistemas mais adequados para a vectorização da DHMXAN. 
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Assim, as formulações de nanocápsulas desenvolvidas no presente trabalho constituem 

sistemas adequados para a administração endovenosa da XAN, da 3-MeOXAN e da 

DHMXAN, permitindo a sua administração sob a forma de dispersões aquosas. Uma vez 

que, após administração endovenosa, as nanopartículas constituídas por polímeros 

hidrófobos, como o PLGA, são rapidamente fagocitadas pelos macrófagos, as formulações 

desenvolvidas podem proporcionar um direccionamento passivo das xantonas para os 

macrófagos e, por conseguinte, para os órgãos ricos em células do SFM, em particular o 

fígado e o baço. Embora não sejam conhecidos os mecanismos de acção responsáveis pela 

actividade inibidora da produção de NO exibida pela XAN e pela 3-MeOXAN e também pela 

actividade antitumoral in vitro da DHMXAN, os resultados obtidos no presente trabalho 

sugerem que as respectivas formulações de nanocápsulas constituem sistemas promissores 

para o tratamento de patologias associadas à produção de elevadas quantidades de NO 

pelos macrófagos e também para o tratamento de tumores localizados em órgãos ricos em 

células do SFM. Além disso, esta tecnologia poderá ser útil para a vectorização de outros 

compostos xantónicos com actividades biológicas interessantes, isolados a partir de 

produtos naturais ou obtidos por síntese. 

No futuro, torna-se importante confirmar em modelos animais os resultados obtidos  

in vitro, com vista à avaliação das reais capacidades terapêuticas das formulações 

desenvolvidas na presente dissertação. Será também relevante investigar a actividade 

biológica, quer in vitro, quer in vivo, de outras formulações, nomeadamente de 

nanopartículas furtivas, constituídas por polímero peguilado (PLA-PEG), cuja captura pelas 

células do SFM é muito inferior à correspondente às nanopartículas convencionais. Além 

disso, dever-se-á continuar o desenvolvimento galénico de novas formulações, de modo a 
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incrementar quer a extensão da incorporação dos compostos xantónicos, quer a 

estabilidade das preparações a longo prazo. 

A presente dissertação constitui uma abordagem multidisciplinar, que teve por objectivo o 

desenvolvimento de formulações de base nanotecnológica de compostos xantónicos, de 

modo a viabilizar a sua potencial utilização na terapêutica. 
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Abstract 

A rapid and simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of  

1,3-dihydroxy-2-methylxanthone (DHMXAN) in biodegradable poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA) 

nanosphere and nanocapsule formulations is developed and validated. The method does not require any 

complex sample extraction procedure. Chromatographic separation is made with a reversed-phase C18 

column, using methanol:water (90:10, v/v) containing 1 % (v/v) acetic acid as a mobile phase at a flow rate 

of 1 mL/min. Identification is made by UV detection at 237 nm. The isocratic system operates at ambient 

temperature and requires 7.5 minutes of chromatographic time. The developed method is statistically 

validated according to ICH guidelines and USP 29 for its specificity, linearity, accuracy and precision. The 

assay method proposed in this study is specific for DHMXAN in the presence of nanosphere and 

nanocapsule excipients. Diode-array analyses confirm the purity of DHMXAN peak in stress conditions 

(>99.0%). The method is shown to be linear (r≥ 0.999) over the concentration range of 0.25-3.0 μg/mL. 

Recovery ranges from 99.0 to 102.7 % (RSD: 1.49 %) and from 98.3 to 101.6 % (RSD: 1.07 %) for 

nanospheres and nanocapsules, respectively. Repeatability (intra-assay precision) and intermediate 

precision is acceptable with RSD values ranging from 0.6 to 1.9 % and from 0.3 to 2.0 %, respectively. The 

method is shown to be suitable for the evaluation of DHMXAN content entrapped in PLGA nanoparticles. 

                                                     
* Corresponding author: tel:+351 22 207 89 49; fax: +351 22 200 39 77; e-mail: Mauricio.Barbosa@ff.up.pt 
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1. Introduction 

Xanthones represent a large group of heterocyclic compounds including natural, semisynthetic and totally 

synthetic structures based on the dibenzo-γ-pyrone nucleus (1,2). Xanthonic derivatives constitute a group of 

compounds with a broad spectrum of biological activities, e.g. antitumor, hepatoprotection and modulation of 

enzyme protein Kinase C (3). 1,3-Dihydroxy-2-methylxanthone (DHMXAN) (Figure 1) is a synthetic derivative 

that showed the highest inhibitory effect on the growth of MCF-7 human breast cancer cell line among a set of 27 

tested xanthones (4). 

 

Figure 1- Chemical structure of 1,3-dihydroxy-2-methylxanthone (DHMXAN) 

Poor aqueous solubility of many xanthonic derivatives is a major obstacle for the assessment of 

pharmacological activity of these compounds and for their use in the therapy. Besides the difficulty on the 

administration of water-insoluble drug substances, this characteristic is often associated with poor 

bioavailability (5). Technology for micro- and nano-particulate systems has emerged as an alternative to 

overcome the difficulty of administration of poorly water-soluble compounds (6). The efficiency of this 

approach was successfully proven for different drugs (7-9). Nanoparticles are polymeric drug carriers of 

nanometer size (10). According to the preparation process either nanospheres or nanocapsules can be 

obtained. Nanospheres are matrix-type systems composed of an entanglement of oligomer or polymer units, 

in which the drug is dispersed throughout the polymer matrix. Nanocapsules are reservoir-type systems 

where the drug is confined to a cavity surrounded by a polymeric membrane (11, 12). Poly(DL-lactide-co-

glycolide) (PLGA) is an extensively studied polymer for pharmaceutical use due to its biocompatibility and 

biodegradability properties (13). Besides the improvement of delivery of water-insoluble drugs, 

nanoparticles have afforded several advantages for different drugs, such as reduce drug-associated adverse 

effects (11), protect the compound from inactivation before reaching its site of action (14) and increase the 

intracellular penetration (15). In a previous work, we have demonstrated that the encapsulation of xanthone 
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and 3-methoxyxanthone in PLGA nanocapsules afforded a remarkable improvement of the inhibitory effect 

on the production of NO by the murine macrophage cell line J774 (16). 

Through the incorporation of DHMXAN in nanoparticles, aqueous dispersions with concentrations higher than 

the maximum aqueous solubility of this compound may be achieved for administration. Moreover, this approach 

may allow different ways of administration and may afford its in vivo protection and targeting. 

In order to test the usefulness of PLGA nanoparticles as potential carriers for xanthones, we routinely carry out 

in vitro studies with these colloidal formulations containing different xanthonic compounds. To facilitate the 

pharmaceutical development of xanthone-containing nanoparticle formulations an analytical method for the 

detection and quantification of the analyte is necessary to guarantee the reliability of the results. The aim of the 

present work was to develop and validate a specific and simple HPLC method for the quantitative analysis of 

DHMXAN, which was entrapped in PLGA nanoparticles for the first time. The procedures and parameters used 

for validation of the analytical method were those described in the International Conference on Harmonization 

(ICH) guidelines (17, 18), which are similar to the ones established by the United States Pharmacopoeia 29 (USP 

29) (19). 

2. Experimental 

2.1. Reagents and Chemicals 

PLGA 50:50 (MW 50 000–75 000), Pluronic F-68, glucose and soybean lecithin (40% purity by TLC) were purchased 

from Sigma-Aldrich Química (Sintra, Portugal). DHMXAN (purity >99.0% by HPLC; m.p. 141-142ºC) was synthesised 

in our laboratory according to the method already described (20). Myritol 318 was kindly supplied by Henkel (Lisboa, 

Portugal). HPLC-grade methanol and acetonitrile were obtained from Merck KGaA (Darmstadt, Germany). HPLC grade 

water was obtained by a MilliQ system (Millipore®, Lisboa, Portugal). Other chemicals were of analytical grade. 

2.2. Nanoparticle preparation and characterization 

Nanospheres containing DHMXAN were prepared by the solvent displacement technique (21). Briefly, a solution of 

PLGA (50 mg) and DHMXAN (0.75 mg) in a mixture of acetone (9.5 mL) and methylene chloride (0.5 mL) was poured 



ANEXO II 

 
 
214 

into 10 mL of an aqueous solution of Pluronic® F-68 0.25 % (w/v), under moderate stirring, leading to the formation of 

nanospheres. Then, acetone was removed under vacuum and the colloidal dispersion of nanospheres was concentrated 

to 5 mL by evaporation under reduced pressure. DHMXAN crystals were removed by filtration (0.8 μm mixed cellulose 

esters membrane filters from Millipore®). Non-incorporated DHMXAN was removed by centrifugation at 2000 xg for 2h 

(Heraeus Sepatech Labofuge Ae centrifuge, Osterode/Harz, Germany) after solubilization of a certain amount of 

glucose for achieving a 5 % (w/v) concentration. The supernatant was discarded and the pellet containing the 

nanospheres was redispersed in water to complete the initial volume of nanosphere dispersion submitted to 

centrifugation. Empty nanospheres were prepared according to the same procedure but omitting the xanthone in 

the organic phase. 

Nanocapsules containing DHMXAN were prepared by the interfacial polymer deposition method described by Fessi 

et al. (22). Briefly, about 50 mg of polymer and 100 mg of soybean lecithin were dissolved in 10 mL of acetone. 

DHMXAN (2.5 mg) was dissolved in 0.6 mL of Myritol 318 and the obtained solution was added to the acetone 

solution. The final solution was poured into 20 mL of an aqueous solution of Pluronic F-68 0.5 % (w/v) under 

moderate stirring, leading to the formation of nanocapsules. Then, acetone was removed under vacuum and the 

colloidal dispersion of nanocapsules was concentrated to 5 mL by evaporation under reduced pressure. Non-

encapsulated DHMXAN was separated by ultrafiltration/centrifugation using centrifugal filter devices Centricon YM-

50 (Millipore®, Lisboa, Portugal) at 4000 xg for 2h (Beckman UL-80 ultracentrifuge, Albertville, USA). Empty 

nanocapsules were prepared according to the same procedure but omitting the DHMXAN in the organic phase. 

Particle size and zeta potential of nanoparticles were assessed by photon correlation spectroscopy (PCS) and by laser 

Doppler anemometry (LDA), respectively using a Zetasizer 5000 apparatus (Malvern Instruments, Malvern, UK). 

2.3. Instrumental and chromatographic conditions 

The HPLC analysis was performed with a Jasco liquid chromatograph (Japan Spectroscopic, Ltd, Tokyo, Japan) 

equipped with a Jasco 880-PU pump and a Jasco 875-UV spectrophotometric detector. The separation was 

carried out on a 250x4.6 mm i.d. Nucleosil C18 column (5 µm) (Macherey-Nagel, Düren, Germany). LC analysis 

was performed by isocratic elution. The mobile phase composition was 90:10 (v/v) methanol:water containing  

1 % (v/v) acetic acid and the flow rate was set at 1mL/min. The injected volume was 20 µL and the detection 
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wavelength was set at 237 nm. CWS 1.7 software (DataApex Ltd, Prague, Czech Republic) managed 

chromatographic data. 

Analysis of samples of DHMXAN subjected to thermal, acid and alkaline stress conditions was also performed 

by HPLC using a different system equipped with an on-line diode-array detector (DAD). A Spectra System 

liquid chromatograph equipped with a Series II Digital pump (Science Marketing International, Gloucester, UK) 

with diode-array UV6000LP detector (Thermo Separation Products, Waltham, USA) was used. Samples were 

chromatographed using the same procedure described above, including the column, injected volume and 

detection wavelength. Chromquest for Windows NT software (ThermoQuest, Waltham, USA) managed 

chromatographic data. 

2.4. Preparation of sample solutions for determination of DHMXAN in nanoparticles 

Sample solutions were prepared by dissolving an aliquot of DHMXAN nanosphere or nanocapsule dispersion in 

acetonitrile (corresponding to a dilution of 1/50 and 1/500, respectively) and subjected to HPLC analysis. 

Considering 100 % of entrapment of DHMXAN in nanoparticles, the obtained sample solutions had a maximum 

theoretical concentration (MTC) of 1.0 µg/mL and 3.0 µg/mL for nanocapsules and nanoparticles, respectively. 

All analyses were performed in triplicate and the mean results (±SD) are reported. 

Encapsulation efficiency (EE) was calculated as follows: 

EE (%) = A/B x 100 

Where A is the drug concentration (µg/mL) in the nanoparticle dispersions and B is the theoretical drug 

concentration (µg/mL). 

