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RESUMO. A camptotecina (CPT) é um fármaco de elevada atividade antitumoral cujo uso na terapêutica
tem sido limitado devido a sua baixa solubilidade aquosa e elevada instabilidade após administração intra-
venosa. Buscando contornar estas limitações e melhorar a eficácia terapêutica, a encapsulação da campto-
tecina em nanocápsulas convencionais e furtivas foi realizada, empregando o ácido poli (D,L-lático) (PLA)
e copolímeros diblocos do ácido  poli (D,L-lático) e polietilenoglicol (PLA-PEG). A eficiência de encapsu-
lação da CPT variou de 76 a 97%, dependendo da formulação testada. Entretanto, a taxa de recuperação
reduziu consideravelmente com o aumento da quantidade inicial de fármaco. As nanocápsulas foram ava-
liadas quanto as suas características físico-químicas e morfologia. A presença das cadeias de polietilenogli-
col na superfície das nanocápsulas foi evidenciada pela redução de ambos diâmetro médio e potencial zeta.
A liberação in vitro da CPT a partir das nanocápsulas não foi afetada pela natureza do polímero, mas a
barreira polimérica retardou a liberação do fármaco.
SUMMARY. “Preparation and Characterization of Campthotecin-loaded Nanocapsules from poly (D,L-lactide)
and poly (D,L lactide)-poly(ethyleneglycol) Diblock Copolymers”. Camptothecin (CPT) is a drug presenting a
high antitumor activity, but its use in therapeutics has been limited by its poor aqueous solubility and poor stabil-
ity after administration by intravenous route. In order to overcome these drug drawbacks and to improve the ther-
apeutic efficacy, encapsulation studies of CPT in nanocapsules was realized using poly (D,L-lactide) (PLA) and
poly (D,L lactide)-poly(ethyleneglycol) diblock copolymers (PLA-PEG). The encapsulation efficiency was var-
ied from 76 to 97%. However, the drug recovered was reduced with the increase of the CPT amount added to the
formulations. The presence of PEG chains at the surface of nanocapsules was evidenced by reduction of both
mean particle diameter and zeta potential values. In vitro release of CPT from nanocapsules was not affected by
the type of polymer, but the polymeric barrier appeared to retard the drug release.

INTRODUÇÃO
A utilização de sistemas coloidais nanoestru-

turados, tais como os lipossomas, nanoemulsões
e as nanopartículas poliméricas, constitui uma
estratégia para alterar a biodistribuição de fár-
macos após administração. O sistema de libe-
ração vetor-orientado forneceria o fármaco sele-
tivamente para seu sítio de ação de maneira a
oferecer a atividade terapêutica máxima, preve-
nir a degradação ou inativação durante o trânsi-
to até o sítio alvo e proteger o corpo de reações
adversas decorrentes da distribuição indiscrimi-
nada 1. Muitas patologias apresentam potencial
de tratamento por meio da vetorização de fár-

macos. Especialmente no câncer, o aumento da
permeabilidade vascular do tecido tumoral, de-
corrente da má formação da neovasculatura ca-
pilar, possibilita o extravasamento de carreado-
res de fármacos apresentando entre 10 a 700
nanômetros de diâmetro. Assim, a aplicação de
sistemas de transporte vetorizado para o trata-
mento do câncer poderia reduzir a incidência
de efeitos tóxicos em relação às células sadias,
reduzir a dose do agente quimioterápico para
um dado grau de resposta terapêutica e assim,
melhorar a eficácia terapêutica 2.

