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RESUMO

O ácido úsnico [2,6-Diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3[2H,9bH]-dibenzo-furadiona]

(UA), composto natural obtido de diversas espécies de liquens, apresenta diferentes atividades

biológicas e fisiológicas que podem apresentar grande relevância na farmacologia e clínica.

Devido sua relevante ação antimitótica e antiproliferativa, existe potencial interesse de seu

uso na terapia do câncer. Não obstante, o sucesso de sua aplicação clínica é limitado a sua

dotada ação tóxica e pouca solubilidade em água e solventes orgânicos de alta polaridade.

Nanopartículas são carreadores poliméricos que podem modificar o perfil de distribuição do

fármaco no organismo. Estes vetores medicamentosos proporcionam a liberação do fármaco

no sítio de ação desejada, potencializando a ação terapêutica e minimizando os efeitos

colaterais. O principal objetivo deste estudo consiste em obter e caracterizar físico-

quimicamente nanocápsulas de copolímero de ácido lático e glicólico (PLGA) contendo ácido

úsnico e investigar a atividade citotóxica e antitumoral do ácido úsnico em comparação com a

forma não encapsulada. Nanocápsulas contendo ácido úsnico (UA-NC) foram preparadas pelo

método de deposição interfacial do polímero. Análises físico-químicas foram realizadas

imediatamente após a preparação das nanocápsulas. Subseqüentemente, elas foram

submetidas a ambos os testes de estabilidade acelerada e a longo termo. A morfologia e

tamanho das partículas de UA-NC foram estudados utilizando a microscopia eletrônica de

varredura (MEV). O teor  de ácido úsnico nas nanocápsulas foi obtido através de ensaios

cromatográficos e a taxa de encapsulação foi determinada após ultrafiltração e centrifugação.

O perfil de liberação in vitro do ácido úsnico a partir das UA-NC foi determinado utilizando o

método de diálise direta. O estudo da atividade citotóxica foi realizado pelo método de cultura

de tecidos com células da linha contínua NCI-H 292. A viabilidade celular, foi determinada

pelo Azul de Tripan e a ação citotóxica do UA e UA-NC foi avaliada pelo método

colorimétrico de MTT (3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio). Alterações

morfológicas nas células NCI H292 tratadas com UA e UA-NC foram analisadas por

microscopia óptica utilizando a técnica de Giemsa. A atividade antitumoral foi realizada em

camundongos albinos Suíços (mus-musculus), frente ao tumor experimental sarcoma-180.

Decorridos 24 h de implantação do tumor, foram administrados, intraperitonealmente,

injeções de UA, UA-NC e placebo em dose equivalente a 15 mg/ 10 g de peso do animal.

Após uma semana de tratamento, foram realizadas coletas de sangue para análises

hematológicas e os animais foram sacrificados. Tumores foram removidos, mensurados e

pesados e os órgãos (fígado, rins e baço) foram dissecados e submetidos a estudos
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histopatológicos. A inibição tumoral foi determinada a partir do peso médio da massa tumoral

dos grupos de animais tratados em  relação ao grupo controle (não tratado). O ácido úsnico

apresentou limitada solubilidade em óleo de girassol, podendo ser encapsulado numa

concentração máxima de 1 mg/ml. A formulação manteve um aspecto inicial macroscópico

leitoso com reflexo azul opalescente durante 120 dias quando mantida a temperatura de 4° C

± 1°C. As  formulações liofilizadas de UA-NC  permaneceram estáveis por um período

superior a 36 meses mantendo um aspecto inicial similar. A análise por microscopia de

varredura demonstrou partículas bem dispersas, esféricas e homogêneas, com diâmetro médio

de 367 ±  81 nm. UA-NC em suspensão após preparação apresentaram um conteúdo de ácido

úsnico de 101,7 ± 1,7 % e uma taxa de encapsulação de 99,4 ± 0,16%. O perfil cinético de

liberação revelou que as UA-NC  podem ser utilizadas como sistema de liberação controlada.

As concentrações requeridas para inibir 50% do crescimento celular, IC50, foram de

aproximadamente 10 e 11,5 µg/ml para o ácido úsnico livre e encapsulado, respectivamente.

Citoplasma irregular, com intensas áreas de vacuolização contendo material basófilo foram

evidenciados nas células quando submetidas a tratamento com ácido úsnico (5µg/ml). Esta

cultura quando tratada com ácido úsnico encapsulado demonstrou uma monocamada quase

semelhante ao controle. A encapsulação do UA em nanocápsulas de PLGA promoveu uma

inibição tumoral de 68% quando comparado ao tratamento com o ácido úsnico livre. Análises

histopatológicas dos tumores tratados revelaram intensas áreas de necroses. Ações tóxicas

representadas ao nível de hepatócitos foram evidenciadas no tratamento com UA livre. Estas

lesões foram significativamente reduzidas quando os animais foram tratados com ácido úsnico

nanoencapsulado. Nenhuma alteração histopatológica foi evidenciada nos rins e baço dos

animais tratados. Em conclusão, a encapsulação do ácido úsnico em nanocápsulas de PLGA

pode ser uma alternativa promissora a ser explorada para a terapia do câncer.
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ABSTRACT

The usnic acid (UA) is a low-molecular weight dibenzofuran derivative [2,6-Diacetyl-7,9-

dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,3[2H,9bH]-dibenzo-furandione] produced by some lichen genera

such as Alectoria, Cladonia, Usnea, Lecanora, Ramalina and Evernia. The UA has

extensively been studied mainly because it presents substantial antimitotic activity. Its

antibacterial and antimycotic properties, as well as activity against human neoplasic cell lines

are well known. However, applications of UA in anticancer therapy have been rather limited

due to its high in vivo toxicity. Alternative nanoparticulated carriers have been developed

aiming to decrease toxic effects of anticancer compounds towards normal tissues and to

increase their efficiency against tumors.  A several limitation to usnic acid practical use is its

low solubility in water and some organic solvents. Alternative nanoparticulated carriers have

been developed aiming to decrease toxic effects of anticancer compounds towards normal

tissues and to increase their efficiency against tumors. The objective of this work was the

preparation of the encapsulated UA into nanocapsules using the biodegradable artificial

polymer derived from glycolic and lactic acids (PLGA) and to investigate the citotoxicity and

the antitumoral activity of UA-NC in comparison with free usnic acid. PLGA-nanocapsules

containing usnic acid (UA-NC) was prepared by interfacial deposition of preformed polymer

method. The physicochemical analyses were performed immediately after nanocapsules

preparation. Morphological and structure of the UA-NC was studied using a scanning electron

microscope (SEM). Cytotoxicity of free and encapsulated usnic acid was analysed on NCI-H

292 cells. The cytotoxic effects of UA were evaluated by the MTT colorimetric method after

72 hours of cell incubation. Cell morphological abnormalities were observed by microscopy

using the Giemsa technique. Antitumoral activity was verified against solid tumour sarcom-