2.5. Preparation of DHMXAN standard solutions 

Stock standard solutions of DHMXAN (20 µg/mL) were prepared in acetonitrile. Standard solutions were 

obtained by dilution of a freshly prepared stock standard solution with acetonitrile to give seven different 

concentrations over the range of interest (0.25 to 3.0 µg/mL). 

 

 

 



ANEXO II 

 
 
216 

2.6. Method validation 

2.6.1. Specificity 

The specificity of the analytical method was determined either in samples of DHMXAN submitted to thermal, 

acidic and alkaline stress conditions or in samples containing the xanthonic compound and nanoparticle 

excipients (i.e. spiked with empty nanoparticles). For the evaluation of thermal degradation a known amount 

(1mg) of the compound was placed in an oven at 120ºC for 2h. Afterwards, the sample was dissolved in 

methanol and subjected to the HPLC analysis. For the evaluation of the DHMXAN degradation in acidic and 

alkaline conditions a known amount (1 mg) of the compound was mixed with 25 mL of 1N HCl and with 1N 

NaOH. Following 36 h of stirring at room temperature samples were filtered. The pH of the alkaline solution 

was adjusted to 1.0 with 1N HCl. Both solutions were submitted to extraction with chloroform. The obtained 

organic solutions were evaporated until dryness and the residues dissolved in methanol and subjected to HPLC 

analysis. Control samples (without DHMXAN) were also prepared and assayed. 

2.6.2. Linearity and range 

Linearity of the method over the concentration range of 0.25-3.0 µg/mL was examined. This range corresponds 

to 8.5-100 % and 25-300 % of the MTC of DHMXAN in nanospheres and nanocapsules, respectively. Linear 

regression analysis was carried out by plotting peak area (y) versus analyte concentration (x). Calibration curve 

was constructed at seven concentration levels using the linear squares regression procedure. The overall 

procedure was repeated three times on different days.  

2.6.3. Accuracy 

According to ICH guidelines (17,18) and USP29 (19) the accuracy of an analytical method expresses the 

closeness of agreement between the value that is accepted either as a conventional true value or an accepted 

reference value and the value found. Accuracy is often calculated as percent recovery by the assay of known, 

added amounts of analyte to the sample. Accuracy should be assessed using a minimum of nine determinations 

over a minimum of three concentration levels. 

Accuracy was determined by spiking known amounts of DHMXAN to aqueous dispersions of empty 

nanospheres or nanocapsules in order to obtain concentrations of 0.5, 1.0 and 2.0 µg/mL (corresponding 
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approximately to 17, 33 and 67 % of MTC in nanospheres) and of 0.25, 0.5 and 1.0 µg/mL (corresponding 

approximately to 25, 50 and 100 % of MTC in nanocapsules). 

2.6.4. Precision 

Repeatability (intra-assay precision) of the chromatographic method was determined by the analysis on the same 

day of seven standard solutions of DHMXAN in the concentration range of 0.25-3.0 µg/mL (three replicates 

each). Intermediate precision of the chromatographic method was determined by the analysis of the same 

standard solutions on three different days. 

The repeatability of the total analytical method was investigated by performing six replicates samples of the 

same batch of nanospheres and of nanocapsules containing DHMXAN. 

3. Results and discussion 

3.1. Method development and optimization 

The methanol:water (90:10, v/v) was initially evaluated as mobile phase for the HPLC determination of 

DHMXAN based on our previous experience with other xanthones (23). Nevertheless, in this case, the use of this 

mobile phase resulted in asymmetric and tailed peaks. In order to overcome peak tailing, sample ionisation was 

suppressed by adding 1% (v/v) of acetic acid to the selected mobile phase (24). Therefore, a mobile phase of 

90:10 (v/v) methanol:water containing 1% (v/v) acetic acid was selected. A flow rate of 1mL/min gave an 

optimal signal-to-noise ratio and a reasonable separation time. Retention time of DHMXAN was 5.3 min and the 

total time required for analysis was 7.5 min. The maximum absorption of the compound in the experimental 

conditions was found to be 237 nm, which was the selected wavelength for the analysis. 

Acetonitrile was used for preparation of sample solutions of nanosphere and nanocapsule dispersions containing 

DHMXAN. Different dilutions were evaluated in order to achieve a complete dissolution of nanoparticle aqueous 

dispersions. Upon a 50- and 500-fold dilution of aliquots of nanosphere and nanocapsule dispersions, respectively, a 

complete dissolution was observed. 
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3.2. Method validation 

3.2.1. Specificity 

Figure 2 (A) shows a representative chromatogram of a DHMXAN standard solution (1.5 μg/mL) with a 

retention time of 5.3 min. Another peak with a retention time of approximately 2.5 min., due to the solvent 

front, was observed. Chromatograms corresponding to xanthone samples subjected to stress treatment in 

thermal, acidic and alkaline conditions are also shown in Figure 2 (B, C and D). No degradation was 

observed under the studied temperature conditions (Figure 2B). In acidic and alkaline conditions, no 

interfering peaks with retention times similar to the one of the DHMXAN were observed. 

 

Figure 2- Representative chromatograms obtained following injection of: (A) DHMXAN standard solution (1.5 

µg/mL), (B) DHMXAN subjected to thermal degradation (120ºC, 2h), (C) acid degradation (HCl 1N, 36h) and 

(D) basic degradation (NaOH 1N, 36h), (E) DHMXAN standard solutions (1 μg/mL) spiked with empty 

nanospheres and (F) empty nanocapsules 
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The same samples were also analysed using an HPLC apparatus equipped with an on-line diode-array detector 

(HPLC DAD). In samples submitted to acidic and alkaline stress, additional peaks, besides the one 

correspondent to DHMXAN, were found (Figure 2C and D). The UV-spectra recorded for these samples by the 

HPLC DAD system are shown in Figure 3. Regarding acidic samples (Figure 3A), the UV-spectrum of peak nº2 

(tr=7.04 min.) clearly deviate from the DHMXAN spectrum, indicating modifications in the chromophore of the 

molecule, probably due to an alteration of molecular structure, e.g. the hydrogen bond disruption. The  

UV-spectrum of peak nº1 (tr=4.68 min.) was not representative probably due to the small amount of the formed 

product. Regarding alkaline samples (Figure 3B), the UV-spectra of peaks nº 3 and nº 4 were also not 

representative. Obtained results indicate a high resistance to degradation of the DHMXAN under the tested 

alkaline conditions. 

The UV-spectra of the peak corresponding to xanthonic compound remained identical after subjecting the 

samples to thermal, acidic and alkaline stress conditions. The peak purity was, in all cases, higher than 99.0 %. 

This indicates that there were not degradation products co-eluting with DHMXAN and demonstrates the 

stability-indicating capability of the analytical method. 

 

 

Figure 3- UV spectra of DHMXAN samples submitted to acid (A) and alkaline (B) degradation conditions 
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In order to evaluate the specificity of the method concerning to the presence of nanoparticle excipients (i.e. the 

potential interference of the excipients), a comparison of the results from the analysis of DHMXAN standard 

solutions spiked with empty nanospheres or nanocapsules with those correspondent to DHMXAN standard 

solutions was carried out. Obtained chromatograms (Figure 2E and F) show the absence of any peak in the 

region where xanthone elute, which indicates that the method is specific concerning to nanoparticle excipients. 
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3.2.2. Linearity and range 

The assay was linear with a relative standard deviation of 2.4 % in the response factors (area divided by 

concentration) in the tested concentration range and correlation coefficients (r) ≥0.999 and coefficients of 

determination (R2) >0.9982 (i.e. over 99.82 % of relationship between x and y) were found for all three 

calibration curves (Table I). 

 

Table I - Summary of standard curve results 

Concentration 

(µg/mL) 

Average peak area 

response (mV) 

 

RSD (%) 

0.25 

0.5 

0.6 

1.0 

1.5 

2.0 

3.0 

35.28 

73.13 

81.87 

142.79 

206.42 

285.31 

427.04 

4.44 

4.28 

4.20 

3.22 

4.37 

2.51 

1.75 

Y- intercept 

Slope 
Correlation coefficient (r) 

Coefficient of determination (R2) 

-1.09±4.56 (a) 

142.3±2.93 (a) 

0.99908 

0.99816 

(a) Confidence limits (P=0.05). 
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3.2.3. Accuracy 

Table II summarizes the accuracy results, expressed as percent recovery and relative standard deviation (RSD). 

Recovery data were within the range of 99.45-102.20 % (RSD=1.49 %) and 98.26-101.59 % (RSD=1.07 %) for 

nanospheres and nanocapsules, respectively. Overall mean recovery values were 100.80 % (n=9) for nanospheres 

and 99.54 % (n=9) for nanocapsules. Since the mean recovery results were within an acceptable ±3 % range, 

according to Segall et al. the method deemed to be accurate (25). 

 

Table II - Results of accuracy determinations 

Nanospheres Nanocapsules 

Theoretical 
concentration 

(µg/mL) 

% MTC Experimental 
concentration 

(µg/mL) 

Recovery (%) Theoretical 
concentration

(µg/mL) 

% MTC Experimental 
concentration

(µg/mL) 

Recovery (%) 

0.5 
0.5 
0.5 

17 
17 
17 

0.508 
0.511 
0.495 

101.60 
102.20 
99.00 

0.25 
0.25 
0.25 

25 
25 
25 

0.250 
0.251 
1.250 

100.00 
100.56 
100.00 

Mean recovery (%) 
R.S.D. (%) 

100.93 
1.69 

Mean recovery (%) 
R.S.D. (%)

100.19 
0.323 

1.0 
1.0 
1.0 

33 
33 
33 

0.991 
0.995 
1.027 

99.10 
99.50 
102.70 

0.5 
0.5 
0.5 

50 
50 
50 

0.494 
0.495 
0.494 

98.86 
99.02 
98.72 

Mean recovery (%) 
R.S.D. (%) 

100.43 
1.96 

Mean recovery (%) 
R.S.D. (%)

98.87 
0.152 

2.0 
2.0 
2.0 

67 
67 
67 

2.039 
2.034 
1.989 

101.95 
101.70 
99.45 

1.0 
1.0 
1.0 

100 
100 
100 

0.983 
0.989 
1.016 

98.26 
98.87 
101.59 

Mean recovery (%) 
R.S.D. (%) 

101.3 
1.36 

Mean recovery (%) 
R.S.D. (%)

99.56 
1.78 

Overall mean recovery (%) 
R.S.D. (%) 

100.80 
1.49 

Overall mean recovery (%) 
R.S.D. (%)

99.54 
1.07 
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3.2.4. Precision 

Table III and IV summarises precision of the chromatographic and of the total analytical method, respectively. 

Obtained RSD values ranged from 0.6 % to 1.9. Results are ≤ 2%, indicating that both the chromatographic and 

the total analytical method show acceptable precision, in agreement with the criteria proposed by Shabir (26). 

Table III - Results of precision of the chromatographic method  

0.25 

0.5 

0.6 

1.0 

1.5 

2.0 

3.0 

0.248 [3] 

0.522 [3] 

0.587 [3] 

0.997 [3] 

1.480 [3] 

2.016 [3] 

2.999 [3] 

0.001 

0.008 

0.009 

0.019 

0.019 

0.034 

0.026 

0.6 

1.6 

1.6 

1.9 

1.3 

1.7 

0.9 

0.25 

0.5 

0.6 

1.0 

1.5 

2.0 

3.0 

0.246 [3] 

0.508 [3] 

0.574 [3] 

1.000 [3] 

1.476 [3] 

2.018 [3] 

2.996 [3] 

0.003 

0.010 

0.011 

0.009 

0.005 

0.029 

0.057 

1.2 

2.0 

1.9 

0.9 

0.3 

1.5 

1.9 
 

 

 

 

 

Repeatability (intra-assay precision) 

Theoretical 

concentration (µg/mL) 

Mean experimental 
concentration 
(µg/mL) [n] 

SD RSD (%) 

Intermediate precision (different days) 

Theoretical 

concentration (µg/mL) 

Mean experimental 
concentration 
(µg/mL) [n] 

SD RSD (%) 
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Table IV - Results of precision of the entire analytical method of 

HMXAN in nanospheres and nanocapsules 

 

 

3.3. Application of the developed method for the quantification of DHMXAN in nanoparticles 

The analytical method is effective, fast and meets all criteria for method validation and can be applied for the 

quantification of DHMXAN encapsulated in different batches of nanoparticle formulations. Figure 4 (A and B) 

shows representative chromatograms of nanospheres and nanocapsules containing DHMXAN. None of these 

chromatograms show any interfering peaks. Furthermore, peak purity was higher than 99 % indicating that the 

preparation method did not produced degradation of xanthonic compound. 