A camptotecina é um alcalóide citotóxico en-
contrado na casca da Camptotheca acuminata
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apresentando uma elevada atividade antitumo-
ral. Seu mecanismo de ação consiste na inibição
da enzima topoisomerase I, envolvida nos pro-
cessos de transcrição e replicação do ADN, alta-
mente expressada nos tumores 3,4. Entretanto, a
camptotecina possui algumas limitações que
têm inviabilizado a sua utilização em terapêuti-
ca. Sua baixa solubilidade aquosa inviabiliza a
preparação de soluções destinadas à adminis-
tração intravenosa. Além disso, este fármaco é
caracterizado estruturalmente por apresentar um
anel pentacíclico altamente conjugado apresen-
tando um anel lactônico, essencial para a sua
atividade antitumoral. Todavia, a porção lactôni-
ca da molécula é suscetível à hidrólise espontâ-
nea, formando sua correspondente forma carbo-
xilada, menos ativa e mais tóxica, num processo
onde o equilíbrio é governado pelo pH do
meio. A camptotecina na forma lactônica está
predominantemente presente em pH ácido, en-
quanto a formação da espécie carboxilada oco-
rre em meio neutro ou alcalino 5,6. Adicional-
mente, a camptotecina na forma carboxilada li-
ga-se preferencialmente à albumina favorecen-
do, assim, a abertura do anel lactônico em meio
fisiológico 7,8. Como conseqüência destas carac-
terísticas, o tempo de meia vida deste fármaco é
de apenas 10 minutos e unicamente 13% do
mesmo encontra-se na sua forma ativa em pH
fisiológico, quando o equilíbrio é alcançado 9,10. 

As características de baixa solubilidade aquo-
sa e baixa estabilidade em meio fisiológico tor-
nam a camptotecina um excelente candidato pa-
ra encapsulação em nanocápsulas poliméricas.
Tais sistemas são caracterizados por apresentar
um núcleo interno oleoso, onde o fármaco deve
se encontrar preferencialmente dissolvido, re-
vestido por uma membrana polimérica. As na-
nocápsulas destacam-se em relação aos sistemas
matriciais pelo confinamento do fármaco na ca-
vidade central das partículas, que confere uma
maior proteção do princípio ativo frente à de-
gradação no meio biológico, permite a veicu-
lação de moléculas hidrofóbicas, além de redu-
zir o efeito de liberação inicial (efeito burst) 11.
Por outro lado, as características físico-químicas
e a estabilidade das nanocápsulas são fortemen-
te afetadas pelas propriedades físico-químicas
dos polímeros e óleos empregados na sua pre-
paração 12.

O ácido poli (D,L-lático) é um polímero am-
plamente empregado na preparação de nano-
partículas devido a suas características de biode-
gradabilidade e biocompatibilidade. Em meio fi-
siológico, o PLA sofre hidrólise liberando ácido
lático que é eliminado do organismo via ciclo

de Krebs, na forma de dióxido de carbono e
água. Entretanto, nanopartículas de PLA, quan-
do administradas intravenosamente, são rapida-
mente removidas da circulação sangüínea pelo
sistema fagocítico mononuclear (SFM), represen-
tado principalmente pelas células de Kupffer do
fígado e macrófagos do baço. O reconhecimen-
to das partículas por estas células é mediado
por um fenômeno de adsorção de proteínas
plasmáticas, denominado opsonização. A rápida
remoção das partículas da circulação sangüínea
tem limitado o alcance de concentrações efeti-
vas de fármacos em outros sítios no corpo hu-
mano, apesar deste fenômeno ter sido vantajo-
samente empregado no tratamento de infecções
intracelulares no fígado e baço 13. Neste sentido,
a modificação das características superficiais das
nanopartículas, seja pela adsorção ou ligação
covalente de polímeros hidrofílicos na superfície
das mesmas, tem demonstrado ser uma estraté-
gia promissora para a obtenção de carreadores
furtivos, ou seja, que impedem o fenômeno de
opsonização e escapam da captura pelas células
fagocitárias 13-15. O emprego de nanocápsulas
furtivas como carreador para a camptotecina,
além de permitir a manutenção da forma ativa
da molécula, aumentaria o seu tempo de re-
sidência na circulação sistêmica, fazendo com
que uma maior concentração atinja os tecidos
tumorais. 