180 in Swiss mice, and it was estimated by the tumour inhibition. UA presents a limited

solubility in sunflower oil and can be encapsulated into nanocapsules at maximum

concentration of 1 mg/ml. The formulation maintained an initial similar macroscopic milky

aspect with bluish opalescence reflect over 120 days for storage at 4 °C ± 1 °C. The stability

of PLGA-nanocapsules suspension stored at 25 °C ± 1 °C was maintained for 15 days. The

lyophilised UA-NC formulation was stable for 36 months maintained an initial similar

macroscopic aspect. It could be seen that UA-NC had a spherical form and well-dispersed

particles with a mean diameter of 367 ± 81nm. Stable UA-NC suspension presented after

preparation a content of 101.7 ± 1.7 % of UA and an encapsulation rate of 99.4 ± 0.16 %. The

in vitro kinetic profile revealed that UA-NC could be used as a controlled release system.
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Concentrations required to inhibit 50% of cell growth were 10 and 11.5 µg/ml, for free UA

and UA-NC, respectively. The cells treated with encapsulated UA formed a monolayer almost

similar to that of the control. However, a cytoplasm vacuolization and a condensed

appearance of mitotic cells were identified. The encapsulation of UA into PLGA-

nanocapsules promoted a 68% increase of tumour inhibition as compared with free UA

treatment. Vacuolisation of hepatocytes and a mild lymphocyte infiltration in portal spaces

were observed in animals treated with free UA. However, no histological changes were

noticed in the kidneys of treated animals. These results suggest the encapsulation can be a

potential alternative to allow the use of UA in cancer therapy.
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1.1 Câncer

1.1.1 Generalidades

O câncer origina-se de uma série de modificações nos diferentes tecidos dos organismos

vivos, que se caracterizam pela existência de um crescimento causado por multiplicação

celular descontrolada. As neoplasias resultam de proliferações anormais de células que

tendem a perder sua diferenciação, e apresentam crescimento autônomo. As células

neoplásicas apresentam diferentes graus de comportamento, diferem das células normais em

vários aspectos, tais como: crescimento acelerado; alterações morfológicas, metabólicas e

antigênicas; e irregularidades citoplasmáticas (Franks & Teich, 1997; Gomes & Milanez,

1997; Brasileiro-Filho, 1998).

Devido à importância epidemiológica dos processos neoplásicos, inúmeras  abordagens

terapêuticas vêm sendo desenvolvidas. As categorias básicas para o tratamento são: cirurgia,

radioterapia e quimioterapia. Esta última apresenta desfavorável aspecto devido a

inespecificidade do fármaco, e a dificuldade em se estabelecer uma dose efetiva para destruir

um máximo de células com um mínimo de efeitos colaterais para as células normais

(Needham & Dewhirst, 2001).

O aumento mundial do número de casos de câncer tem provocado uma corrida dos

pesquisadores na busca de soluções para cura e/ou controle desta patologia. Apesar da

existência de inúmeros produtos farmacêuticos, naturais ou sintéticos, utilizados no

tratamento das neoplasias, as particularidades biológicas inerentes a cada tipo de tumor,

juntamente com a resistência aos quimioterápicos que as células tumorais podem desenvolver,

impulsionam a pesquisa de novos produtos com ação antineoplásica (Gomes & Milanez,

1997).
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Ao longo do tempo, a busca por novos quimioterápicos com menor toxicidade e maior

eficácia contra o câncer tem sido o alvo primordial das pesquisas de liberação controlada de

drogas. O desenvolvimento de carreadores poderá proporcionar não somente o aumento da

quantidade da droga no sítio de ação desejada; como também permitir uma redução da

quantidade de princípio ativo liberado para outras partes do corpo, reduzindo, portanto, os

efeitos tóxicos (Needham & Dewhirst, 2001).

1.1.2 Cancerologia experimental

Uma droga ideal para o combate ao câncer seria aquela que fosse tóxica para células

cancerosas, mas pouco prejudicial às células normais. Na realidade, a grande maioria das

drogas antineoplásicas é bastante lesiva para o organismo que a recebe, daí a validade dos

ensaios de citotoxidade como triagem preliminar (Fávaro et al., 1990).

A realização de testes in vitro e in vivo, para detectar a atividade antitumoral de novas

substâncias, é de vital importância para descoberta de novos quimioterápicos. Testes in vivo

aplicados à cancerologia experimental têm sido os mais recomendáveis, apesar de serem

dispendiosos, com respostas não muito rápidas. Os ensaios in vitro eliminam estes problemas,

mas exigem confirmação in vivo. Não obstante, a necessidade da resposta in vivo, os testes in

vitro auxiliam a triagem de substâncias naturais com potencial ação antineoplásica. Estes

ensaios permitem a análise de um grande número de amostras, viabilizando a localização dos

princípios ativos em determinadas frações obtidas durante o processo de extração de produtos

de origem natural (Fávaro et al., 1990; Rodrigues, 2001)

A cultura de células tem sido utilizada com freqüência na pesquisa de produtos naturais,

semi-sintéticos e de síntese, permitindo a análise imediata do impacto destes compostos sobre

a célula, fornecendo respostas rápidas, importantes na seleção destes novos fármacos

antineoplásicos (Bellamy, 1992; Carvalho, 1996). Diversas linhagens celulares utilizadas nas
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pesquisas biológicas multiplicam-se facilmente, apresentando grande número de células

uniformes. A linhagem NCI-H292 foi derivada da metástase de nódulos linfáticos de

carcinoma mucoepidermóide pulmonar. Estas células foram isoladas em um meio definido

quimicamente (HITES), com posteriores adaptações para crescimento em meio suplementado

com soro. O sistema celular mantém suas características em cultura, determinada pela sua

ultraestrutura e expressão de múltiplos marcadores de diferenciação escamosa. Novos

registros afirmam que esta linhagem originou-se de fragmentos sub-genômicos transfectados

no interior de células humanas em estudos do papel do HBV, e seus genes individuais na

patogênese do câncer de fígado e hepatite viral (Morier et al., 1996).

Outros sistemas também empregados na pesquisa do câncer são tumores espontâneos,

induzidos por carcinogênicos e/ ou por vírus primários. A utilização destes modelos

experimentais tem apresentado fundamental importância na descoberta de novos fármacos

antineoplásicos, bem como no aperfeiçoamento dos métodos de prevenção, diagnóstico e

tratamento de doenças em medicina humana (Goldin et al., 1979; Giuliani et al., 1979; Fávaro

et al., 1990).

Um dos primeiros tumores experimentais  a ser transplantado foi descoberto em 1914

como uma massa sólida na axila direita de um camundongo albino. Inicialmente foi chamado

de tumor de Crocker e classificado como carcinoma mamário. Após várias transplantações

subcutâneas tornou-se um sarcoma, passando a ser denominado sarcoma-180 (S-180), devido

a suas características morfológicas e de comportamento evolutivo. O tumor S-180 é sólido,

cresce rapidamente, atingindo o tamanho de aproximadamente 18×14×10 mm, em 7 dias, e

apresenta poucas áreas necróticas ou hemorrágicas. Ocasionalmente pode ocorrer metástase

para os pulmões quando o camundongo portador sobrevive por 4 ou mais semanas (Young &

Hallowea, 1973; Goldin et al., 1979; Sousa, 2000).
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1.2 - Liquens

Liquens são seres formados pela associação de um fungo (micobionte) com uma ou

mais algas (fotobionte), onde o fungo é exohabitante. Apresentam larga distribuição

geográfica dos trópicos aos pólos, habitando sobre rochas, solos e troncos de árvores (Hale,

1983; Nash, 1996; Muller, 2001).