 

 

 

Repeatability (intra-assay precision) 

DHMXAN nanospheres 

Sample Peak area response (mV) Concentration (μg/mL) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Mean 
S.D. 

R.S.D. 

163.7 
162.4 
166.3 
164.6 
169.8 
168.3 

165.9 
2.83 
2.00 

56.3 
55.9 
57.2 
56.6 
58.4 
57.9 

57.1 
0.972 
1.70 

DHMXAN nanocapsules 

Sample Peak area response (mV) Concentration (μg/mL) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Mean 
S.D. 

R.S.D. 

144.0 
139.5 
142.1 
140.4 
139.9 
141.1 

141.2 
1.65 
1.17 

495.3 
479.8 
488.8 
481.9 
482.9 
485.3 

485.7 
5.64 
1.16 
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Figure 4- Representative chromatograms of DHMXAN nanospheres (A) and nanocapsules (B) 

Table V shows encapsulation parameters, mean particle size, polydispersity and zeta potential of PLGA 

nanoparticle formulations. Nanospheres and nanocapsules showed mean diameters around 140 nm and 265 nm, 

respectively and zeta potential values > –40mV. Encapsulation efficiency is the percentage of drug incorporated 

in nanoparticles with respect to the initial amount of drug used. Higher encapsulation efficiency was observed for 

nanocapsules (80.4 %) than for nanospheres (39.4 %). This result is in accordance with the data we have obtained 

in a previous work for other xanthonic derivatives (27). Several factors influence the amount of drug associated 

with nanosystems, such as drug affinity for the polymer, type of polymer, type of oil and drug solubility in the 

oily core (28-30). Our results suggest that the encapsulated xanthonic compound, which presents a lipophilic 

character (log P value= 2.6, calculated using the CSLogP™ program of Chemsilico), has low affinity for the 

polymer and is soluble in the oily core of nanocapsules.  

Table V. Encapsulation parameters, mean diameter, polydispersity and zeta 

potential of PLGA nanoparticle formulations containing DHMXAN 

DHMXAN nanospheres  

Theoretical 

concentration (μg/mL) 

Encapsulation 

efficiency  (%) 

Diameter 

(nm) 

Polydispersity 
(a) 

Zeta potential 

(mV)  

150 39.4 ± 2.4 138 ± 5 0.055 ±0.012 -34.4±1.9 

DHMXAN nanocapsules  

Theoretical 

concentration (μg/mL) 

Encapsulation 

efficiency (%) 

Diameter 

(nm) 

Polydispersity 
(a) 

Zeta potential 

(mV) 

500 80.4 ± 11.4 264 ± 5 0.441 ± 0.067 -36.5±4.7 

Values express the mean results ± SD values of three different batches. 

(a) Varies from 0.0 corresponding to a perfect homogeneous dispersion to 1.0 corresponding to a 
complete heterogeneous dispersion. 
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4. Conclusions 

A simple isocratic reversed-phase HPLC method was developed for the determination of DHMXAN in PLGA 

nanosphere and nanocapsule formulations, which was entrapped for the first time in this type of nanocarriers. 

The method was validated according to ICH guidelines and USP 29 for its specificity, linearity, accuracy and 

precision. Obtained results showed that the proposed method is specific, linear, accurate and precise within the 

established range. 

No degradation of the compound was found upon nanoparticle preparation by the adopted solvent displacement 

methods and high encapsulation efficiencies were obtained for nanocapsule formulations. Results clearly 

demonstrate the suitability of the selected methods for incorporating DHMXAN in PLGA nanoparticles. 

The developed and validated HPLC method was successfully applied to the quantification of DHMXAN content 

in nanoparticle formulations, affording an important tool for the quality control of finished products. Obtained 

nanosystems are under study in vitro on a tumour cell line. 
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Abstract

The aim of the present work was to develop and characterize two different nanosystems, nanospheres and nanocapsules, containing either

xanthone (XAN) or 3-methoxyxanthone (3-MeOXAN), with the final goal of improving the delivery of these poorly water-soluble

compounds. The xanthones-loaded nanospheres (nanomatrix systems) and nanocapsules (nanoreservoir systems), made of poly(DL-lactide-

co-glycolide) (PLGA), were prepared by the solvent displacement technique. The following characteristics of nanoparticle formulations were

determined: particle size and morphology, zeta potential, incorporation efficiency, thermal behaviour, in vitro release profiles and physical

stability at 4 8C. The nanospheres had a mean diameter !170 nm, a narrow size distribution (polydispersity index !0.1), and a negative

surface charge (zeta potential !K36 mV). Their incorporation efficiencies were 33% for XAN and 42% for 3-MeOXAN. The presence of

the xanthones did not affect the nanospheres size and zeta potential. DSC studies indicated that XAN and 3-MeOXAN were dispersed at a

molecular level within the polymeric nanomatrix. Nanocapsules were also nanometric (mean size!300 nm) and exhibited a negative charge

(zeta potential !K36 mV). Their incorporation efficiency values (O77%) were higher than those corresponding to nanospheres for both

xanthones. The release of 3-MeOXAN from nanocapsules was similar to that observed for the correspondent nanoemulsion, indicating that

drug release is mainly governed by its partition between the oil core and the external aqueous medium. In contrast, the release of XAN from

nanocapsules was significantly slower than from the nanoemulsion, a behaviour that suggests an interaction of the drug with the polymer.

Nanocapsule formulations exhibited good physical stability at 4 8C during a 4-month period for XAN and during a 3-month period for

3-MeOXAN.

q 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Xanthone; 3-Methoxyxanthone; Nanoparticles; Nanospheres; Nanocapsules; PLGA

1. Introduction

Xanthones are natural, semisynthetic and totally syn-

thetic heterocyclic compounds with the dibenzo-g-pyrone

framework. Xanthone molecules having a variety of

substituents on the different carbons of the nucleus

constitute a group of compounds with a broad spectrum of

biological activities [1,2]. Among others, anti-inflammatory

[3], hepatoprotective [4], immunomodulatory [5–7], mod-

ulatory activity of PKC isoforms [8,9] and antitumor

activities of the growth of human cancer cell lines [7].

The poor aqueous solubility of xanthone (XAN)

and of many of its derivatives such as 3-methoxyxanthone

(3-MeOXAN) (Fig. 1) is a major drawback not only for their

use in the therapy but even for the in vitro assessment of

their biological activity. One approach to overcome the

difficulty of administration of poorly water-soluble com-

pounds is their incorporation in polymeric nanocarriers

[10–12]. Depending on the processing conditions, either

0939-6411/$ - see front matter q 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
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nanospheres or nanocapsules can be obtained [13]. Nano-

spheres are matrix-type systems composed of an entangle-

ment of oligomer or polymer units, while nanocapsules are

reservoir-type systems, consisting of an oily core sur-

rounded by a polymer wall. Besides their ability to improve

the delivery of water-insoluble drugs, nanoparticles have

been reported to control drug release [10], to reduce drug-

associated adverse effects [14], to protect the compounds

from inactivation before reaching their site of action [15], to

increase the intracellular penetration [16] and enhance the

pharmacological activity [12].

Based on these considerations, the aim of the present

work was to develop new formulations of XAN and 3-

MeOXAN consisting of PLGA nanospheres and nanocap-

sules with the final goal of improving the biological

activities of these compounds. The evaluation of the activity

of these molecules, such as the inhibitory effect on nitric

oxide (NO) production frommacrophages and the inhibitory

activity on different human cancer cell lines growth,

represents a major interest of our research group.

PLGAwas selected for the preparation of the nanocarriers

because of its adequate biocompatibility and biodegrad-

ability [17]. Both systems, nanospheres and nanocapsules

were prepared according to the solvent displacement

technique described by Fessi et al. [18,19]. This is a simple

method that is particularly useful for the encapsulation of

lipophilic substances [13,20,21]. Formulations were charac-

terized with regard to their particle size distribution, zeta

potential, drug incorporation efficiency and thermal beha-

viour. In vitro drug release and stability studies were also

performed for the most promising formulations.

2. Materials and methods

2.1. Materials

Xanthone (XAN), PLGA (50:50) MW 50 000–75 000,

Pluronic F-68, phosphate buffered saline tablets and

soybean lecithin (40% purity by thin-layer chromatography)

were purchased from Sigma-Aldrich Quı́mica (Sintra,

Portugal). Threalose dihydrate was purchased from Fluka

(Sintra, Portugal). 3-Methoxyxanthone (3-MeOXAN) was

synthesised in our laboratory according to Fernandes et al.

[22]. Myritol 318 (caprilic/capric acid triglyceride) was

kindly supplied by Henkel (Lisboa, Portugal). HPLC-grade

methanol and acetonitrile were obtained from Merck

(Lisboa, Portugal). Water was purified by reverse osmosis

Milli-Q system (Milliporew, Lisboa, Portugal). Other

chemicals were of analytical grade.

2.2. Preparation of nanospheres

Nanospheres containing XAN or 3-MeOXAN were

prepared by the solvent displacement technique described

by Fessi et al. [18]. Briefly, an organic solution of PLGA

(63 mg) and different amounts of XAN or 3-MeOXAN

in acetone (10 mL) was poured, under moderate

magnetic stirring, into 10 mL of an aqueous solution of

Pluronicw F-68 0.25% (w/v). Following 5 min of stirring,

the volume of nanosphere dispersion was concentrated to

10 mL under reduced pressure. Separation of non-encapsu-

lated compounds was performed by centrifugation at

2000!g for 30 min. (Heraeus Sepatec centrifuge, Porto,

Portugal) after solubilization of a certain amount of

threalose dihydrate for achieving a 5% (w/v) concentration.

The supernatant was discarded and the pellet containing the

nanospheres was redispersed in water to complete the initial

volume of nanosphere dispersion submitted to centrifu-

gation. Empty nanospheres were prepared according to the

same procedure but omitting the xanthones in the organic

phase.

2.3. Physicochemical characterization of nanospheres

2.3.1. Particle size and zeta potential

Particle size analysis of nanospheres was performed by

photon correlation spectroscopy (PCS). This technique

yields the mean particle diameter and the polydispersity

index (PI), which is a dimensionless measure of the

broadness of the particle size distribution. Zeta potential

was evaluated by laser Doppler anemometry (LDA). In both

determinations, samples were analysed following appro-

priate dilution with filtered (0.22 mm) ultrapure water, using

a Zetasizer 3000 (Malvern Instruments, Malvern, UK).

Values reported are the meanGSD of at least three different

batches of each nanosphere formulation.

2.3.2. Quantification of XAN and 3-MeOXAN content

in nanospheres

The content of XAN and 3-MeOXAN of the nanospheres

was determined by UV (Schimadzu UV 1603 spectropho-

tometer, Shimadzu Co., Kyoto, Japan) at 237 nm, by a

modification of a previously validated method [23],

following the dissolution of the nanospheres in acetonitrile.

Previous studies demonstrated no absorbance interference

from empty nanospheres under the same conditions.

Incorporation efficiency was calculated as follows:

I:E:ð%ÞZA=B!100

Fig. 1. Chemical structure of xanthones: XAN (RZH), 3-MeOXAN

(RZOCH3).

M. Teixeira et al. / European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 59 (2005) 491–500492
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where A is the drug concentration (mg/mL) in

the nanosphere dispersion and B is the theoretical drug

concentration (mg/mL).

2.3.3. Differential scanning calorimetry (DSC)

DSC was performed in order to characterize the

physical state of XAN and 3-MeOXAN in nanospheres.

Thermograms were obtained using a Shimadzu DSC-50

(Shimadzu Co., Kyoto, Japan). The adopted scanning

temperature range was from 25 to 300 8C at a heating rate

of 10 8C/min.

2.3.4. Morphological studies

Morphological examination of nanospheres was per-

formed by transmission electron microscopy (TEM) (Zeiss

microscope M-10C, New York, USA) following negative

staining with uranyl acetate solution (1%, w/v) or

phosphotungstic acid solution (2%, w/v).