Assim, visando uma posterior comparação da
eficácia terapêutica da camptotecina nanoencap-
sulada em carreadores convencionais e furtivos,
o objetivo do presente trabalho foi preparar e
caracterizar suspensões coloidais de nanocápsu-
las a partir do ácido poli-(D,L-lático) (PLA) e de
copolímeros diblocos do ácido poli (D,L-lático)
e polietilenoglicol (PLA-PEG). A eficiência de
encapsulação, propriedades físico-químicas e
perfil de liberação da camptotecina, a partir das
nanocápsulas preparadas com os diferentes po-
límeros, foram avaliados e comparados.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

O benzoato de benzila e monooleato de sor-
bitano polioxietilenado (Tween 80) foram obti-
dos da Delaware (Porto Alegre, Brasil) e o mo-
nooleato de sorbitano (Span 80) da Beraca (São
Paulo, Brasil). A camptotecina foi adquirida da
Sigma-Aldrich Chemical Company (EUA). Ácido
poli (D,L-lático) 16 kD e copolímeros diblocos
do ácido poli (D,L-lático) e polietilenoglicol
(PLA-PEG) 49 kD e 66,6 kD (20% de polietileno-
glicol com massa molar 5 kD) foram adquiridos
da Boehringer Ingelheim (França) e Alkermes



506

NECKEL G.L. & LEMOS-SENNA E.

Inc. (EUA), respectivamente. O Miglyol 812 N
foi doado pela Sasol (EUA). Todos os solventes,
com exceção daqueles utilizados na análise por
CLAE, possuíam grau de pureza para análise
(p.a). 

Determinação da solubilidade da
camptotecina no componente oleoso das
formulações

O benzoato de benzila e o Miglyol 812 N fo-
ram previamente testados quanto à capacidade
em solubilizar a CPT. Para a determinação da
solubilidade, um excesso de fármaco foi adicio-
nado em 10 mL de benzoato de benzila e Migl-
yol 812 N e as misturas foram mantidas sob agi-
tação em banho de ultra-som durante 30 min.
Após repouso de 24 h, as misturas foram centri-
fugadas a 10000 rpm durante 10 min. Os ultrafil-
trados foram removidos e a concentração de
camptotecina foi determinada por cromatografia
líquida de alta eficiência, conforme descrito na
caracterização físico-química das nanocápsulas.

Preparação das suspensões de
nanocápsulas 

Suspensões de nanocápsulas de PLA 16 kD e
PLA-PEG 49 e 66,6 kD contendo camptotecina
foram preparadas pelo procedimento de depo-
sição interfacial do polímero pré-formado (na-
noprecipitação) descrito por Fessi et al. 16. Bre-
vemente, 40 mg do polímero (PLA ou PLA-PEG
49 e 66,6 kD), 120 µL de benzoato de benzila,
40 mg de monooleato de sorbitano foram solu-
bilizados em acetona. Quantidades de camptote-
cina variando entre 50 e 500 µg, previamente
dissolvidas em dimetilsulfóxido, foram adiciona-
das a esta solução e o volume completado até
10 mL com acetona. A solução orgânica resul-
tante foi injetada em uma solução aquosa de
Tween 80 0,15% (p/V), previamente ajustada a
valores de pH próximo a 4,5 e mantida sob agi-
tação magnética. A acetona foi então eliminada
sob pressão reduzida em evaporador rotatório e
o volume final da preparação foi ajustado a 10
mL. As suspensões de nanocápsulas foram
então filtradas em membranas de ésteres de ce-
lulose 0,8 µm (Millex AA, Millipore, EUA). To-
das as formulações foram preparadas em tripli-
cata.

Caracterização físico-química das
suspensões de nanocápsulas
Determinação da eficiência de encapsulação,
teor de fármaco e taxa de recuperação da
camptotecina nas suspensões de nanocápsulas