A morfologia do talo liquênico é bastante peculiar, onde o micobionte e o ficobionte se

dispõem em camadas sucessivas. No talo destaca-se o córtex superior, composto de hifas

entrelaçadas, que serve de proteção para camada das algas. Centralmente encontra-se uma

camada de hifas frouxas, a medula, seguida de outro feixe de hifas, o córtex inferior. O fungo

geralmente é responsável não só pela forma, como também pela estrutura do líquen,

contribuindo as hifas  para a maior parte da sua massa. Cortes transversais de certas espécies

de liquens, observados ao microscópio óptico (Figura 1), demonstram as algas distribuídas ,

mais ou menos homogeneamente, em todo o talo, enquanto as hifas se aglomeram junto às

superfícies, superior e inferior da mesma  (Hale, 1983; Nash, 1996).

A associação simbiótica dos liquens envolve uma estreita integração fisiológica, onde o

fungo liquênico rétem água protegendo o fotobionte contra dessecação, e os ácidos liquênicos

pigmentados aumentam a opacidade do córtex superior, reduzindo a incidência de luz na

camada de alga, servindo como filtro seletivo, permitindo o fotobionte se desenvolver em

ambientes de alta luminosidade. Em contrapartida, as algas fornecem vitaminas, nitrogênio

(simbiose com cianobactéria) e substâncias orgânicas necessárias ao desenvolvimento do

micobionte (Hale, 1983; Nash, 1996).
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Figura 1. Modelo esquemático da anatomia de um talo liquênico (Nash, 1996): A= Algas; B=

Medula; C= Córtex.

A parede celular do fotobionte é bastante permeável, quando comparada a das algas não

liquenizadas, o que facilita a transferência de carboidratos para o fungo (Vicente, 1975;

Alexopoulos & Mins, 1979; Hale, 1983; Nash, 1996). Pesquisas têm demonstrado que os

liquens são capazes de degradar substratos rochosos. Estes efeitos podem ser atribuídos aos

processos químico e físico, particularmente à excreção de vários ácidos orgânicos tais como o

oxálico, os quais podem efetivamente reagir com minerais e cátions metálicos quelantes. Este

organismo também pode ser utilizado em monitoramento de poluição do ar, e a bioindicação

de pureza atmosférica é postulada com base nas espécies de liquens presentes (Muller, 2001).

1.2.1 Substâncias liquênicas

Os liquens produzem metabólitos intracelulares e extracelulares, classificados de acordo

com sua localização no talo. Os produtos intracelulares são carboidratos, carotenóides,

vitaminas, aminoácidos e proteínas. São freqüentemente solúveis em água, podendo ser

extraídos com água quente. Estes compostos são sintetizados pelas células das hifas, sendo

posteriormente utilizados como mecanismo de defesa frente a infecções externas. Os

metabólitos extracelulares são compostos resultantes de seu metabolismo secundário,

classificados em quatro grupos químicos bioenergeticamente relacionados: depsídeos,

depsidonas, dibenzofuranos e ácidos úsnicos (Culberson, 1972; Nash, 1996). A concentração
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destes compostos pode variar de 0.1 a 5% em relação ao peso seco do talo liquênico, e em

alguns casos mais do que isto. Estes produtos extracelulares são os responsáveis pela maioria

dos benefícios advindos dos liquens (Nash, 1996; Muller, 2001).

Mais de 630 metabólitos secundários de liquens são conhecidos. A maioria é

produzida unicamente pelos liquens e uma pequena minoria, em torno de 50 a 60, é produzida

por fungos de vida livre e plantas superiores. Os depsídeos, depsidonas, dibenzofuranos,

ácidos úsnicos e a depsona são derivados fenólicos encontrados exclusivamente em liquens. O

ácido úsnico é considerado um dos mais importantes metabólitos liquênicos biologicamente

ativos, podendo representar mais de 5% do talo seco do liquen (Mitchel et al., 1965; Muller,

2001).

1.2.2 Ácido úsnico

O ácido úsnico [2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3(2h,9bH)- dibenzeno-

furadione; C18H16O7], ocorre na natureza em duas formas enantioméricas (+) e (-), as quais

dependem da projeção do grupo metil angular localizado na posição  do carbono quiral 9b

(Figura 2). É um constituinte bastante abundante em diversos gêneros de liquens,

filogeneticamente distintos, tais como Usnea, Cladonia, Cetraria, Ramalina e Parmelia

(Venkataramana & Krishna, 1992; Muller, 2001; Cochietto et al., 2002; Ingólfsdóttir, 2002).

In vivo, o ácido úsnico é provavelmente produzido pelos liquens visando sua defesa. A

presença de agentes poluentes parece estimular sua biosíntese, como indicador de

biomonitoramento ambiental. Sua concentração no talo liquênico parece estar relacionada

com a quantidade integral dos agentes tóxicos aromáticos (Cardarelli et al., 1997; Muller,

2001).
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Figura 2. Estrutura química do ácido úsnico: a) (+)-(9b-R) e (-)-(9b-S)  b) ácido

isoúsnico (+)-(9b-R) e (-)-(9b-S) (Ingólfsdóttir, 2002).

O ácido úsnico apresenta caráter hidrofóbico, sendo insolúvel em água e glicerol, e

parcialmente solúvel em etanol e facilmente diluído em éter quente, acetona, benzeno e

clorofórmio. O ponto de fusão dos seus cristais é em torno de 203 °C; seu caráter hidrofóbico

é devido à presença dos quatro quatros grupos cetônicos e do anel furano que liga os dois

anéis aromáticos existentes em sua estrutura. Seus cristais, de coloração amarela variam de

forma de acordo com o solvente utilizado na sua recristalização (Asahina & Shibata, 1954;

Ingólfsdóttir, 2002).

A biosíntese do ácido úsnico procede pela da via acetato polimalonato. Inicialmente são

formadas unidades fenólicas monocíclicas, originadas a partir de ácidos carboxílicos,

derivados do ácido acético. Estas unidades fenólicas são sintetizadas a partir da acetil-CoA e

malonil-CoA, através de sitetases aromáticas, que não possuem subunidades desidrogenadas.

Os passos subseqüentementes de biossíntese do ácido úsnico envolvem o acoplamento

estereoespecífico de duas unidades metilfloroacetona, originando portanto o ácido úsnico

hidratado e finalmente ocorre a desidratação da molécula levando a formação da ligação éter

(Taguchi et al., 1969; Ingólfsdóttir, 2002) (Figura 3).

ba
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Figura 3. Vias da biosíntese do ácido úsnico (Ingólfsdóttir, 2002).
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1.2.2.1 Propriedades biológicas do ácido úsnico

1.2.2.1.1 Ação antibiótica

Das classes de compostos de baixo peso molecular, derivados de liquens, o ácido úsnico

tem sido o mais extensivamente estudado. Nas décadas de 40 e 50 dos diversos compostos

liquênicos reportados como ativos contra diversas linhagens de bacilos da tuberculose e

organismos Gram-positivos, o ácido úsnico destacou-se como sendo o mais potente agente

antibiótico antibacteriano, frente a vários microrganismos comuns, desempenhando portanto,

menor ação quando comparado às drogas padrão: rifampicina e estreptomicina (Ingólfsdóttir

et al., 1998; Muller, 2001). É bem difundida a propriedade antibiótica do ácido úsnico frente a

bactérias Gram-positivas. Trabalhos realizados por Lauterwein et al. (1995) indicam que os

ácidos úsnico e vulpínico são ativos contra algumas espécies de bactérias Gram-positivas e

fungos, porém não apresentam efeitos contra as Gram-negativas. Estes resultados estão de

acordo como os reportados por Hale (1983), que relata a ineficiência do ácido úsnico e

protoliquesterínico contra bactérias Gram-negativas, como Escherichia, Salmonella e

Shighella.