2.4. Preparation of nanocapsules

XAN and 3-MeOXAN-containing PLGA nanocapsules

were prepared by the interfacial polymer deposition

technique described by Fessi et al. [19]. Briefly, about

50 mg of polymer and 100 mg of soybean lecithin were

dissolved in 10 mL of acetone. Different amounts of XAN

or 3-MeOXAN were dissolved in 0.5–0.6 mL of Myritolw

318 and the solution obtained was added to the previously

prepared acetonic solution. The final solution was poured

into 20 mL of an aqueous solution of Pluronicw F-68 0.5%

(w/v) under moderate stirring, leading to the formation of

the nanocapsules. Then, acetone was removed under

vacuum and the colloidal dispersion of nanocapsules was

concentrated to 5–10 mL by evaporation under reduced

pressure. The amount of non-encapsulated xanthones (either

XAN or 3-MeOXAN) was separated by ultrafiltration/

centrifugation technique [19] using centrifugal filter

devices (Centricon YM-50, Milliporew, Lisboa, Portugal)

at 4000!g for 2 h (Beckman UL-80 ultracentrifuge,

Albertville, USA). Empty nanocapsules were prepared

according to the same procedure but omitting the xanthones

in the organic phase.

XAN and 3-MeOXAN nanoemulsions were prepared

as nanocapsules, omitting the polymer in the organic

phase.

2.5. Physicochemical characterization of nanocapsules

2.5.1. Particle size and zeta potential

Particle size analysis of nanocapsules was performed

by photon correlation spectroscopy (PCS). This technique

yields the mean particle diameter and the polydispersity

index (PI), which is a dimensionless measure of the

broadness of the particle size distribution. Zeta potential

was evaluated by laser Doppler anemometry (LDA). In

both determinations, samples were analysed following

appropriate dilution with filtered (0.22 mm) ultrapure

water, using a Zetasizer 5000 (Malvern Instruments,

Malvern, UK). Values reported are the meanGSD of at

least three different batches of each nanocapsule

formulation.

2.5.2. Quantification of XAN and 3-MeOXAN content

in nanocapsules

The content of XAN and 3-MeOXAN of the nanocap-

sules was determined by a previously validated HPLC

method [24], following the dissolution of an aliquot of the

nanocapsule dispersion in acetonitrile.

Incorporation efficiency was calculated as described for

nanospheres (Section 2.3.2).

2.5.3. In vitro release studies of XAN and 3-MeOXAN

from nanocapsules

In vitro release studies of XAN and 3-MeOXAN from

the nanocapsules were carried out at 37 8C, by the bulk

equilibrium reverse dialysis bag technique, as previously

described by Levy and Benita [25]. Briefly, for each

xanthonic compound, a volume of a nanocapsule dis-

persion—corresponding to 20% of the maximum aqueous

solubility of each compound in phosphate buffered saline

solution 0.1 M, pH7.4 (PBS) at 37 8C—or an aqueous

solution, was placed directly into 200 mL of PBS, where

numerous dialysis sacs (cellulose membrane Mw cut-off

12 000 D, Sigma-Adrich Quı́mica, Sintra, Portugal) con-

taining 1 mL of PBS, had been previously immersed. The

dialysis sacs were equilibrated with PBS prior to the

experiments. At given time intervals, a dialysis bag was

withdrawn from the stirred release medium and the XAN

or 3-MeOXAN content was directly assayed by a

modification of a previously validated HPLC method

[24], setting the detection wavelength at 240 nm. XAN or

3-MeOXAN stock solutions in acetonitrile were diluted

with PBS to obtain calibration solutions over the range of

0.1–1.4 mg/mL. Values reported are the meanGSD of the

values corresponding to three different batches of each

formulation of nanocapsules.

2.5.4. Physical stability

The effect of storage time on the particle size and zeta

potential of XAN and 3-MeOXAN-containing nanocap-

sules formulations was assessed. Nanocapsules aqueous

dispersions were stored in sealed glass bottles at 4 8C and

protected from light, during a 4-month period.

2.5.5. Morphological studies

The morphology of nanocapsules was assessed by TEM

using a Zeiss EM-10C microscope (New York, USA),

following negative staining with phosphotungstic acid

solution (2%, w/v).
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3. Results and discussion

3.1. Characteristics of XAN and 3-MeOXAN-loaded

nanospheres

The loading capacity of the nanospheres was assessed

using fixed amounts of polymer and surfactant and variable

quantities of XAN or 3-MeOXAN. According to the results

shown in Table 1, maximum incorporation efficiencies were

achieved either for XAN (33.0G4.1%) or for 3-MeOXAN

(41.5G7.6%) corresponding to a theoretical concentration

of 60 mg/mL. For concentrations above 70 mg/mL both

xanthones precipitated in the form of crystals, indicating

that the maximum loading capacity of the carrier

was reached. Thus, for the theoretical concentration of

60 mg/mL, the final concentrations of encapsulated

compounds were only of 20 mg/mL for XAN and 25 mg/
mL for 3-MeOXAN. According to Barichello et al. [26]

when the drug has a low affinity for the polymer, it tends to

diffuse from the organic phase to the external aqueous

medium during the nanosphere formation process, leading

to low drug loading capacities. The relatively low

association efficiency observed in the present study for

XAN and 3-MeOXAN, suggests that these compounds have

low affinity for the polymer. In fact, for the theoretical

concentration of 60 mg/mL, the final concentrations

achieved for encapsulated compounds were only of 20 and

25 mg/mL for XAN and 3-MeOXAN, respectively. Never-

theless, the nanosphere aqueous dispersions developed

show higher concentrations for both xanthones than the

respective aqueous solutions. Indeed the water-solubility of

both xanthones is about 5–6 mg/mL at 25 8C (data not

shown).

Particle size results (Table 2) of prepared empty XAN

and 3-MeOXAN nanospheres showed that all samples were

in the nanometric range (mean diameter !170 nm) and

exhibited a narrow size distribution (PI!0.1). These results

were confirmed by TEM analysis. In fact, TEM micro-

photographs of XAN- and 3-MeOXAN-loaded nanospheres

(Fig. 2) show their spherical shape as well as their

homogeneous size distribution. Similar results have been

previously reported for PLGA nanoparticles containing

various drugs [26].

Zeta potential results (Table 2) showed that both empty

and drug-loaded nanosphere formulations exhibited

a negative charge with values ranging from K38.9 to

K36.0 mV, typically observed for these types of systems

[27]. The surface charge of colloidal particles can arise by a

number of means, e.g. ionisation of chemical groups on the

surface or adsorption of ions [28]. It has been previously

reported [29,30] that the negative charge of PLGA

nanoparticles is due to the ionisation of carboxylic-end

groups of polymer on the surface. However, carboxylic end

groups of the PLGA used in this study were esterified with

lauryl groups and hence were not susceptible to ionisation.

Thus, the negative charge of prepared nanoparticles can be

attributed to the adsorption of anions on the colloidal

surface. The presence of both xanthones did not

Table 1

Encapsulation parameters of XAN and 3-MeOXAN in PLGA nanospheres

Theoretical

concen-

tration

(mg/mL)

XAN nanospheres 3-MeOXAN nanospheres

Final con-

centration

(mg/mL)

Encapsula-

tion effi-

ciency (%)

Final con-

centration

(mg/mL)

Encapsula-

tion effi-

ciency (%)

50 13.0G1.1 26.1G2.1 19.0G0.6 38.1G1.1

60 20.0G2.4 33.0G4.1 24.9G4.6 41.5G7.6

70 Crystals of

XAN

ND Crystals of

3-MeOXAN

ND

80 Crystals of

XAN

ND Crystals of

3-MeOXAN

ND

Values express the mean resultsGSD values of three different batches. ND,

not determined.

Table 2

Mean diameter, polydispersity index (PI) and zeta potential (z) of PLGA

empty and loaded nanospheres

Empty

nanospheres

XAN

nanospheresa
3-MeOXAN

nanospheresb

Diameter (nm) 154G6 164G8 164G9

PI 0.06G0.03 0.06G0.03 0.06G0.01

z (mV) K36.2G5.2 K38.9G1.3 K36.0G3.0

Values express the mean resultsGSD values of three different batches.
a XAN nanosphere with theoretical concentration of 60 mg/mL.
b 3-MeOXAN nanospheres with theoretical concentration of 60 mg/mL.

Fig. 2. Transmission electron microphotographs of PLGA nanospheres containing: (A) XAN or (B) 3-MeOXAN. Scale barZ150 nm.
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significantly affect either the mean diameter or the zeta

potential of nanospheres (PO0.05).

Fig. 3 shows the DSC thermograms corresponding to the

following samples: PLGA; XAN; threalose; a physical

mixture of XAN and empty nanospheres (1:1) and XAN-

loaded nanospheres. The PLGA thermogram displays an

endotherm at 46 8C, corresponding to the polymer glass

transition temperature (Tg) and the threalose thermogram

shows an endotherm attributed to the dehydration of the

compound, which occurred at 98 8C. The thermogram of

XAN displays a thermal event at 178 8C, attributed to its

melting point. Physical mixture of XAN and empty

nanospheres (1:1) exhibits endotherms corresponding to

the Tg of PLGA, to the dehydration of threalose as well as to

the melting point of XAN. For XAN-loaded nanospheres a

thermal event at 98 8C, attributed to threalose crystal

dehydration was observed and it was not possible to clearly

identify whether the polymer Tg has suffered any significant

change. Furthermore, since no XANmelting endotherm was

observed we might conclude that there are no crystalline

XAN domains in nanospheres.

Fig. 4 shows DSC thermograms corresponding to the

following samples: PLGA; 3-MeOXAN; threalose; physi-

cal mixture of 3-MeOXAN and empty nanospheres (1:1)

and 3-MeOXAN-loaded nanospheres. The thermogram of

3-MeOXAN shows a thermal event at 131 8C correspond-

ing to its melting point. The physical mixture of 3-

MeOXAN and empty PLGA nanospheres exhibits

endotherms corresponding to the Tg of PLGA, to the

dehydration of threalose as well as to the melting point of

3-MeOXAN. The thermogram of 3-MeOXAN-loaded

nanospheres shows an endotherm corresponding to threa-

lose dehydration (at 98 8C) and a mild thermal event at

approximately at 46 8C, which may correspond to the Tg of

the polymer. However, the melting endotherm of 3-

MeOXAN was not detected. Consequently, these data

suggest that both XAN and 3-MeOXAN form a molecular

dispersion in the polymer matrix of nanospheres.

3.2. Characteristics of XAN and 3-MeOXAN-loaded

nanocapsules

Two strategies were adopted in order to prepare stable

nanocapsule dispersions containing a high concentration of

both xanthones. One of them was based on increasing the

concentration of xanthones added to the oily core of the

nanocapsules until the precipitation of the excess — non-

encapsulated — occurred and could be observed. For this

Fig. 3. DSC thermograms of threalose, physical mixture of XAN and empty

PLGA nanospheres (1:1), XAN, PLGA and XAN-loaded nanospheres

(XAN nps).

Fig. 4. DSC thermograms of threalose, physical mixture of 3-MeOXAN and

empty PLGA nanospheres (1:1), 3-MeOXAN, PLGA and 3-MeOXAN-

loaded nanospheres (3-MeOXAN nps).
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purpose, different batches of XAN or 3-MeOXAN nano-

capsules were prepared using fixed amounts of polymer

(PLGA), surfactants (Pluronic F-68 and soybean lecithin)

and 0.5 mL of oil and increasing theoretical concentrations

of xanthones in the final suspension ranging from 200 to

800 mg/mL for XAN and from 1000 to 1600 mg/mL for

3-MeOXAN. The resulting incorporation efficiency values

were close to 90% for XAN formulations with theoretical

concentrations ranging from 200 to 600 mg/mL (Table 3).

For higher concentrations, XAN crystals could be observed,

indicating that the maximum loading capacity of the

nanocapsules had been reached. For the 3-MeOXAN-loaded

nanocapsules, the incorporation efficiency values were close

to 80% for theoretical concentrations ranging from 1000 to

1400 mg/mL. As in the previous case, for higher concen-

trations, 3-MeOXAN crystals could be detected. Hence,

maximum concentrations of xanthones encapsulated into

the nanocapsules were attained for theoretical concen-

trations of 600 mg/mL for XAN (corresponding to a

concentration of 1.2%, w/v, in Myritol 318) and 1400 mg/
mL for 3-MeOXAN (corresponding to a concentration of

2.8%, w/v, in Myritol 318). According to different authors

[31–33], the percentage of drug encapsulated in the

nanocapsules is correlated to the drug solubility in the oil

core. In the present case, the incorporation efficiency values

of both xanthones were relatively close. However, the final

concentration of the nanoencapsulated 3-MeOXAN

(1162 mg/mL) was higher than that of XAN (529 mg/mL).

An explanation for these results may be the higher solubility

of 3-MeOXAN in Myritol 318 than XAN.