A concentração total de camptotecina na sus-

pensão de nanocápsulas foi determinada após
completa dissolução das partículas em metanol
e a concentração de fármaco livre foi determina-
da no ultrafiltrado obtido após a separação das
partículas por ultrafiltração/centrifugação a 4500
rpm durante 30 min, empregando-se unidades
Ultrafree-MC 300000 (Millipore, EUA). As amos-
tras foram analisadas em cromatógrafo líquido
de alta eficiência Shimadzu SLCA VP, utilizando
sistema de fase reversa e modo isocrático. As
condições cromatográficas empregadas foram as
seguintes: coluna Supelcosil LC-18 (15 cm x 4,6
mm d.i., 5 µm, Supelco, EUA); fase móvel, me-
tanol:KH2PO4 10 mM (50:50 v/v) ajustado a pH
2,8 com ácido fosfórico; fluxo, 1,0 mL/min; vo-
lume de injeção, 20 µL e detecção no ultraviole-
ta, 254 nm. As amostras foram injetadas em tri-
plicata e concentração de CPT foi determinada
com auxílio de um padrão externo. A eficiência
de encapsulação (%) foi estimada como sendo a
diferença percentual entre a quantidade de fár-
maco presente na suspensão após dissolução
das partículas e aquela encontrada no ultrafiltra-
do. A taxa de recuperação (%) de camptotecina
foi calculada como sendo a diferença percentual
entre a quantidade inicialmente adicionada e
aquela encontrada nas suspensões. A linearida-
de do método de CLAE foi previamente verifica-
da pela construção de uma curva calibração de
camptotecina em metanol, nas concentrações
variando entre 0,05 e 2,0 µg/mL. As soluções fo-
ram injetadas em triplicata e um gráfico referen-
te à média das áreas dos picos da CPT versus
concentração foi plotado. A equação da reta e o
coeficiente de correlação foram calculados pela
análise da regressão linear.

Avaliação da morfologia das partículas
A análise morfológica das nanocápsulas foi

realizada por microscopia eletrônica em modo
transmissão em microscópio Jeol 1010 após co-
loração das amostras com acetato de uranila 2%
(p/v).

Determinação do diâmetro médio e do potencial
zeta das partículas

O diâmetro médio e a distribuição granulo-
métrica das nanocápsulas foram determinados
por espectroscopia de correlação fotônica. O
potencial zeta das suspensões de nanocápsulas
foi determinado a partir da medida da mobilida-
de eletroforética por anenometria laser doppler
num campo elétrico de 150 V/cm. Ambas medi-
das foram realizadas em um equipamento Zeta-
sizer 3000HS (Malvern Instruments, Reino Uni-
do).
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Determinação do pH
A determinação do pH das suspensões

de nanocápsulas foi realizada diretamente em
pHmetro WTW pH330i, previamente calibrado
com soluções tampão pH 4,0 e 7,0.

Avaliação do perfil de liberação da
camptotecina a partir das nanocápsulas

A cinética de liberação da camptotecina
a partir das nanocápsulas foi avaliada pelo mé-
todo da difusão através da membrana de diálise
17. Uma alíquota de 2,0 mL de suspensão de na-
nocápsulas foi transferida para o interior do sa-
co de diálise. Após o seu fechamento, o saco de
diálise foi colocado em béquer contendo 200
mL de uma solução tampão fosfato pH 7,4 con-
tendo Tween 80 2% (p/V). Esse sistema foi
mantido sob agitação a 37 °C e, no tempo zero
e após 10, 20 e 30 min e 1, 2, 4, 8, 12 e 24 h,
alíquotas de 3,0 mL do meio de liberação foram
coletadas para análise. O volume de amostra re-
tirado foi imediatamente reposto com o meio de
liberação. As amostras foram analisadas em Es-
pectrofluorímetro Perkin-Elmer LS-5B nas se-
guintes condições: (i) fendas; excitação, 5 nm e
emissão, 2,5 nm e (ii) comprimentos de onda;
excitação, 374 nm e emissão, 390-550 nm. Para
a construção da curva de calibração, cerca de 10
mg de CPT, exatamente pesados, foram dissolvi-
dos em 10,0 mL de dimetilsulfóxido. Esta so-
lução foi diluída em tampão fosfato pH 7,4 con-
tendo 2% (p/V) de Tween 80 para obter so-
luções de CPT em concentrações variando entre
0,005 e 0,26 µg/mL. Os dados obtidos dos es-
pectros de fluorescência foram exportados co-
mo arquivos ASCII para disquetes e posterior-
mente analisados usando o programa Origin
versão 6.0. As análises foram feitas em triplicata
e as médias das áreas dos espectros de emissão
referentes a cada concentração foram plotadas
em gráfico de concentração versus área. A
equação da reta e o coeficiente de correlação
foram calculados pela análise da regressão line-
ar. A concentração de CPT nas amostras obtidas
no estudo de liberação foi determinada pela
comparação das áreas dos espectros de emissão
das amostras com aquela obtida a partir de uma
solução padrão do fármaco, analisada nas mes-
mas condições. A partir destes resultados, cur-
vas de liberação de camptotecina (%) versus
tempo (horas) foram plotadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seleção da fase oleosa da preparação