Estudando a atividade antimicrobiana de cinco derivados de ácido úsnico, Ingólfsdottir

et al. (1997) relataram que o ácido úsnico foi o mais ativo contra Mycobacterium aureum,

mesmo com a concentração inibitória mínima (MIC) demonstrada pelo composto sendo

consideravelmente mais alta do que da drogas referência, tais como estreptomicina,

rifampicina e isoniazida. Em alguns casos antecedentes, ensaios da atividade contra M.

tuberculosis var. homini e var. bovis, apresentaram uma MIC mais satisfatória. Estes

resultados estão de acordo com Ventakataramana & Krishna (1992), os quais reportaram que

ambas formas do ácido usnico d (+) e l (-) inibiram in vitro, o crescimento de M. turberculosis

e M. tufu (modelo de M. leprae)  com uma concentração relativamente baixa.

Correché et al. (1998) verificaram que modificações químicas nas pontes de hiodrogênio
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do ácido úsnico não provocaram mudanças nas propriedades antimicrobianas deste composto

contra Stphylococcus aureus.

1.2.2.1.2 Ação citotóxica e antitumoral

Estudos preliminares da atividade antitumoral do ácido úsnico sobre o carcinoma de

pulmão de Lewis em camundongos, evidenciaram que a sobrevida dos animais aumentou

entre 35-52 % sobre o grupo controle não tratado. Estes achados levaram à realização da

síntese de novos derivados de ácido úsnico com maior afinidade sobre o sistema Lewis.

Testes citotóxicos destes novos derivados frente à linhagem L1210 revelaram que, dentre os

análogos estudados, os de natureza hidrofílica demonstraram menor citotoxidade. Em ensaios

posteriores com estes derivados, contra o tumor de Lewis, evidenciou-se uma significativa

perda da atividade antitumoral, em decorrência da baixa solubilidade em água destes

derivados (Takai et al., 1979).

Cardarelli et al. (1997) também demonstraram que a propriedade do ácido úsnico sobre

a proliferação de células da linhagem HE-50 e K562 foi dose e tempo dependente.

Conforme Soderberg (1953) e Virtanen & Karki (1956), a dose letal do ácido úsnico em

diferentes animais foram: camundongos, intraperitoneal (ip): 25 mg/kg; subcutânea (sc): 70

mg/kg; ratos, intravenosas (iv): 30 mg/kg; coelhos, iv: 30 mg/kg; cachorros, iv: 40 mg/kg. No

estudo de toxicidade crônica deste composto em coelhos, evidenciou-se que quando foi

administrada uma solução aquosa a 1 % durante 79 dias, a urina excretada do animal

apresentou um pH de 3,2 - 9,0 com atividade antibacteriana, quando alcalina. Os animais

apresentaram perdas de apetite, dificuldades respiratórias e câimbras estomacais. Ensaios

realizados em porcos, utilizando esta mesma dose, durante 119 dias, evidenciaram que a

urina do animal não apresentou atividade antibacteriana. Os animais permaneceram

saudáveis. Testes de toxicidade realizados em gatos revelaram que administrando,
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intravenosamente, uma solução de usnato de sódio a 10mg/kg, alterou o metabolismo do

animal, provocando hiperventilação, aumento do consumo de oxigênio e  variação da

temperatura corporal.

Dados concernentes à toxicidade do ácido úsnico em humanos são escassos na

literatura. Foram reportados apenas efeitos adversos tais como: irritação local e dermatite de

contato alérgica. Testes realizados em humanos revelaram que, administrando 0.1-1 g /dia de

solução de usnato de sódio não provocaram efeitos tóxicos. Aumentando-se a dose para 3

g/dia, observou-se que os pacientes apresentaram dores no fígado (Ingólfsdóttir, 2002).

Correché et al. (1998) demonstraram que modificações estruturais na molécula de ácido

úsnico não provocaram alterações na sua atividade antimicrobiana. Contudo, produziram um

aumento na citotoxidade, inibindo completamente o crescimento de linfócitos de fígado em

cultura.

Uma potente ação antiproliferativa do ácido úsnico sobre linhagem celular de

queratinócitos humano HaCaT, modelo favorável de elevada proliferação na epiderme,

também foi relatada por Muller & Kumar (1999). A não alteração da atividade da lactato

desidrogenase no meio de cultura foi um leve sinal de danificação na membrana, indicando,

portanto que o efeito fora de natureza citostática e não citotóxica.

Lodetti et al., 2000, estudaram mudanças in vitro em culturas primárias e contínuas de

células KB (carcinoma nasofaríngeo), queratinócitos gengivais e fibroblastos de biopsia

humana. Este ensaio visava avaliar a ação citotóxica do ácido úsnico sozinho, ou como um

componente de formulação oral contra cárie. Resultados demonstraram que o composto,

sozinho ou como parte da formulação, não apresentou sinais de citotoxicidade, quando

determinados pelos métodos de MTT [brometo(3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio) e vermelho neutro.
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A farmacocinética do ácido úsnico foi estudada por Venkataramana & Krishna, (1992)

em coelhos após administração intravenosa e oral. A medida dos níveis de ácido úsnico no

plasma indicou que a cada tratamento, oral ou intravenoso, os níveis de concentrações de

ácido úsnico foram acima do conhecido para inibir o crescimento in vitro de Micobacterium

tuberculosis.

1.2.2.1.3 Ação antiviral

Uma série de testes realizados sobre diversos sistemas biológicos tais como: fungos

filamentosos, leveduras, células de plantas, e culturas de células neoplásicas humanas,

avaliaram, de forma geral, as propriedades do ácido úsnico sobre organismos

filogeneticamente distintos. Os resultados demonstraram que as propriedades terapêuticas do

ácido úsnico (antibacteriana, antimicótica e antimitótica) conhecidas desde longo tempo e

exploradas na prática clínica, parecem estar relacionadas com sua ação protetora sobre os

agentes tóxicos presentes na atmosfera. Dessa forma, o aumento da sua concentração é

proporcional à quantidade dos poluentes presentes. Nestes estudos, interessantes analogias

também foram efetuadas concernentes à ação antimitótica do ácido úsnico sobre cultura

celular: o efeito exercido é influenciado pela capacidade da substância em penetrar na célula

(Cardarelli et al., 1997).