The second strategy adopted in order to increase the con-

centration of the nanoencapsulated xanthones in the

nanocapsules suspension was based on increasing the

volume of Myritol 318 and on concentrating the final

dispersion to 5 mL instead of 10 mL. When using this

strategy, one must be aware of the fact that, as observed by

Guterres et al. [31] for PLA nanocapsules containing

diclofenac, the increase of the oil volume can eventually

reduce the stability of nanocapsules. More specifically, these

authors found that the use of a volume of oil (benzylbenzo-

ate) higher than 0.75 mL (corresponding to a concentration

of 5%, v/v), led to the formation of unstable nanocapsules

with the appearance of a precipitate and free oil. A common

method used to study the stability of nanocapsules is the

ultracentrifugation [34,35]. When nanocapsule dispersions

prepared with an oil core with a density!1, such asMyritol

318, are submitted to centrifugation four possible phases can

be detected. One is constituted by a small pellet attributed to

the formation of nanospheres due to the inadequate polymer

deposition at the interfacial level. An additional phase may

be found containing surfactants and non-encapsulated

compounds. A floating cream layer corresponding to stable

nanocapsules constitutes the third one. Finally, an oily phase

may appear at the surface of the preparation due to oil drops

that coalesced when surfactants could not stabilize the

preparation.

In the present work, to study the stability of nanocapsules

prepared with high oil volumes (O0.5 mL), several

formulations of empty nanocapsules were obtained using

fixed amounts of polymer and surfactants and different

volumes of Myritol 318 (0.5, 0.6, 0.7 and 0.8 mL) and

submitted to centrifugation (25 000!g, for 30 min). The

formulations containing 0.5 and 0.6 mL of Myritol 318

showed a small pellet at the bottom of the flask, attributed to

nanospheres and a cream layer at the surface corresponding

to nanocapsules. No free oil could be detected in these

formulations indicating that the oil was completely coated

by the polymer. The formulations including 0.7 and 0.8 mL

of Myritol 318 showed a free oil layer at the surface of the

dispersions upon centrifugation indicating a poor stability.

Table 3

Encapsulation parameters of XAN and 3-MeOXAN in PLGA nanocapsules

XAN nanocapsules 3-MeOXAN nanocapsules

Theoretical

concentration

(mg/mL)

XAN/

Myritol

318%

(w/v)

Final concen-

tration (mg/mL)

Encapsulation

efficiency (%)

Theoretical

concentration

(mg/mL)

3-MeOXAN/

Myritol

318%

(w/v)

Final concen-

tration (mg/mL)

Encapsulation

efficiency (%)

200 0.4 178G21 89G11 1000 2.0 887G51 89G5

400 0.8 342G18 85G5 1200 2.4 918G9 77G1

600 1.2 529G57 88G9 1400 2.8 1162G80 83G6

700 1.4 Crystals of XAN ND 1600 3.2 Crystals of

3-MeOXAN

ND

800 1.6 Crystals of XAN ND

Values express the mean resultsGSD values of three different batches. ND, not determined.

Table 4

Mean diameter, polydispersity index (PI) and zeta potential (z) of empty

and loaded PLGA nanocapsules

Empty

nanocapsules

XAN

nanocapsulesa
3-MeOXAN

nanocapsulesb

Diameter (nm) 274G3 278G15 280G19

PI 0.455G0.130 0.412G0.051 0.376G0.104

z (mV) K40.9G5.9 K39.1G0.7 K39.5G4.7

Values express the mean resultsGSD values of three different batches.
a XAN nanocapsules with theoretical concentration of 600 mg/mL.
b 3-MeOXAN nanocapsules with theoretical concentration of

1400 mg/mL.
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Thus, our results suggest that 0.6 mL is the limiting volume

of Myritol 318 that allows the preparation of stable

nanocapsule formulations. As a consequence, the new

formulations of XAN and 3-MeOXAN-containing nano-

capsules were prepared using 0.6 mL of Myritol 318, while

maintaining the concentration of each compound in the oil

volume (1.2%, w/v, for XAN and 2.8%, w/v, for 3-

MeOXAN). This led to concentrations of nanoencapsulated

XAN and 3-MeOXAN in the final dispersions of

1173 mg/mL and of 2780 mg/mL, respectively. Thus, the

nanocapsule aqueous dispersions developed show higher

concentrations for both xanthones than the respective

aqueous solutions as well as the nanosphere dispersions.

Results of particle size analysis (Tables 4 and 5) indicate

that the mean sizes of the different nanocapsule formu-

lations are lower than 300 nm and correspond to a mid-

range polydispersity population (PI!0.5). TEM analysis

confirmed these results and showed the spherical mor-

phology of XAN and 3-MeOXAN nanocapsules (Fig. 5).

Similar particle size results have been previously reported

for PLGA nanocapsules containing phenylbutazone [36].

Furthermore, the results show that the mean particle size

values of XAN or 3-MeOXAN-loaded nanocapsules do not

differ significantly (PO0.05) from those corresponding to

empty nanocapsules.

Zeta potential results (Tables 4 and 5) show that both

empty and drug-loaded nanocapsules, exhibit a negative

charge with values ranging from K41.8 to K36.3 mV. The

presence of xanthones did not affect significantly the zeta

potential (PO0.05). Negative zeta potential values of

K41 mV have also been previously reported by Marchal-

Heussler et al. [37] for PLGA nanocapsules containing

betaxolol. The zeta potential values of the nanocapsules

developed in our study may constitute an important

contribution for the physical stability of the dispersions. In

fact, it is known that high zeta potential values, above

30 mV, either positive or negative, lead to more stable

nanocapsule dispersions due to the repulsion between

particles, which prevents their aggregation [20]. Our results

can be attributed to the specific composition of the

nanocapsules (polymer and surfactant concentrations as

well as to the type of oil core). According to several authors

[20,35,38], the major components of nanocapsules, which

can affect their zeta potential are lecithins, oil core, polymer

and poloxamer. Lecithins and oils have compounds such as

free acids or negatively charged phospholipids, which

confer a negative charge to nanocapsules. Polymers,

especially poly a-hydroxy acids, such as poly(DL-lactide),

impart negative charge due to carboxyl groups. Poloxamer,

a non-ionic surfactant, tends to reduce the absolute value of

zeta potential.

3.3. In vitro release

The in vitro release profiles of 3-MeOXAN and of XAN

from PLGA nanocapsules and from the corresponding

control nanoemulsions are shown in Figs. 6 and 7.

Nanoemulsions were used as control, in order to investigate

the role of polymeric wall on drug release. These figures

also show the corresponding release diffusion profiles of the

free compounds in aqueous solution through the dialysis

bag. The experiments were performed under ‘sink con-

ditions’, in order to avoid the interference of the xanthones

solubility in the in vitro release. As can be observed in both

Table 5

Mean diameter, polydispersity index (PI), zeta potential (z) and incorporation parameters of various nanocapsule formulations: empty nanocapsules (0.6 mL

Myritol 318 and without xanthones), XAN-loaded nanocapsules (0.6 mLMyritol 318, XAN theoretical concentration of 1440 mg/mL) and 3-MeOXAN-loaded

nanocapsules (0.6 mL Myritol 318, 3-MeOXAN theoretical concentration of 3360 mg/mL)

Sample Theoretical con-

centration (mg/mL)

Final concentration

(mg/mL) [n]

Encapsulation

efficiency (%)

Diameter (nm) [n] PI z (mV) [n]

Empty nanocapsules – – – 261G17 [5] 0.48G0.06 K36.3G4.3 [5]

XAN nanocapsules 1440 1173G100 [7] 82G7 273G18 [5] 0.48G0.05 K36.4G9.3 [5]

3-MeOXAN

nanocapsules

3360 2780G238 [7] 83G7 271G16 [5] 0.43G0.03 K41.8G5.4 [5]

Fig. 5. Transmission electron microphotographs of PLGA nanocapsules containing: (A) XAN or (B) 3-MeOXAN. Scale barZ250 nm.
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figures, practically the totality of both xanthones in solution

diffused through the dialysis bag within 4 h. However, when

the xanthones were either nanoencapsulated or incorporated

into nanoemulsions, the amounts diffused to the inner side

of the dialysis bag were reduced, as was also found by other

authors for different substances [33,39].

As can be seen in Fig. 6, the release of 3-MeOXAN from

nanocapsules and nanoemulsions yielded similar profiles. In

both cases, an important initial release rate of the compound

during the first hour and a slower release rate up to the fourth

hour were observed. At 1 h of the experiment, the mean

amounts of 3-MeOXAN released from nanoemulsion

and nanocapsule dispersion were approximately 70% and

at 4 h were roughly 80%. Identical release profiles were

already reported for other drugs [33,35,36]. The similarity

of the release profiles obtained for both systems in the

present study evidences that the polymer coating of

nanocapsules has no role in the release process of

3-MeOXAN, being the compound’s partition between the

oily core and the external aqueous medium the main factor

governing the process, as was already reported for other

drugs [35,36,40].

As can be seen in Fig. 7, the release of XAN from

nanocapsules and nanoemulsions yielded different profiles.

Despite the important initial release observed for both

systems, a significant difference (P!0.05) after the first

30 min and up to the end of the experiment was noted. At

30 min, the mean amounts of XAN released from

nanocapsule and nanoemulsion dispersions were

59.7G4.3% and 69.0G2.5%, respectively. At 4 h. and

until the end of the assay, the mean amounts of XAN

released from nanocapsule and nanoemulsion dispersions

were approximately 70 and 80%, respectively. The different

release profiles indicates that another factor besides XAN

partition between oil core and the aqueous medium

Fig. 6. In vitro release profiles of 3-MeOXAN from PLGA nanocapsules

and from nanoemulsion followed by its diffusion through the dialysis bag.

The diffusion profile of free 3-MeOXAN dissolved in the medium through

the dialysis membrane is shown as a control. The theoretical 3-MeOXAN

concentration was, in nanocapsules and nanoemulsion, 3360 mg/mL. Each

point represents the meanGSD values obtained from three different

batches. The inset shows the release profiles over the first 8 h (*P!0.05).

Fig. 7. In vitro release profiles of XAN from PLGA nanocapsules and from

nanoemulsion followed by its diffusion through the dialysis bag. The

diffusion profile of free XAN dissolved in the medium through the dialysis

membrane is shown as a control. The theoretical XAN concentration was,

in nanocapsules and nanoemulsion, 1440 mg/mL. Each point represents the

meanGSD values obtained from three different batches. The inset shows

the release profiles over the first 8 h (*P!0.05).

Fig. 8. Evolution of mean size of empty nanocapsules, XAN- and 3-

MeOXAN-loaded nanocapsules, during storage at 4 8C for 4 months.

Fig. 9. Evolution of zeta potential of empty nanocapsules, XAN- and 3-

MeOXAN-loaded nanocapsules, during storage at 4 8C for 4 months.
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influences the release from nanocapsules, which may

suggest the existence of an interaction between the

compound and the polymer of the nanocapsules. Indeed,

as previously reported for other drugs [33], the slower

release from the nanocapsules as compared to the emulsion

could be attributed to an interaction between the compound

and the polymer wall of the nanocapsules.

By comparing the release profiles of both xanthones from

the respective nanoemulsions (Figs. 6 and 7), the afore-

mentioned higher affinity of 3-MeOXAN for Myritol 318 is

in accordance with its slower release rate.

The rapid release of different drugs from nanocapsules

has been previously reported by different authors [20].

Despite this large burst release, nanocapsules have been

shown to improve biological activities of several drugs

either in vitro [41] or in vivo when administered by ocular

[37] or parenteral [42] routes. Therefore, besides nano-

capsule formulations we developed afforded higher

concentrations of XAN and 3-MeOXAN than those

corresponding to the respective aqueous solutions, these

nanocarriers could also be useful for the improvement of

biological activity of xanthones.

3.4. Physical stability

Particle size is an important property of colloidal

dispersions, since the tendency to sediment is determined

by changes in this parameter [43]. Furthermore, particle size

influences their in vivo behaviour [44]. As shown in Fig. 8,

no significant differences (PO0.05) on the mean size of

empty nanocapsules and XAN- or 3-MeOXAN-loaded

nanocapsules were observed during storage of the respective

aqueous dispersions at 4 8C for 4 months. Similarly, no

significant variation on zeta potential values (Fig. 9) was

observed during storage for all studied nanocapsule

formulations (PO0.05).