Uma ampla variedade de óleos é utilizada
para a preparação das suspensões de nanocáp-

sulas, incluindo óleos vegetais e minerais e
compostos puros como o benzoato de benzila e
o oleato de etila. Assim, a capacidade dos dois
diferentes óleos em solubilizar a CPT foi avalia-
da para selecionar aquele que, quando empre-
gado nas formulações, resultasse numa maior
quantidade de fármaco encapsulado no interior
das partículas. Nas condições testadas, a con-
centração de camptotecina encontrada no ben-
zoato de benzila e no Miglyol 812 N foi 290 ±
3,03 e 41 ± 0,17 µg/mL respectivamente. Como
pode ser observada, a concentração de fármaco
foi aproximadamente sete vezes maior no ben-
zoato de benzila do que no Miglyol 812 N. Isto
pode ser explicado pelo fato do benzoato de
benzila ser um óleo mais hidrofóbico, permitin-
do a maior solubilização do fármaco, em contra-
posição ao Miglyol 812 N que em sua compo-
sição apresenta triglicérides do ácido cáprico/ca-
prílico. A maior afinidade da camptotecina pelo
benzoato de benzila conduziu a sua seleção co-
mo o componente oleoso das suspensões de
nanocápsulas.

Preparação e caracterização das
suspensões de nanocápsulas

A incorporação de fármacos nas nanocápsu-
las tem demonstrado ser altamente dependente
do seu grau de lipofilia, do pH da fase aquosa
e, conseqüentemente, da afinidade do mesmo
pelo óleo empregado na preparação. Em con-
dições apropriadas, a eficiência de encapsulação
de fármacos lipofílicos nas nanocápsulas pode
alcançar 100% se as condições de preparação e
a formulação forem otimizadas 18-20. Para a
camptotecina, além da manutenção do anel
lactônico ser fundamental para a atividade anti-
tumoral, a molécula na forma lactônica é pouco
solúvel em água e, portanto, a fase aquosa das
formulações foi ajustada em valores de pH pró-
ximo a 4,5 para garantir a obtenção de elevados
valores de eficiência de encapsulação.

Várias metodologias de cromatografia líquida
de alta eficiência em fase reversa têm sido des-
critas para a determinação da camptotecina 21-23.
De modo geral, é possível determinar cada uma
das formas lactônica e carboxilada desta molé-
cula, ou mesmo ambas, pelo ajuste das con-
dições cromatográficas. Uma vez que as sus-
pensões de nanocápsulas apresentavam pH áci-
do, a dissolução das partículas foi realizada em
metanol e fase a móvel foi acidificada de modo
a obter um único pico correspondente ao fár-
maco. A acidificação da fase móvel também
conduz a melhoria da simetria do pico e ao au-
mento da sensibilidade do método 21. Nas con-
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dições utilizadas, o tempo de retenção da camp-
totecina foi de 6,5 minutos. Após a construção
da curva de calibração, a avaliação do coeficien-
te de regressão calculado evidenciou a existên-
cia de um comportamento linear significativo
(R2 = 0,9988).

No intuito de maximizar o teor de fármaco,
suspensões de nanocápsulas foram preparadas
com quantidades iniciais de CPT variando entre
de 50 a 500 µg. Os resultados obtidos na encap-
sulação deste fármaco encontram-se demonstra-
dos na Tabela 1. Como podem ser observados,
elevados valores de eficiência de encapsulação,
variando entre 76 a 97%, foram obtidos nas sus-
pensões preparadas a partir do PLA e PLA-PEG,
para todas as quantidades de fármaco inicial-
mente empregadas. A obtenção destes valores
pode ser relacionada à grande afinidade do fár-
maco pelo benzoato de benzila empregado na
preparação. Além disso, como pode ser obser-
vado na Tabela 1, o teor de fármaco nas sus-
pensões aumentou com o aumento da quantida-
de de fármaco adicionado às formulações. En-
tretanto, o percentual de recuperação do mes-
mo na preparação diminuiu consideravelmente
a partir da quantidade inicial de 300 µg, indican-
do que a saturação do carreador foi atingida.