Pesquisas sobre novos agentes típicos antipsoríase, com ação antiproliferativa em

queratinócitos HaCaT da epiderme, demonstraram que os ácidos girofórico e úsnico

apresentam uma IC50 de 2,1 µM e 2,6 µM, respectivamente. No estudo da atividade da

liberação do LDH (Lipoproteína de Alta Densidade) dentro do meio de cultura, evidenciou-se

que o ácido úsnico demonstrou um leve aumento na atividade de LDH, quando comparado à

vesícula controle. Assim sendo, a atividade destes metabólitos liquênicos é devida ao efeito

citostático e não citotóxico, e as liberações de LDH não foram modificadas, quando
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comparado ao fármaco controle (antralin), até a concentração de 2 µM. Este achado pode

estar relacionado à habilidade do ácido úsnico de gerar radicais hidroxilas, considerando que

o outro composto testado não apresentou esta propriedade (Muller & Kumar,1999),

Em ensaio de ação antiviral realizado com cinco compostos liquênicos, o ácido úsnico

apresentou-se como o mais ativo frente ao tumor produzido pela indução do vírus Epstein-

Barr (Yamamoto et al., 1995). Estudos posteriores realizados com preparações orgânicas de

Usnea longíssima, contendo o ácido úsnico em alto teor, apresentou uma significativa redução

da ativação do referido tumor induzido pela teleocidina B-4 (Yamamoto et al. 1998).

Pacientes tratados com solução de ácido úsnico associado ao sulfato de zinco, como adjuvante

terapêutico no tratamento da infecção do Papilomavírus genital, apresentaram um aumento no

tempo de reconstituição do epitélio, um mês após a radio-cirurgia. A recuperação observada

nos indivíduos tratada foi significante, mesmo seis meses após a intervenção cirúrgica (Scirpa

et al., 1999; Cocchietto et al., 2002).

Concernente a possível ação do ácido úsnico sobre a proliferação antiviral, Campanella

et al. (2002) descreveram que o ácido úsnico apresenta uma relevante inibição sobre a

replicação do DNA viral. Este processo ocorre dentro da célula hospedeira e é uma

conseqüência direta da drástica regressão da transcrição do RNA. Vale ressaltar que esta ação

ocorre mesmo em concentrações não citotóxicas do ácido úsnico. A prolongada permanência

deste composto no meio de cultura torna-se indispensável para manter esta inibição.

1.2.2.1.4 Ação antiinflamatória, antipirética e analgésica.

O ácido úsnico isolado da Usnea diffracta desenvolveu ação antipirética e analgésica,

atuando contra hipertemia induzida por lipopolissacarideos em camundongos. Neste estudo

observou-se que este composto atua induzido pelo ácido acetil salicílico, de forma dose

independente (Okuyama et al., 1995; Muller, 2001). Estudos posteriores das propriedades
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analgésica e antipirética dos ácidos difractaico e úsnico obtidos de Usnea diffracta

confirmaram esta relevante ação analgésica induzida pelo ácido acetil salicílico (Yamamoto

et al., 1998).

No estudo de atividade antiinflamatória de (+) ácido úsnico, isolado de Roccella

montagnei, em ratos, Vinjayakumar et al. (2000) evidenciaram uma significativa redução da

atividade após o tratamento crônico, sugerindo que este composto apresenta efeito

antipirético e analgésico dose-dependente. Conforme estes resultados o mecanismo de ação

pode envolver uma inibição da síntese de prostaglandinas.

1.2.2.2 Mecanismo de ação proposto para o ácido úsnico

Abo-Khatwa et al. (1996) relataram que os ácidos úsnico e vulpínico e a atranorina

apresentaram ação como desacopladores da fosforilação oxidativa, quando testados em

mitocôndrias de fígado de rato. Estes compostos atuaram no interior da membrana

mitocondrial através de suas propriedades lipofílicas com características semelhantes ao do

2,4- dinitrofenol. Vavasseur et al. (1991) também evidenciaram o potencial inibitório do ácido

úsnico sobre processos respiratórios aeróbicos em células vegetais de Cormmelina communis.

Johnson et al. (1950) descreveram o relevante efeito inibitório do ácido úsnico na respiração,

em homogenatos de rim de rato, bem como o desacoplamento da fosforilação oxidativa em

homogenato de fígado de rato em concentrações  mínimas de 1,3 - 2,6 µg/ml.

Adicionalmente, Vicente & Xavier Filho (1983) reportaram que, em concentrações

baixas o ácido úsnico pode inibir completamente a produção de ATP na fosforilação

oxidativa. Desta forma, o microrganismo não consegue realizar seus diferentes processos

anabólicos por falta de energia inibindo, portanto, seu crescimento. Nas concentrações

superiores a 50 µM, há também diminuição do consumo de oxigênio inviabilizando os
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processos oxidativos dos substratos orgânicos, causando déficit de energia química, bem

como os incapacitando de utilizar os compostos orgânicos do hospedeiro como fonte de

alimento.

Um outro mecanismo de ação proposto baseia-se no fato de que o ácido úsnico

apresenta ação análoga em sistemas biológicos filogeneticamente distantes. Os resultados

obtidos por Cardarelli et al. (1997) sobre a ação deste ácido em inúmeros sistemas biológicos,

sugerem que ele atue similarmente em células animais e vegetais, provavelmente interferindo

em um passo importante da divisão celular, comum a diferentes células.

Finalmente, a redução significante no teor de RNA em fígado de ratos tratados com 100

- 200 mg/kg de ácido úsnico reportada por Al-Bekairi et al. (1991) poderia ainda sugerir uma

ação deste ácido diretamente sobre a síntese protéica.

1.3 Sistemas de Liberação controlada de fármacos

A tecnologia de liberação controlada surgiu na década de 80, como um método

comercialmente atrativo para administração de fármacos de forma controlada. A partir daí a

liberação pode ser manipulada para a produção de sistemas de liberação rápida, controlada ou

prolongada da substância bioativa (Swarbrick, 1996).

Basicamente a intensidade da resposta farmacológica é diretamente proporcional à

concentração do fármaco no sítio de ação desejado. Sua distribuição pelo organismo depende

de suas propriedades físico-químicas, que não necessariamente são compatíveis com a área

afetada. Assim sendo, grandes quantidades de fármacos geralmente administradas para obter-

se o efeito famacológico desejado, tem por conseqüência o aparecimento da toxicidade frente

a outros tecidos (Couvreur et al., 1995; Barratt, 2000).

Atualmente o uso de carreadores poliméricos na liberação de fármacos proporciona a

afinidade específica do fármaco para o tecido alvo. Dois caminhos podem ser utilizados para
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esta proposta: a modificação química da droga e/ou modificação farmacêutica. O primeiro

representado pelas chamadas prodrogas e a segunda referem ao uso de carreadores coloidais

de fármacos (Jain , 2000; Nishioka & Yoshino, 2001).

1.3.1 Sistemas nanoparticulados

Sistemas nanopartículados são carreadores sólidos submicrônicos de natureza

polimérica com tamanho da ordem de nanômetros. Conforme o método e composição da

formulação utilizados na preparação destes sistemas, nanoesferas ou nanocápsulas podem ser

obtidas. As nanoesferas apresentam uma estrutura matricial, enquanto as nanocápsulas

apresentam estrutura vesicular. Vale ressaltar que na literatura, em geral, o termo

nanopartículas é associado somente as nanoesferas. No entanto, em um conceito mais amplo,

nanopartículas podem ser tanto nanoesferas como nanocápsulas (Couvreur et al., 1995).