Besides the lack of changes in size or zeta potential, the

xanthone-loaded nanocapsules remained visually

unchanged during storage in the referred conditions. No

sediment, cream or free oil could be observed in any

formulation. In addition, no XAN crystals were observed for

up to 4 months. For 3-MeOXAN-loaded nanocapsules no

crystals were detected for up to 3 months. However, some

crystals could be observed at the end of the fourth month.

Guterres et al. [31] and Schaffazick et al. [45] have also

reported the appearance of drug crystals in nanocapsule

formulations during storage (after 8 months). According to

these authors, this phenomenon could be attributed to

the presence of nanocrystals, stabilized by the surfactants,

which, with time, start to grow and precipitate.

4. Conclusions

The solvent displacement technique adopted in the

present work was found to be appropriate for the preparation

of nanoparticle formulations containing either XAN or

3-MeOXAN. This process allowed us to obtain nanospheres

of a mean diameter !170 nm and nanocapsules of a mean

diameter !300 nm. Nanoincorporation of these poorly

water-soluble compounds affords the preparation of formu-

lations with higher concentrations of XAN or 3-MeOXAN

than those corresponding to the respective aqueous

solutions. Nanocapsules appear to be more appropriate

carriers for both xanthones, once encapsulated XAN and

3-MeOXAN concentrations in the final dispersions were 60

and 100-fold, respectively, to those corresponding to

nanospheres. 3-MeOXAN release from nanocapsules is

governed mainly by its partition between the oil core and the

external aqueous medium. The release profile of XAN from

nanocapsules suggests the existence of an interaction of the

drug with the polymer. Developed nanocapsule formu-

lations were shown to be physically stable for a period of

3–4 months.
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Xanthone has been incorporated for the first time in nanoparticles of poly(d,l-lactide-co-glycolide)
(PLGA). For this purpose the estimation of xanthone content in the nanoparticles is a crucial tool for
guaranteeing the reliability of the results. Thus, a simple spectrophotometric method was validated
according to USP25 and ICH guidelines for its specificity, linearity, accuracy and precision. The meth-
od was found to be specific for xanthone in the presence of nanoparticle excipients. The calibration
curve was linear over the concentration range of 0.5 to 4.0 mg/mL (r > 0.999). Recovery of xanthone
from nanoparticles ranged from 86.5 to 95.9%. Repeatability (intra-assay precision) and intermediate
precision were found to be acceptable with relative standard deviations values (RSD) ranging from 0.3
to 3.0% and from 1.4 to 3.1%, respectively. The method was found to be suitable for the evaluation of
xanthone content in nanoparticles of PLGA.

1. Introduction

Xanthones represent a large group of heterocyclic com-
pounds including natural, semisynthetic and totally syn-
thetic structures (Peres et al. 2000). Among others, anti-
tumoral (Lin et al. 1996a; Kamei et al. 1998), antibacterial
(Hnuma et al. 1996), anti-inflammatory (Lin et al. 1996b),
hepatoprotective (Fernandes et al. 1995), antimalarial
(Ignatushchenko et al. 1997), immunomodulatory (Pinto
and Nascimento 1997; Gonzales et al. 1999), as well as in-
hibitory activities of angiotensine converting enzyme (Chen
and Lin 1992) and monoamine oxidase (MAO) (Thull et al.
1993; Gnerre et al. 2001) have been described. Xanthone
itself was described as a good MAO-A inhibitor (Thull et al.
1994).
Poor aqueous solubility of xanthone and many of its deriva-
tives is a major obstacle for the assessment of pharmacolo-
gical activity of these compounds and for their use in ther-
apy. In general water-insolubility is often associated with
poor bioavaliability (Speiser 1998). One approach to over-
come the difficulty of administration of poorly water-solu-
ble compounds is by incorporation in carrier systems such
as polymeric microparticles and nanoparticles.
By incorporating xanthone or its derivatives in nanoparti-
cles, these poorly water-soluble compounds may be admi-
nistered as nanoparticle aqueous dispersions at concentra-
tions higher than their maximum hidrosolubility. Moreover,
incorporation of these compounds in nanoparticles may al-
low different ways of administration and, simultaneously,
may afford their in vivo protection and targeting.
This study is part of a broader investigation, which aims the
incorporation of xanthone and its derivatives in nanoparti-
cles of poly(dl-lactide-co-glycolide) (PLGA) as well as the

in vitro and in vivo evaluation of the systems. PLGA has
been selected since polyesters, including poly(lactic acid),
poly(glycolic acid) and their copolymers, have emerged as
the most widely studied class of biodegradable polymers
for pharmaceutical use due to their biocompatibility and
biodegradability (Jain et al. 1998). In the present work, we
have used xanthone as a model molecule of this family of
compounds for incorporation in PLGA nanoparticles. For
this purpose the estimation of xanthone content in the na-
noparticles is a crucial step. Thus, the quantification meth-
od of incorporated xanthone constitutes a very important
tool for guaranteeing the reliability of the results. We re-
port here the validation of a simple and accurate spectro-
photometric method for the quantification of xanthone con-
tent in nanoparticles of PLGA according to International
Conference on Harmonisation (ICH) guidelines (Validation
of Analytical Procedures 1998a, b), which are similar to
those established by the United States Pharmacopoeia 25
(USP 25). The method was applied to characterize the le-
vel of xanthone entrapment in PLGA nanoparticles, which
have been prepared for the first time.

2. Investigations, results and discussion

2.1. Validation study

According to the ICH guidelines the specificity of an analy-
tical method is the ability to assess unequivocally the ana-
lyte in the presence of components that may be expected to
be present, such as degradation products, excipients, etc.
(Validation of Analytical Procedures 1998a, b).
In order to evaluate the degradation of xanthone during nano-
particle preparation a TLC was carried out. Two mobile
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phases were used to develop TLC pre-coated plates of silica
gel 60F254 (Merck): petrolbenzine (40–60 �C)––Et2O (5 : 5)
and petrolbenzine––EtOAc (5 : 5). Five samples were com-
pared: empty nanoparticles, xanthone, nanoparticles contain-
ing xanthone, mixture of xanthone and nanoparticles con-
taining xanthone (1 : 1) and mixture of xanthone and empty
nanoparticles (1 : 1). Spots were identified by exposure to the
UV light at 254 nm. TLC results showed the absence of
xanthone degradation products, demonstrating that xanthone
remains stable upon nanoparticle preparation in the referred
conditions. Therefore, no degradation products will be pre-
sent in the medium during xanthone quantification.
In order to evaluate the specificity of the analytical method
concerning to the presence of nanoparticle excipients (i.e.
the potential interference of the excipients), a comparison of
the test results from the analysis of xanthone standard solu-
tions spiked with empty nanoparticles (8 mg) with those
obtained from the analysis of xanthone standard solutions
alone was carried out (Table 1). Data analysis was done
using Student’s t test (P ¼ 0.05). No significant difference
was observed between xanthone standard solutions spiked
with empty nanoparticles and the correspondent xanthone
standard solutions alone, once calculated t values were low-
er than the critical t value (2.78, for 4 degrees of freedom
and a confidence limit of 95%).
According to ICH guidelines the linearity of an analytical
method is its ability (within a given range) to obtain test
results that are directly proportional to the concentration of
analyte in the sample (Validation of Analytical Procedures
1998a, b)
To assess linearity, a calibration curve was constructed at
five concentration levels (0.5; 1.0; 2.0; 3.0 and 4.0 mg/mL)
using the linear square regression procedure. The absor-
bance values obtained for three replicate analyses were
averaged at each concentration. Linear regression analysis
was carried out by plotting mean absorbance at 237 nm (y)
versus analyte concentration (x). The calibration curve
showed to be linear over the concentration range examined
with a correlation coefficient (r) > 0.99926 and a coeffi-
cient of determination (R2) > 0.9985, i.e. over 99.85% of
relationship between x and y (Table 2).
According to ICH guidelines the accuracy of an analytical
method expresses the closeness of agreement between a va-
lue (which is accepted either as a conventional true value or
an accepted reference value) and the value found (Valida-
tion of Analytical Procedures 1998a, b). Accuracy is often
calculated as percent recovery by the assay of known,
added amounts of analyte to the sample.

Accuracy of the assay method was determined by spiking
known amounts of xanthone to samples of empty nanoparti-
cles (8 mg) to obtain final xanthone concentrations of 0.5;
1.0; 2.0 and 4.0 mg/mL, corresponding approximately to 13,
26, 52 and 105% of maximum theoretical concentration
(MTC) of 3.8 mg/mL (as defined in the Experimental sec-
tion), respectively. Table 3 summarises the accuracy results,
expressed as percent recovery and relative standard devia-
tion (RSD). Values of recovery ranged from 86.5 to 95.9%.
These results are clearly in agreement to the criteria pro-
posed by Mehta (1989) for the recovery of an analytical
method, which should be preferably higher than 75%.
According to ICH guidelines the precision of an analytical
method expresses the closeness of agreement between a ser-
ies of measurements obtained from multiple sampling of the
same homogeneous sample under the conditions prescribed
(Validation of Analytical Procedures 1998a, b). Precision
may be measured as repeatability, reproducibility and inter-
mediate precision. Repeatability expresses the precision un-
der the same operating conditions over a short interval of
time (also termed intra-assay precision). Reproducibility re-
fers to the use of an analytical procedure in different labora-
tories. Intermediate precision expresses the precision within
laboratory variations (different days, analysts, equipment,
etc). In this work, we have studied repeatability and inter-
mediate precision for different days.
Repeatability was determined by the analysis of five
xanthone standard solutions in the concentration range of
0.5 to 4.0 mg/mL (three replicates each) on the same day.
Intermediate precision was determined by the analysis of
the same standard solutions on three different days. During
this time period, the standard solutions were refrigerated at
4 �C. Table 4 summarises repeatability and intermediate
precision results. Obtained RSD values ranged from 0.3 to
3.0% and from 1.4 to 3.1%, respectively, indicating that the
proposed method shows acceptable repeatability and inter-
mediate precision. These results are clearly in agreement to
the criteria proposed by Mehta (1989) and Calpena et al.
(1990) for the precision of an analytical method, whose
RSD should be lower than 10%.
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Table 1: Results of specifity determinations

Xanthone standard solutions Xanthone standard solutions
spiked with empty nanoparticles
Mean concentration
(mg/mL) (n) [SD]

tcalculated*

Theoretical
concentration
(mg/mL)

Actual mean
concentration
(mg/mL) (n) [SD]

1.0 0.9400 (3)
[0.017]

0.9003 (3)
[0.081]

0.832

2.0 1.983 (3)
[0.002]

1.918 (3)
[0.142]

0.784

4.0 3.966 (3)
[0.021]

3.682 (3)
[0.2213]

2.31

* tcalculated ¼ ð�xx1 � �xx2Þ
s

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
1

n1
þ 1

n2

r ; s ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ðn1 � 1Þ s21 þ ðn2 � 1Þ s22

n1 þ n2 � 2

s

where �xx1 and �xx2 are mean concentrations of the two samples and s1 and s2 standard
deviation values and t has n1 þ n2 � 2 degrees of freedom.

Table 2: Summary of calibration curve results

Xanthone concentration
(mg/mL)

Mean absorbance RSD (%)

0.5
1.0
2.0
3.0
4.0

0.1087
0.2138
0.4678
0.6899
0.9066

0.772
0.446
1.00
3.23
2.03

Y-intercept
Slope
Correlation coefficient (r)
Coefficient of determination (R2)

�0.0035 � 0.00496a

0.23000 � 0.00221a

0.99926
0.99852

a Confidence limits of Y-intercept and slope (P ¼ 0.05)

Table 3: Results of accuracy determinations

Xanthone concentration Recovery (%) (n) RSD (%)

(mg/mL) (% of MTC)a

0.5 13 86.5 (3) 3.2
1.0 26 90.0 (3) 1.7
2.0 52 95.9 (3) 3.0
4.0 105 92.1 (3) 2.4

a % of maximum theoretical concentration; RSD Recovery standard deviation
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2.2. Application of the validated method

Xanthone content of three different batches of PLGA nano-
particles has been determined by the present validated meth-
od. Table 5 shows incorporation parameters and particle
size of prepared nanoparticles. Incorporation efficiency ran-
ged from 23.9 to 40.8%, with a mean of 32.9%. Mean dia-
meter of xanthone nanoparticles was 117 nm with a narrow
particle size distribution (polydispersity index of 0.06).

3. Experimental

3.1. Materials

Xanthone, PLGA 50 : 50 (MW 50000–75000) and Pluronic F-68 were pur-
chased from Sigma. All solvents and reagents were of analytical grade.