Quantidade PLA PLA-PEG 49 kD PLA-PEG 66,6 kD
inicial de

CPT Teor (µg) EE (%) Rec. (%) Teor  (µg) EE (%) Rec. (%) Teor  (µg) EE (%) Rec. (%)

50
33,99 76,80 67,98 45,93 94,12 91,87 44,49 79,49 88,99
±6,09 ±6,99 ±9,55 ±4,29 ±4,54 ±7,01 ±2,22 ±5,55 ±3,63

100
64,04 80,08 64,04 99,00 92,72 99,00 95,07 79,86 95,07
±6,32 ±0,78 ±5,16 ±2,52 ±1,30 ±2,06 ±6,04 ±2,27 ±4,94

300 150,10 93,40 50,03 265,60 97,35 88,53 86,22 83,09 28,74
±12,15 ±1,28 ±3,31 ±12,33 ±0,43 ±3,36 ±4,46 ±1,74 ±1,21

500 183,55 93,86 36,71 302,40 95,45 60,51 81,95 80,52 16,30 
±32,34 ±1,97 ±5,28 ±85,49 ±3,16 ±33,86 ±3,95 ±5,22 ±0,79

EE(%) = Eficiência de encapsulação. Rec. (%) = Taxa de recuperação.
Tabela 1. Resultados obtidos no estudo de encapsulação da camptotecina nas nanocápsulas de PLA e PLA-PEG
49 e 66,6 kD (n = 3). 

Neste caso, a eliminação do fármaco em exces-
so ocorreu durante a filtração das suspensões,
após o limite máximo de encapsulação ter sido
alcançado. Valores muito baixos de taxa de re-
cuperação são considerados indesejáveis devido
à grande perda de fármaco durante a prepa-
ração, justificando assim a necessidade deste es-
tudo prévio de encapsulação. Para os ensaios
de caracterização e de liberação posteriores, a
formulação preparada a partir de 300 µg de CPT
foi escolhida. Quando esta quantidade foi adi-
cionada às formulações, o teor de CPT (µg) foi
150,10 ± 9,92, 265,60 ± 12,33 e 86,22 ± 4,46 pa-
ra as preparações com PLA, PLA-PEG 49 kD e
PLA-PEG 66,6 kD, respectivamente. Estes valo-
res podem ser considerados baixos. Entretanto,
além da dose efetiva da camptotecina ser 0,5 a
4,0 mg/kg/dia, o objetivo da vetorização em sí-
tios específicos permite reduzir ainda mais a do-
se terapêutica deste fármaco. As diferenças ob-
servadas no teor de CPT nas suspensões de na-
nocápsulas preparadas com os três diferentes
polímeros pode estar relacionada à afinidade do
fármaco pelo carreador, uma vez que não é des-
cartada a possibilidade de associação por um
mecanismo de adsorção na superfície da partí-
cula.

Os resultados obtidos na avaliação do diâ-
metro médio de partícula e potencial zeta das
suspensões de nanocápsulas encontram-se de-
monstrados na Tabela 2. Partículas apresentan-
do diâmetro médio menor que 200 nm foram
obtidas com a utilização de PLA e PLA-PEG.
Além disso, os valores de índice de polidis-
persão menores que 0,2 indicam a presença de
populações monodispersas de partículas ou
apresentando uma faixa estreita de tamanhos.
Por outro lado, a utilização dos polímeros diblo-

cos conduziu à redução do tamanho das partí-
culas. Este efeito, produzido pela presença da
cadeia de PEG covalentemente ligada na super-
fície das nanocápsulas, também foi observado
por outros autores, e tem sido associado à ca-
racterística anfifílica do copolímero, que provo-
ca a redução da tensão interfacial do sistema
24,25. Os valores de potencial zeta das nanocáp-
sulas situaram-se entre -17,9 a -25,0 (Tabela 2),
sendo que valores mais baixos foram obtidos
para as nanocápsulas preparadas a partir do
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PLA-PEG 49 e 66,6 kD. Esta redução está prova-
velmente associada ao mascaramento de grupa-
mentos carboxílicos terminais do PLA pelo po-
lietilenoglicol 25.