A encapsulação é uma opção atrativa de liberação controlada para uma variedade de

drogas. Por exemplo, ela pode limitar a toxidade sistêmica, proteger a molécula de

degradação no trato digestivo, prover uma liberação controlada, ou mascarar um gosto

indesejável e preservar a atividade do princípio ativo (Perachia et al., 1997 ; Barratt, 2000;

Whelan, 2001).

Numerosos estudos demonstram que a biodisponibilidade de um fármaco no organismo

pode ser modificada pelo uso de vetores medicamentosos e partículas polimérico. Estes

carreadores coloidais proporcionam a liberação do fármaco no sítio de ação desejada (órgão,

tecido ou célula), eliminando ou minimizando os efeitos colaterais, que normalmente

acompanham a terapêutica convencional. O decréscimo do efeito tóxico de compostos

bioativos, nos tecidos normais, e o aumento de sua eficiência  contra diversas enfermidades,

tem sido obtido com sucesso através do uso destes vetores particulados nos tratamentos
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quimioterápicos (Vauthier-Holtzscherer et al., 1991; Olivier et al., 1995; Gibaud et al.,

1996).

Sobre um passado de cinco décadas, o desenvolvimento de nanopartículas

biodegradáveis tem sido considerado relevante no estudo de liberação controlada de

fármacos. Estas partículas poliméricas oferecem muitas possibilidades de aplicações nas

áreas de medicina veterinária e humana (Vauthier-Holtzscherer et al., 1991; Swarbrick, 1996;

Jain, 2000).

Vários métodos são descritos na literatura para preparação de nanopartículas

biodegradáveis. Estes podem ser classificados em duas principais categorias: aqueles que

requerem uma reação de polimerização, ou aqueles em que se utilizam diretamente

macromolécula ou polímero pré-formado (Couvreur et al., 1995). Estes métodos foram

inicialmente desenvolvidos em química de polímeros e posteriormente adaptados para fins

farmacêuticos (Vauthier-Holtzscherer, et al., 1991; Soppimath et al., 2001).

A aplicação da metodologia destas nanopartículas depende de fatores como seleção de

material (biocompatível e macromoléculas biodegradáveis) e o tamanho de partícula a ser

preparada (∠ 1µm). Estes carreadores geralmente apresentam tamanho entre 10 a 1000 nm. A

droga é dissolvida, armazenada, encapsulada ou ligada na matriz biodegradável e dependendo

do método de preparação, pode-se obter nanocápsulas ou nanoesferas (Vauthier-Holtzscherer

et al., 1991; Jain, 2000; Soppimath et al., 2001).

1.3.1.1 Nanocápsulas

As nanocápsulas são vesículas sólidas que apresentam uma cavidade interna oca, ou de

natureza oleosa, estabilizada por um filme interfacial de agentes tensoativos e revestida

superficialmente por uma parede polimérica pouco espessa (Fessi et al., 1989; Soppimath et

al., 2001).
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 O fármaco pode ser incorporado diretamente na cavidade oleosa interna, pode ser

retido na parede polimérica, ou adsorvido na superfície das nanocápsulas. A parede pode ser

obtida pela polimerização interna de um ou mais monômeros, ou por deposição interfacial de

um polímero pré-formado, sendo responsável pela estabilidade da partícula em meio coloidal

e controle da liberação do fármaco (Fessi et al,. 1989; Soppimath et al., 2001; Jain, 2000).

Fessi et al. (1989) propuseram um método para preparação de nanocápsulas por

deposição interfacial do polímero pré-formado. Esta técnica utiliza os ácidos acrílicos e

metacrílicos. A fase orgânica (acetona), contendo o princípio ativo a encapsular, o polímero,

o óleo assim como o tensoativo lipofílico, é vertida sobre a fase aquosa contendo o tensoativo

hidrofílico. A fabricação das nanocápsulas é rápida e permite a formação de estruturas

vesiculares de diâmetro médio entre 100 e 500 nm, na forma de suspensão coloidal estável,

apresentando elevadas taxas de encapsulação para fármacos de característica lipofílicas.

 O princípio da formação de nanocápsulas baseia-se na diminuição da solubilidade dos

constituintes da formulação, formadores do núcleo oleoso e polímero, relacionada à difusão

de seu solvente na fase aquosa. Esta metodologia também é empregada para obtenção de

nanoesferas e emulsão submicrômica. A supressão da fase oleosa conduz à formação de

nanoesferas, enquanto que a supressão do polímero, à formação de nanoemulsões. Vale

ressaltar que na ausência dos tensioativos, as nanocápsulas serão formadas após a mistura das

duas fases, todavia não é estável. O tensoativo hidrofílico promove a formação de partículas

menores e mais homogêneas. O tensoativo lipofílico evita a sedimentação das partículas e a

passagem da substância ativa encapsulada para a fase externa da suspensão (Fessi et al.,

1989).



38

1.3.2 Nanotecnologia farmacêutica e o tratamento do câncer

O principal objetivo da nanotecnologia é desenvolver um modelo de sistema carreador

de compostos bioativos com adequada estabilidade, absorção, liberação controlada e

transferência quantitativa e específica da molécula do fármaco ao tecido doente (Santos-

Magalhães et al., 2000).

A encapsulação de fármacos citotóxicos em carreadores endocitáveis pode auxiliar o

desenvolvimento da captação específica para as células cancerígenas e reduzir, portanto, sua

toxicidade sobre as células sadias. Resultados preliminares  da quimioterapia experimental

com nanocápsulas de polimetilcianocrilato, contendo Actiomicina D, frente ao tumor

sarcoma em rato, demonstraram que o uso de carreadores potencializa a ação terapêutica  da

droga, reduzindo significativamente o tamanho do tumor (Brasseur et al., 1980).

Resultados bastante promissores foram obtidos com fármacos antineoplásicos

(Dactonomicina D; Metotrexato e Vinblastina), quando encapsulados em nanopartículas de

polialquilcianoacrilato (Couvreur et al., 1979; 1980). Nos ensaios antitumorais in vivo

realizados em ratos, foram observados que estes carreadores proporcionaram uma maior

especificidade em nível de células cancerosas promovendo uma relevante redução no

tamanho do tumor, além da minimização dos efeitos tóxicos nas células, tecidos e órgãos

sadios.

Em relatos sobre citotoxidade e atividade antitumoral da vincristina livre e encapsulada

em lipossomas, Mayer et al. (1990), descreveram que no estudo de sobrevida dose resposta

deste fármaco encapsulado, foi evidenciada redução de sinais de toxicidade nos animais. A

dose letal média de 1,9 mg/kg, observada para a vincristina livre, aumentou para 4,8 mg/kg

após administração da mesma na forma lipossomal. Evidenciou-se também relevante ação

antitumoral deste fármaco encapsulado, em testes utilizando camundongos transplantados

com tumores de leucemia linfocítica P388 e L1210.
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Horowitz et al. (1992) relataram ensaios de citotoxidade in vitro utilizando células de

carcinoma ovariano (OV-1063), com doxorrubicina (DOX) livre e encapsulada em

lipossomas (L-DOX) contendo fosfolipídios de alta temperatura de transição de fase (Tm).