3.2. Nanoparticle preparation and characterization

Xanthone nanoparticles of PLGA were prepared according to a modified
nanodispersion methodology (Fessi et al. 1989). Briefly, 20 mL of an
aqueous medium containing Pluronic F68 (0.25%, w/v) were poured into
20 mL of an acetonic solution containing 125 mg of PLGA polymer and
3 mg of xanthone under moderate stirring, leading to the formation of na-
noparticles. Then, acetone was removed under vacuum. In order to sepa-
rate crystals of nonentrapped xanthone, the nanoparticle dispersion was
filtered through a 0.22 mm membrane (Millipore). To separate soluble
nonentrapped xanthone, the filtrate was subjected to ultracentrifugation at
110000 � g for 15 min at 20 �C (Beckman UL-80 ultracentrifuge). The
supernatant containing free xanthone was discarded and the pellet was
freeze-dried (Edwards freeze-drier).
Empty nanoparticles were prepared according to the same procedure but
without xanthone in the organic phase.
The mean size and polydispersity index of nanoparticle dispersions were
determined by laser light scattering (Malvern Instr. Zetasizer 5000) gener-
ating a volume-average distribution for analysed data.

3.3. Preparation of sample solution for determination of xanthone in
nanoparticles

Freeze-dried nanoparticles (8 mg) were dissolved in 2 mL of methylene
chloride, followed by precipitation of the polymer by addition of 23 mL of
ethanol. The obtained solution was filtered through a 0.45 mm membrane
(Millipore). The filtrate was diluted with ethanol (1 : 2) and assayed by UV
spectroscopy at 237 nm (Varian spectrophotometer), which corresponds to
the maximum absorption wavelength of xanthone under these conditions.
Considering 100% of xanthone entrapment in nanoparticles, the obtained
sample solution had a maximum theoretical concentration (MTC) of
3.8 mg/mL. All analyses were performed in triplicate and the mean results
are reported.

3.4. Preparation of xanthone standard solutions

Xanthone standard solutions were obtained by dilution of a stock standard
solution (50 mg/mL) with ethanol to give five different concentrations over
the range of interest (0.5 to 4.0 mg/mL).
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Table 4: Results of precision determinations

Theoretical
concentration
(mg/mL)

Mean experimental
concentration
(mg/mL) (n)

SD RSD (%)

Repeatability (intra-assay precision)

0.5 0.467 (3) 0.002 0.3
1.0 0.935 (3) 0.028 3.0
2.0 2.12 (3) 0.021 1.0
3.0 3.02 (3) 0.061 2.0
4.0 3.95 (3) 0.081 2.1

Intermediate precision (different days)

0.5 0.473 (3) 0.010 2.1
1.0 0.941 (3) 0.013 1.4
2.0 2.09 (3) 0.064 3.1
3.0 3.04 (3) 0.046 1.5
4.0 3.94 (3) 0.067 1.7

Table 5: Incorporation parameters and particle size of PLGA
nanoparticles containing xanthone

Theoretical
xanthone
loadinga

% (w/w)

Actual
xanthone
loadingb

% (w/w)

Incorporation
efficiencyc

(%)

Diameter
(nm)

Polidispersity
Indexd

2.4 0.79 � 0.20 32.9 � 8.5 117.1 � 0.6 0.06 � 0.02

Values express the mean results � SD of three different batches (n ¼ 3)

a Mass of xanthone used in formulation

Mass of polymer used in formulation
� 100

b Mass of incorporated xanthone

Mass of freeze - dried nanoparticles
� 100

c Xanthone actual loading

Xanthone theoretical loading
� 100

d Varies from 0.0 corresponding to a perfect homogeneous dispersion to 1.0 corre-
sponding to a complete heterogeneous dispersion
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Farmácia, Universidade do Porto, R. Anı́bal Cunha, 164, 4050-047 Porto, Portugal, 2Instituto Superior de Ciências da Saúde-

Norte, R. Central de Gandra, 1317, 4585-116 Gandra, Paredes, Portugal, 3CTMUP—Serviço de Tecnologia Farmacêutica,
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Abstract
For the first time the inhibitory effect of xanthone and 3-methoxyxanthone on nitric oxide (NO) production by IFN-g /LPS
activated J774 macrophage cell line is reported. A remarkable improvement of this effect promoted by encapsulation of these
compounds in nanocapsules of poly (DL-lactide-co-glycolide) (PLGA) is also demonstrated. A weak inhibitory effect of 3.6%
on NO production by activated macrophages was observed for xanthone at the highest studied concentration (100mM).
This effect was slightly higher for 3-methoxyxanthone at the same concentration, producing a reduction of 16.5% on NO
production. In contrast, equivalent concentrations of xanthone and 3-methoxyxanthone incorporated in nanocapsules
produced a significant decrease on NO production of 91.8 and 80.0%, respectively. Empty nanocapsules also exhibited a
slight NO inhibitory activity, which may be due to the presence of soybean lecithin in the composition of the nanosystems.
The viability of the macrophages was not affected either by free or nanoencapsulated xanthones. Fluorescence microscopy
analysis confirmed that a phagocytic process was involved in the macrophage uptake of xanthone- and 3-methoxyxanthone-
loaded PLGA nanocapsules. Phagocytosis might be the main mechanism responsible for the enhancement of the intracellular
delivery of both compounds and consequently for the improvement of their biological effect.

Keywords: Xanthone, 3-methoxyxanthone, nanocapsules, PLGA, nitric oxide, J774 macrophages

Introduction

Nitric oxide (NO) is a gas produced by constitutive

and inducible isoforms of NO synthase (NOS) from

L-arginine and molecular oxygen in a variety of cells

(Gross and Wollin 1995, Aramaki 2000). Constitu-

tive NOS isoforms are expressed in endothelial and

neuronal cells and are calcium- and calmudolin-

dependent (Kolb and Kolb-Bachofen 1992, Aramaki

2000). NO produced by these NOS acts as an

intracellular messenger. In contrast, the inducible

NOS isoform (iNOS) is not dependent on calcium or

calmudolin and its expression is induced by

immunological stimuli in virtually all nucleated
mammalian cells (Gross and Wollin 1995). Activation
of macrophages with some cytokines and/or with
lipopolysaccharide (LPS) induces the production
of large quantities of NO generated by iNOS
(Lowenstein et al. 1993, Gross and Wollin 1995).
NO regulates several important physiological pro-
cesses, namely the maintenance of normal blood
pressure, neuronal mediation and inflammatory res-
ponses and also acts as a defensive agent by damaging
pathogenic DNA (Kuo and Schoeder 1995). How-
ever, excessive and unregulated NO synthesis has
been implicated as causal or contributing to
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pathophysiological conditions, including many lethal
and debilitating diseases of humans, such as vascular
shock, stroke, diabetes, arthritis and chronic inflam-
mation (Gross and Wollin 1995).

Xanthones ( ¼ 9H-xanthen-9-ones) are heterocyclic

compounds based on the dibenzo-g-pirone nucleus

(Figure 1) including natural, semi synthetic and totally

synthetic structures. Xanthones have extensive bio-

logical activities such as hepatoprotection, anti-

inflammation, immunomodulation, growth inhibition

of human cancer cell lines and modulation of protein

kinaseC (PKC) (Fernandes et al. 1995, Lin et al. 1996,

Pinto and Nascimento 1997, Gonzalez et al. 1999,

Peres et al. 2000, Pedro et al. 2002, Saraiva et al.

2002a,b, Pinto and Sousa 2003, Saraiva et al. 2003).

Nevertheless, studies on reduction of NO production

by xanthone derivatives are scarce. Some data are

reported only for mangiferin, which is a C-glucosyl-

xanthone (Garcı́a et al. 2002, Leiro et al. 2003).

Xanthone and 3-methoxyxanthone (Figure 1) were

already evaluated in our group concerning different

biological activities, namely inhibitory activity of

monoamine oxidase (Thull et al. 1993), immuno-

modulatory (Pinto and Nascimento 1997), PKC

modulation (Saraiva et al. 2002b) and growth

inhibitory activity of human cancer cell lines (Pedro

et al. 2002). In the present work, the inhibitory effect of

these xanthones on the production of NO by the

murine macrophage cell line J774 is reported for the

first time. In order to enhance the intracellular delivery

of the xanthones and thus to improve their biological

activity, both compounds were encapsulated in

biodegradable nanocapsules of poly (DL-lactide-co-

glycolide) (PLGA). In fact, nanoencapsulation is

known to increase the intracellular delivery of several

drugs into phagocytic cells (Morin et al. 1994, Wang

andZhang 2001).Nanocapsules can be easily obtained

by interfacial deposition of the polymer around an oily

core in which lipid-soluble drugs can be dissolved, as

we have described previously (Teixeira et al. 2004).

PLGA has been selected for nanocapsule preparation,

since polyesters, including poly (lactic acid), poly

(glycolic acid) and their copolymers, have emerged as

the most widely studied class of polymers for

pharmaceutical use due to their biocompatibility and

biodegradability characteristics (Jain et al. 1998).

The main goal of the present study was to evaluate

in vitro the inhibitory effect of xanthone and 3-

methoxyxanthone on NO production by the activated

macrophage cell line J774 as well as to improve that

effect through the encapsulation of the compounds in

PLGA nanosystems.

Materials and methods

Chemicals and reagents

Xanthone, PLGA (50:50) MW 50,000–75,000,

Pluronic F-68 and soybean lecithin (40% purity by

thin-layer chromatography) were purchased from

Sigma Chemical Co. (St Louis, USA). 3-Methoxy-

xanthone was synthesized in our laboratory by alkaline

cyclization of 2-hydroxy-20,4-dimethoxybenzo-

phenone as previously described (Fernandes et al.

1998). Myritol 318 (caprilic/capric acid triglyceride)

was kindly supplied by Henkel (Lisbon, Portugal).

Foetal bovine serum (FBS) and RPMI-1640 were

purchased from Gibco Invitrogen Co. (Barcelona,

Spain). Other chemicals were of analytical grade

and unless otherwise indicated were purchased

from Sigma.

Preparation and characterization of nanocapsules

Nanocapsules containing either xanthone or 3-meth-

oxyxanthone were prepared as previously described

(Teixeira et al. 2004). Briefly, about 50mg of PLGA

and 100mg of soybean lecithin were dissolved in 10ml

of acetone. Xanthone (7.2mg) or 3-methoxyxanthone

(16.8mg) was dissolved in 0.6ml of Myritol 318 and

the obtained solution was added to the acetonic

solution. The final solution was poured into 20ml of

an aqueous solution of Pluronic F-68 0.5% (w/v) under

moderate stirring, leading to the formation of

nanocapsules. Acetone was then removed under

vacuum and the colloidal dispersion of nanocapsules

was concentrated to 5ml by evaporation under

reduced pressure. Non-encapsulated xanthones

(either xanthone or 3-methoxyxanthone) were separ-

ated by ultrafiltration/centrifugation (centrifugal filter

devices CentriconYM-50,Milliporew, Bedford, USA)

at 4000g for 2 h (Beckman UL-80 ultracentrifuge,

Albertville, USA).

Empty nanocapsules were prepared according to

the same procedure but omitting xanthones in the

organic phase. Nanoemulsion (NE) was prepared in

the same way as nanocapsules, but omitting the

polymer and the xanthones. Nanospheres (NS) were

obtained omitting lecithin, Myritol 318 and

xanthones. Lecithin dispersion (LD) was prepared

omitting polymer, Myritol 318 and xanthones.

Myritol 318 aqueous dispersion (MD) was obtained

omitting polymer, lecithin and xanthones. Freshly

prepared formulations were used in all experiments.Figure 1. Chemical structure of xanthones.
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Mean particle size of xanthone- and 3-methoxy-

xanthone-loaded nanocapsules and empty nano-

capsules, determined by photon correlation spectroscopy

(Zetasizer 5000, Malvern Instruments, Malvern, UK)

was 273 ^ 18, 271 ^ 16 and 261 ^ 17 nm, res-

pectively.

The amount of xanthone and 3-methoxyxanthone

in nanocapsules was determined following dissolution

of aliquots of nanocapsule dispersions in acetonitrile

by a previously validatedHPLCmethod (Teixeira et al.

2003). Incorporation efficiency was higher than 77%

for nanocapsule formulations containing either

xanthone or 3-methoxyxanthone.