A morfologia das partículas pode ser visuali-
zada na Figura 1. Partículas esféricas ou leve-
mente ovais com diâmetro em torno de 200 nm
podem ser observadas nesta figura. Além disso,
é possível visualizar a estrutura característica das
nanocápsulas, onde uma membrana polimérica
recobre um núcleo interno contendo o fármaco.
As micrografias mostram que as partículas de
PLA apresentam uma forma mais regular e defi-
nida, sendo mais esféricas que aquelas obtidas a
partir do PLA-PEG 49 kD, fornecendo assim,um
indicativo da presença de PEG na superfície
destas últimas.

Avaliação dos perfis de liberação da
camptotecina a partir das nanocápsulas

No desenvolvimento de formulações de sis-
temas coloidais é de grande importância conhe-
cer a extensão e a velocidade com que o fárma-
co é liberado do carreador para prever o seu
comportamento in vivo, compreender o meca-

Polímero
Diâmetro médio Índice de

pH
Potencial zeta

(nm) polidispersão (mV, M ± s)

PLA 177,3 0,12 4,5 -25,0 ± 1,0

PLA-PEG 49 kD 148,0 0,12 4,4 -19,6 ± 0,8

PLA-PEG 66,6 kD 159,0 0,17 4,5 -17,9 ± 1,5

Tabela 2. Resultados obtidos na determinação do tamanho de partícula, potencial zeta e pH das suspensões de
nanocápsulas contendo CPT.

Figura 1.
Micrografias
obtidas por MET
das suspensões
de nanocápsulas
de
(a) PLA 16 kD
sem fármaco,
(b) PLA 16 kD e
(c) PLA-PEG
49 kD contendo
CPT.

nismo envolvido na liberação ou mesmo eluci-
dar a estrutura da partícula 17. Entretanto, para
isso é necessário obter uma metodologia analíti-
ca que permita a quantificação de baixas con-
centrações do fármaco no meio de liberação. A
camptotecina é caracterizada por apresentar
uma forte absorção a 370 nm, conforme indica-
do pela sua alta absortividade molar (19000
mol–1cm–1) neste comprimento de onda. Esta
molécula também exibe uma forte fluorescência
com λmax em aproximadamente 425 nm 26. Esta
característica aliada à rapidez do método, fez
com que a espectrofluorimetria direta fosse em-
pregada para determinar o teor de  camptoteci-
na, na avaliação do seu perfil de liberação a
partir das nanocápsulas. Entretanto, em solução
a pH 7,4 a camptotecina está presente em am-
bas formas lactônica e carboxilada. Diante da
impossibilidade de diferenciar ambas formas no
meio de liberação, a concentração total da CPT
foi determinada empregando-se a área do pico
dos espectros de fluorescência obtidos após a li-
beração do fármaco (Figura 2). A análise dos
dados de regressão obtidos a partir da curva de
calibração da camptotecina em tampão fosfato

a
b c
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pH 7,4 por espectrofluorimetria evidenciou a
existência de um comportamento linear signifi-
cativo (R2= 0,9997), para a faixa de concen-
tração testada.