Neste teste observou-se que a ação citotóxica de (L-DOX) apresentou-se substancialmente

reduzida quando comparado à droga livre. Em contraste, quando fosfolipídios de baixa

temperatura de transição foram utilizados, não foi evidenciada redução significativa. Os

lipídeos carregados negativamente não tiveram influência significativa sobre esta ação

estudada.

Estudando a atividade antitumoral de microesferas de PLGA (copolímero de ácido-

láctico-co-glicólico) contendo Metotrexato (MTX) contra tumor sarcoma-180 em

camundongo, Singh & Udupa (1997) evidenciaram um duplicado aumento no tempo de

sobrevida do grupo de animais que receberam MTX encapsulado (18 ± 2,7 dias), em relação

a aqueles que receberam uma simples injeção subcutânea de MTX livre (8 ± 0,7 dias).

Estudos farmacocinéticos preliminares, utilizando administração subcutânea de MTX

encapsulado, demonstraram uma liberação controlada da droga. Neste estudo foi apresentada

a facilidade da utilização de PLGA como um carreador eficaz para drogas antineoplásicas

semelhantes ao MXT.

Analisando a influência da via de administração e o efeito protetor de agentes

antitumorais, mitoxantrona e DOX livres e encapsuladas em lipossomas, Ousorren et al.

(1998) relataram que a velocidade de administração é um importante fator que influencia na

lesão do tecido são. Através destes ensaios foram evidenciados que fármacos encapsulados

protegem os tecidos circunvizinhos dos efeitos tóxicos causados pela droga após

administração intramuscular. O efeito protetor destes carreadores sobre a toxicidade local da

mitoxantrona tornou-se mais evidente após administração intramuscular do que a subcutânea

quando comparado à administração da  droga livre.
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Estudando a atividade antitumoral in vitro e in vivo de nanopartículas contendo DOX

conjugada quimicamente com PLGA (DOX-PLGA), Yoo et al. (2000) evidenciaram um

sustentado perfil de liberação (30 dias) de DOX-PLGA encapsulada. Por outro lado, quando

foi administrado o fármaco livre não conjugado observou-se um rápido perfil de liberação (5

dias). Neste estudo também se observou um baixo valor de IC50 frente a linhagem celular

HepG2, quando incubadas com nanopartículas contendo DOX-PLGA, em comparação à

droga livre. O ensaio de atividade antitumoral apresentou uma significativa redução da massa

tumoral, utilizando-se apenas uma simples injeção de DOX-PLGA, ao invés de diárias

aplicações de DOX livre.

Mitra et al. (2001) reportaram a atividade antitumoral de DOX livre, complexada a

dextrana (DOX-DXR), e DOX-DXR encapsulada em camundongos. Nestes estudos foram

obtidas nanopartículas de hidrogel contendo DOX-DXR de 100 - 10nm de diâmetro com

favorável eficiência terapêutica. Estes carreadores proporcionaram um aumento na sobrevida

do animal em 50%, quando comparado aos grupos tratados com DOX-DXR, no mesmo

período estudado.

Oligonucleotídeos antisense (ODN) são fragmentos de DNA com seqüências de base

complementares para mRNA alvo, capazes de modular seletivamente a expressão de genes

individuais. Estudos recentes demonstram que o desenvolvimento de nanocápsulas de

poliisobutilcianoclilato, com uma cavidade aquosa interna são capazes de encapsular

eficientemente grande quantidade de oligonucleotídeos antisense. Estes carreadores

protegeram os oligonucleotídeos de ação degradativa das proteínas do soro. Nestes ensaios

antitumorais de ODN encapsulados em nanocápsulas de poliisobutilcianoclilato também

foram evidenciadas relevante inibição frente ao sarcoma de Ewing em camundongos, após

injeção de uma dose acumulativa tão baixa quanto 14,4 nMol. Este achado representa uma



41

nova e segura solução para administração da terapia de nucleotídeos antisense in vivo

(Lambert et al., 2000).

1.4. OBJETIVOS

1.4.1Geral

Obter e caracterizar uma forma farmacêutica de nova geração: nanocápsulas de PLGA

contendo ácido úsnico (2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-dibenzofuran-

1,3[2H,9bH]-dione) com potencial ação antineoplásica.

1.4.2 Específicos

• Obter e caracterizar, do ponto de vista físico-químico, as nanocápsulas de PLGA

contendo ácido úsnico.

• Estudar a cinética de liberação in vitro do ácido úsnico, a partir de nanocápsulas.

• Determinar a citotoxidade in vitro de ácido úsnico livre e encapsulado, em nanocápsulas

de PLGA.

• Determinar a atividade antitumoral in vivo de ácido úsnico livre e encapsulado em

nanocápsulas de PLGA frente ao tumor sarcoma-180.

• Avaliar a histopatologia de tumores e órgãos de animais tratados com ácido úsnico livre e

encapsulado.

• Avaliar os índices hematiméticos de amostras de sangue coletados dos animais tratados

com o ácido úsnico livre e encapsulado.
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CAPÍTULO I
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NANOCÁPSULAS DE PLGA CONTENDO ÁCIDO ÚSNICO:
PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E PERFIL

CINÉTICO DE LIBERAÇÃO IN VITRO.

Trabalho submetido ao “Journal of Nanobiotechnology”
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Abstract

The usnic acid is especially abundant in lichen genera such as Cladonia, Usnea, and

Ramalina. In addition to its antimicrobial activity against human and plant pathogens, the

usnic acid has been shown to exhibit antiviral, antiproliferative, anti-inflammatory and

antitumour activity. However, its low solubility in water and hepatotoxicity engender a severe

limitation to its usage. The nanoencapsulation allows the enhancement of drug stability by

protecting it from the environment and reducing adverse or toxic effects. The aim of this work

is the developement of the nanocapsules containing usnic acid from Cladonia substellata. The

stability and the in vitro kinetic profile of nanocapsulated usnic acid were also investigated.

The usnic acid was encapsulated into nanocapsules prepared with the copolymer of lactic and

glycolic acid (PLGA 50/50) and sunflower oil as the oily core. Stable usnic acid loaded-

nanocapsules presented as spherical shaped and well-dispersed particles with a mean diameter

of 367±81nm. The nanocapsule suspension maintained the initial milky macroscopic aspect

with bluish opalescence reflects over 120 days when stored at 4°C±1°C. The usnic acid

content after preparation was 101.7±1.7% and an encapsulation ratio of 99.4±0.16% was

achieved at a maximum concentration of 1 mg/ml. The lyophilised nanocapsule formulation

remained stabilized for 36 months and it is easily redispersible in water. The in vitro kinetic

profile revealed an usnic acid release of 78.3% from nanocapsules within 48h. In conclusion,

usnic acid was, for the first time, efficiently encapsulated into nanocapsules providing an

appropriated dosage form for applying usnic acid in “in vivo” studies.
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Background

Lichens, the quintessential symbiosis between a fungal (mycobiont) and algal and/or

cyanobacterial (photobiont) partner, produce a variety of bioactive compounds. These

compounds typically arise from the secondary metabolism of the fungal partner, which are

deposited on the surface of the hyphae rather than compartmentalised in the cells [1]. Among

twenty thousand known species of lichens, only a few have been analysed and identified as

producers of biologically active secondary metabolites. A prime example is the usnic acid

(UA), a low-molecular weight dibenzofuran derivative [2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-

dimethyl-1,3[2H,9bH]-dibenzo-furandione] produced by certain lichen species. Usnic acid

occurs as a yellowish cortical pigment. Two natural enantiomeric forms of usnic acid,

differing in the orientation of the methyl group located in the stereogenic centre at the 9b

position, have been identified as showing various biological activities [2,3]. Usnic acid is

widely distributed in species of Cladonia, Usnea, Lecanora, Ramalina, Evernia and

Parmelia. Since its former isolation in 1844 the usnic acid has become the most extensively

studied lichen metabolite and one of the few that is commercially available [1-3].