NO production assay

Themurine J774 macrophage cell line was maintained

in RPMI-1640medium supplemented with 10% heat-

inactivated FBS serum, 2mM glutamine and

50mg/ml of gentamicin (designated thereafter as

culture medium) at 378C in a 5% CO2 humidified

atmosphere. Cells were added to 96-well flat-bottom

microplates at a density of 0.5 £ 106 cells/ml and

allowed to adhere for 2 h. To induce iNOS, culture

medium was replaced by fresh medium containing

LPS (1mg/ml) and IFN-g (100U/ml). Aqueous

dispersions of nanocapsules containing xanthone or

3-methoxyxanthone as well as solutions of xanthone

or 3-methoxyxanthone in DMSO were diluted

with culture medium (concentrations ranging from

2 to 100mM) and tested. Equivalent concentrations of

empty nanocapsules were also tested. Final concen-

trations of dimethylsulfoxide (DMSO) showed no

interference with the tested biological activity. Sample

dilutions were added together with stimulus and their

effect on NO production was evaluated after 24 h of

incubation at 378C, quantifying nitrite accumulation

in cell culture supernatant by the Griess reaction

(Green et al. 1982).

NO scavenging assay

Sodium nitroprusside (5mM) in PBS was mixed with

the different samples (xanthone- and 3-methoxy-

xanthone-loaded nanocapsules, empty nanocapsules

as well as xanthone and 3-methoxyxanthone solutions

in DMSO) and with ethanol/PBS (1:9) and incubated

for 150min at 258C in 96-well flat-bottom micro-

plates. After incubation, Griess reagent (1% w/v

sulphanilamide and 0.1% w/v naphtylethylenediamide

in 5% v/v phosphoric acid) was added and allowed to

react during 10min at 258C and the absorbance was

measured at 550 nm. Controls consisted of ethanol/

PBS (for 0% of nitrite production) and sodium

nitroprusside (for 100% of nitrite production). The

eventual interference of the samples with the Griess

reagent was also evaluated, using the same procedure

but omitting the sodium nitroprusside. Scavenging

activity, determined in terms of percentage of nitrite

formation, was present when the percentage of nitrite

formed in the presence of the sample was less than

70% of the sodium nitroprusside control (De las

Heras 1997).

Macrophage viability

To evaluate the eventual toxicity of both xanthones

and the respective nanocapsule formulations on

J774 macrophages the MTT-assay was used (Moss-

man 1983). This assay measures the ability of viable

cells to reduce the tetrazolium salt of 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoium bro-

mide (MTT) to formazan. Briefly, macrophages

plated in 96-well flat-bottom microplates were

activated with IFN-g/LPS and exposed for 24 h to

serial concentrations of the different samples.

Following this incubation period, the MTT solution

(1mg/ml) was added. After 4 h of incubation,

formazan was solubilized overnight at 378C in a

sodium lauryl sulfate/N,N-dimethylformamide

(SDS/DMF) solution (20% SDS in a 50% solution

of DMF, pH 4.7). Absorbance of the coloured

solution was measured at 550 nm. Results were

expressed, as percentage of viable cells compared to

control cells incubated with fresh culture medium

(100% viability). Cell toxicity was considered

when the viability of the exposed cells was less

than 70%.

Uptake of nanocapsules by J774 macrophage cell line

The fluorescence exhibited by xanthone and

3-methoxyxanthone was used to study the cellular

uptake of the respective nanosystems by fluor-

escence microscopy. Macrophages were plated at a

density of 0.5 £ 106 cells/ml onto glass cover slips in

6-well plates and allowed to adhere for 2 h. Then

macrophages were activated with IFN-g/LPS, as

described above and incubated with 100mM of each

nanocapsule formulation for 4 h at 48C or at 378C.

After incubation, cells were washed three times with

PBS and fixed with 4% paraformaldehyde for

10min at room temperature. Cells were observed

with an Axiovert 200M fluorescence microscope

(Carl Zeiss, Germany) equipped with a filter set

standard for DAPI. The images were acquired with

an Axiocam Camera (Carl Zeiss, Germany) at

different focus positions with intervals of 0.5mm

and deconvolved with Axiovision LE 4.1 (Carl

Zeiss, Germany).

Statistics

Results are presented as mean values ^ SEM of at

least three experiments. Paired t-test was used

to evaluate the statistical significance of differences.
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P values ,0.05 or ,0.01 were considered statistically

significant. Statistic calculations were performed with

SPSS for Windows (Release 11.5).

Results and discussion

Effect of free and encapsulated xanthones on NO

production

The effect of xanthone, 3-methoxyxanthone and the

respective nanocapsule formulations on NO pro-

duction by the IFN-g/LPS activated murine macro-

phage cell line J774 was evaluated (Figures 2 and 3).

As shown in Figure 2a, NO production was weakly

affected by the presence of free xanthone. In fact,

even at the highest studied concentration (100mM)

the inhibition of NO production was only 3.6%.

In contrast, an equivalent concentration of xanthone

incorporated in nanocapsules produced a signi-

ficant decrease on NO production (91.8%;

P , 0:01). Results also showed that for all tested

concentrations, xanthone-loaded nanocapsules were

always associated with a significant decrease

ðP , 0:05Þ of NO production when compared with

free xanthone.

Comparing Figures 2a and 3a, 3-methoxy-

xanthone showed a higher inhibitory effect on NO

production than xanthone. In fact, a 100mM
concentration of 3-methoxyxanthone caused a

16.5% inhibition of NO production. Moreover, the

incorporation in nanocapsules of an equivalent

concentration of 3-methoxyxanthone caused a

decrease of 80%, showing that, as it was observed

for xanthone, nanoencapsulation of this compound

also leads to a significant ðP , 0:01Þ improvement

of its NO inhibitory effect.

Figure 2. Effect of xanthone (XAN) and xanthone-loaded nanocapsules (XAN Ncs) (2a) and of empty nanocapsules (Empty Ncs) and

xanthone-loaded nanocapsules (XAN Ncs) (2b) on NO production by IFN-g/LPS stimulated J774 macrophages. Results show mean

values ^ SEM ðn ¼ 5Þ: *P , 0.05, **P , 0.01.

Figure 3. Effect of 3-methoxyxanthone (3-MeOXAN) and 3-methoxyxanthone-loaded nanocapsules (3-MeOXANNcs) (3a) and of empty

nanocapsules (Empty Ncs) and 3-methoxyxanthone-loaded nanocapsules (3-MeOXAN Ncs) (3b) on NO production by IFN-g/LPS

stimulated J774 macrophages. Results show mean values ^ SEM ðn ¼ 5Þ: *P , 0.05, **P , 0.01.
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Results from Figures 2b and 3b show that empty

nanocapsules also produced an inhibitory effect on

NO production. Nevertheless, the comparison of the

inhibitory activities of empty and xanthones-loaded

nanocapsules showed that these latter were always

associated with a significantly higher NO inhibitory

effect ðP , 0:05Þ: Furthermore, the difference

between the effects of nanocapsules containing

xanthones and empty nanocapsules was significantly

higher ðP , 0:05Þ than the effect of free xanthones.

Thus, an additive effect due to the presence of the

xanthones was accompanied by an effect due to the

nanoencapsulation of the compounds.

NO inhibitory activity detected for all tested

products was not due to a toxic effect, since the J774

activated macrophages exposed to the different

samples always showed cell viability higher than

70%. A direct scavenging activity of NO either by the

tested xanthonic compounds or by the nanocapsule

formulations was also excluded since no NO scaven-

ging activity was observed (data not shown).

In order to investigate which nanocapsule exci-

pients were responsible for the NO inhibitory effect

produced by empty nanocapsules, the following

formulations were prepared: nanoemulsion (NE),

nanospheres (NS), lecithin dispersion (LD), Myritol

318 dispersion (MD) and Pluronic F-68 solution

(PS) (0.5% w/v). Each tested preparation had the

same concentration of the different excipients

present in xanthone-loaded nanocapsules, i.e.

theoretical xanthone concentration equivalent. As

shown in Figure 4 all formulations containing

lecithin, such as empty nanocapsules, NE and LD,

were associated with a reduction of NO production.

Formulations without lecithin produced no

reduction on NO levels. These results indicated

that lecithin could be the excipient responsible for

the inhibitory activity exhibited by empty nanocap-

sules. As it was previously reported by Aramaki et al.

(1996), negatively charged unloaded liposomes

containing phosphatidylserine or phosphatidic acid

also elicited an inhibitory effect on NO production

by macrophages as a result of suppression of NOS

induction. In the present work, soybean lecithin used

for nanocapsule preparation contained approxi-

mately 40% of phosphatidylcholine and other

components, such as phosphatidic acid and phos-

phatidylserine, which might explain the inhibitory

activity exhibited by empty nanocapsules.

The improvement of the inhibitory effect of both

xanthones on NO production through nanoencapsu-

lation could be due to an enhancement of the

intracellular delivery of the compounds, as it was

previously reported for different drugs (Morin et al.

1994, Wang and Zhang 2001). It is well known that

the uptake of nanoparticles by macrophages occurs

mainly by phagocytosis, which affords a specific

targeting of drugs and immunomodulators to this type

of cells (Maaßen et al. 1993, Legrand et al. 1999).

Thus, phagocytosis of nanocapsules followed by

release of the compounds in the lysosomes, as

described by Seyler et al. (1999) for nanocapsules

containing a derivative of muramyldipeptide, might be

the main mechanism by which the intracellular

delivery of xanthone and 3-methoxyxanthone was

promoted. Furthermore, xanthones might also be

transferred by diffusion after adsorption of nano-

capsules onto the cells, or be released into the medium

in the vicinity of cell membrane, generating a local

concentration gradient that would favour the diffusion

into the cells, as it was described by Maaßen et al.

(1993) and Seyler et al. (1999).

Uptake of nanocapsules by J774 macrophage cell line

In order to confirm the occurrence of a phagocytic

process in the internalization of the nanocapsules a

fluorescence microscopy technique was adopted and

performed at different focus positions that allows

identification more clearly if the observed fluorescence

is located inside or outside the cells.Microphotographs

of cells incubated at 378C (Figure 5a1 and b1) showed

Figure 4. Effect of different formulations without xanthones on NO production by IFN-g/LPS stimulated J774 macrophages: Nanocapsules

(NC), nanoemulsion (NE), nanospheres (NS), Pluronic F-68 solution (PS),Myritol 318 dispersion (MD) and lecithin dispersion (LD). Results

show the mean values of three replicates from one representative experiment of two carried out independently.
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intramacrophage blue fluorescence concentrated in

vesicular compartments, corresponding to xanthone-

or 3-methoxyxanthone-loaded nanocapsules. Incu-

bation at 48C resulted in a fluorescence located outside

cells near macrophages surface (Figure 5a2 and b2).

No fluorescence was observed either inside or

outside the macrophages incubated with empty

nanocapsules (results not shown). It is well known

that the ability of macrophages to phagocyte particles

is greatly suppressed at 48C (Tabata and Ikada 1988).

Thus, our results indicate that nanocapsule internal-

ization, observed at 378C, involves a phagocytic

process, whereas at 48C a passive binding of

nanocapsules to macrophage surface may occur.

These results are in accordance with those reported

by Mosqueira et al. (2001) for PLA nanocapsules

containing a fluorescent probe, using the same J774

macrophage cell line.

Conclusions

A weak inhibitory effect on NO production by

LPS/INF-g activated J774 macrophage cell line was

observed for xanthone, even at the highest studied

concentration (100mM). This effect was slightly

higher for 3-methoxyxanthone. The encapsulation of

these compounds in PLGA nanocapsules afforded a

remarkable increase of the inhibitory effect on NO

production. For xanthone-loaded nanocapsules a

decrease of about 90% ofNOproduction was achieved

for 100mM concentration, whereas a reduction of

80% was observed for an equal concentration of 3-

methoxyxanthone-loaded nanocapsules.

Fluorescence microphotographs confirmed that a

phagocytic process was involved in the uptake of

xanthone- and 3-methoxyxanthone-loaded PLGA

nanocapsules by macrophages. Phagocytosis might

be the main responsible mechanism for the enhance-

ment of the intracellular delivery of both xanthones

and consequently for the improvement of their

biological effect.

Although the mechanism by which xanthone and

3-methoxyxanthone inhibits NO production by

activated macrophages is not yet elucidated, the

results presented here suggest that nanocapsule

formulations of these xanthones are promising

systems that might be used in disorders associated

with production of high amounts of NO by

macrophages. Moreover, these results are very

encouraging for further studies concerning the

improvement of other biological activities of xanthone

and its derivatives through their incorporation in

nanoparticles.
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3-methoxyxanthone nanocapsules (b) at 378C (a1, b1) and 48C (a2, b2) for 4 h.
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