A solubilidade da camptotecina no meio de
liberação, determinada experimentalmente, foi
de 79 µg/mL. Após a liberação da totalidade do
fármaco contido nas suspensões, a sua concen-
tração no meio correspondeu entre 0,19 e 0,29%
da sua solubilidade, garantindo a obtenção de
condições perfeitamente sink. Por outro lado,
uma das maiores limitações na avaliação do per-
fil de liberação de fármacos a partir de sistemas
coloidais dispersos decorre da dificuldade em
separar com eficiência e rapidez as partículas da
solução onde o fármaco encontra-se dissolvido,
visto o tamanho reduzido destes carreadores 27.
No método da membrana de difusão utilizado
neste ensaio, o carreador suspenso em um pe-
queno volume de fase contínua é separado de
um grande volume de meio por uma membrana
de diálise permeável ao fármaco. Como conse-
qüência da presença desta barreira, a taxa de li-
beração do fármaco encontrada na solução de
liberação não reflete seu perfil real de liberação,
mas sim o gradiente de concentração entre a fa-
se contínua da dispersão coloidal e o meio. Po-
rém, diferente de outros métodos, não exige
etapas de filtração ou centrifugação posteriores,
que poderiam induzir a erros no perfil de libe-
ração, devido ao tempo relativamente prolonga-
do para que ocorra a separação. Portanto, devi-
do à praticidade do procedimento, o método da
membrana de diálise foi adotado, sobretudo
com o objetivo de comparar a extensão e velo-
cidade da liberação da CPT a partir das nano-
cápsulas preparadas com os três diferentes polí-
meros .

Figura 2. Espectros de fluorescência obtidos após
análise da solução de camptotecina padrão (a) e
amostra (b) em tampão fosfato pH 7,4 contendo Twe-
en 80 2% (p/V).

Figura 3. Perfis de liberação da CPT a partir das na-
nocápsulas em tampão fosfato pH 7,4 contendo Twe-
en 2% (p/V).

O estudo de liberação da camptotecina a
partir das nanocápsulas de PLA e PLA-PEG mos-
trou que em todas as formulações testadas, a
quantidade máxima de camptotecina no meio
não ultrapassou 60% da quantidade total de fár-
maco presente nas suspensões (Figura 3). Com
o intuito de verificar se a membrana polimérica
atuava como barreira, uma solução de campto-
tecina foi colocada no interior do saco de diálise
numa concentração correspondente àquela das
suspensões, e a passagem foi então avaliada nas
mesmas condições. A rápida difusão da campto-
tecina da solução para o meio de liberação, al-
cançando cerca de 50% nas primeiras 5 horas
(Fig. 3), sugere que a presença da membrana
polimérica das nanocápsulas retarda a liberação
do fármaco. Finalmente, a análise da variança
foi realizada na comparação dos perfis de libe-
ração da CPT a partir das nanocápsulas prepara-
das com PLA e PLA-PEG 49 e 66,6 kD, empre-
gando-se como variável dependente, a área sob
a curva calculada pelo método trapezoidal. Se-
gundo a análise estatística, o perfil de liberação
não variou significativamente em função do po-
límero utilizado uma vez que o valor de F calcu-
lado de 4,426 foi menor que o valor de F tabela-
do (F2,6 = 5,14), para um nível de significância
de 5% (P = 0,05). Entretanto, apesar da membra-
na polimérica atuar como barreira, o fenômeno
de partição da CPT entre o núcleo oleoso e o
meio aquoso das partículas, e entre este e o
meio de liberação, provavelmente é o fator pre-
ponderante que governa a liberação.

CONCLUSÕES
Elevados valores de eficiência de encapsu-

lação de camptotecina foram obtidos quando
suspensões de nanocápsulas foram preparadas a
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partir do ácido poli (D,L-lático) e de copolíme-
ros diblocos do ácido poli (D,L-lático) e polieti-
lenoglicol (PLA-PEG), utilizando benzoato de
benzila como componente oleoso e diferentes
quantidades iniciais de fármaco. Entretanto, a
saturação do carreador foi atingida com o au-
mento da quantidade inicial de camptotecina,
levando à redução considerável da taxa de recu-
peração. A caracterização físico-química e da
morfologia das nanocápsulas evidenciaram a
obtenção de tamanhos de partículas submicrô-
micos e de valores de potencial zeta negativos.
Entretanto, estes valores foram reduzidos pela
presença do polietilenoglicol na superfície das
partículas. A liberação do fármaco não foi afeta-
da pela natureza do polímero empregado, em-
bora a presença da parede polimérica tenha re-
tardado a liberação do mesmo.
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