Usnic acid exhibits many biological and pharmacological properties such as antimicrobial

activity against human and plant pathogens, antiviral, antiprotozoal, antiproliferative, anti-

inflammatory and analgesic activity. In addition it presents cytotocicity and antitumour

activity [3,4]. However, the practical use of usnic acid remains rather limited due to its low

solubility in water and some organic solvents. In particular, the intramolecular hydrogen

bonds contribute to the lipophilic nature of usnic acid and its lipophilicity is relevant for the

cytotoxic effect, which can be attributed to the β-triketone moiety present in the molecule [2,

4, 5].
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Polymeric nanoparticles have become a valuable research area in the field of drug delivery

systems because they are able to release a broad assortment of drugs to different targets in the

body for sustained periods of time. Natural polymers have not been widely used for this

purpose since they vary in purity, and often require cross-linking that could denature the

embedded drug. Consequently, synthetic polymers have received extra attention in this area.

The most widespread polymers for manufacturing nanoparticles are the poly-ε-caprolactone

(PCL), the poly (lactic acid) (PLA), the poly(glycolic acid) (PGA) and their copolymers, poly

(lactide-co-glycolide) (PLGA). Such polymers are known for their biocompatibility and

resorbability through natural pathways [6,7]. Nanospheres and nanocapsules can be

manufactured with different methods involving a polymerisation of monomers, dispersion or

an interfacial deposition of pre-formed polymers. The drug is dissolved, entrapped,

encapsulated or attached to the polymeric matrix, depending on the preparation method.

Nanocapsules consist of an oily core incorporating a lipophilic drug and an outer coating layer

formed by an appropriate polymer. Vegetable oils (e.g., sunflower and soybean oil) or some

semi-synthesized triglycerides with medium and long chain fatty acids are the first choice as

core vehicle [8-10].

Numerous investigations in the last two decades have suggested the association of drugs with

polymeric systems as a strategy to enhance the drug action. The drug stability can be

improved by protecting it towards the environment (storage conditions). The main interest of

nanocolloidal vectors is to ameliorate the drug therapeutic index by targeting the active

molecule and by creating a high local drug concentration. As a consequence, the

nanoencapsulation modifies the drug pharmacokinetic profile, increasing efficiency while

decreasing the amount of administered drug and the risks of side effects [8,11].
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The goal of this work is the development of PLGA nanocapsules containing usnic acid from

Cladonia substellata. Furthermore, accelerated and long-term stability testing of usnic acid

loaded-nanocapsules as well as their in vitro kinetic release were evaluated.

Results and discussion

Usnic acid loaded-nanocapsules

In an attempt to optimise the amount of usnic acid incorporated in PLGA- nanocapsules (UA-

NC), different experimental conditions for preparing these particles were evaluated. Pre-

formulation studies were performed by varying the concentration of constituents with a view

to improve stability of preparations (Table 1). Several UA-NC formulations were developed

and evaluated according to their original physicochemical and long-term stability

characteristics.

In the optimisation stage, the amount of usnic acid incorporated into the nanocapsules was

gradually increased from 0.5 mg/ml to 5 mg/ml trying to get better drug encapsulation

efficiency. A typical stable UA-NC formulation presented a 1:15 drug/polymer ratio and 1:1

drug/oil phase ratio (Table 1, NC10). Lipophilic and hydrophilic surfactants were maintained

at the 1:1 ratio (150 mg). The usnic acid can be encapsulated into nanocapsules at a maximum

concentration of 1 mg/ml. All formulations with UA content above 1mg/ml exhibited

aggregates and crystal precipitation 48 h after preparation. The absence of aggregates or

sediment at low usnic acid concentrations (≤1mg/ml) attested that the drug was completely

dissolved in sunflower oil.

Stability of usnic acid loaded-nanocapsules

The usnic acid loaded-nanocapsules were subjected to both accelerated (centrifugation,

mechanical stress and freeze-thawing cycles) and long-term stability testing. It was remarked
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that a few preparations presented stability to the transport simulation test by mechanical

agitation (Table 2). The nanocapsules (NC10) maintained the initial macroscopic aspect when

submitted to the mechanical stress resistance testing. This formulation remained stabilised

without noticed physicochemical changes after centrifugation and fewer than forty-five

freeze-thawing cycles.

Concerning the long-term stability, the NC10 formulation stored at 4°C ± 1°C kept the initial

macroscopic milky aspect with bluish opalescence reflects over 120 days (Table 3). A gradual

decrease in pH 7.4 values was observed from 7.40 ± 0.03 to 6.98±0.05 over 120 days (Figure

2). Such a minor pH change, probably due to PLGA degradation, was not able to cause

instability of nanocapsules or usnic acid degradation. The stability of usnic acid loaded-

nanocapsule suspension stored at 25°C±1°C was maintained for 15 days. After this time, the

formulation presented same instability signs such as creaming, oily exudates and darkness due

to usnic acid oxidation.

Lyophilisation is often utilised to enhance the physicochemical stability of the nanoparticles

in order to achieve a pharmaceutically acceptable product, especially under unfavourable

storage conditions [12]. The lyophilised usnic acid loaded-nanocapsule formulation was stable

over 36 months maintaining its initial macroscopic aspect (storage at 4°C±1°C) after

redispersion.

Physicochemical characterization of usnic acid loaded-nanocapsules

The morphological aspect of the usnic acid loaded-nanocapsules is displayed in Figure 1. As

depicted, nanocapsules presented submicronic size, well-defined spherical shaped particles

and a relative mono-dispersity of particle size distribution with a mean diameter of 367 ±

81nm.
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Stable nanocapsules suspension presented a content of 101.7 ± 1.7% of usnic acid. Such a

result guarantees that usnic acid had its integrity preserved during the manufacture of the

dosage form. However, a significant decrease in the usnic acid content from its initial value to

37.4 ± 1.7% was observed after 120 days when nanocapsules were stored at 4ºC ± 1ºC (Figure

3A). In contrast, the lyophilised usnic acid loaded-nanocapsules roughly maintained the usnic

acid content (77.1 ± 3.6) after 36 months of storage at 4ºC ± 1ºC (Figure 3B).

As expected, a high encapsulation ratio (99.4 ± 0.2%) was achieved since usnic acid is poorly

soluble in water (solubility < 0.1 mg/ml) having, therefore, a tendency to migrate to the oily

core. Nevertheless, a rather low amount of usnic acid was encapsulated due to its weak

solubility in both sunflower oil or/and PLGA. At higher usnic acid concentration, the

encapsulation efficiency decreased to 75.5% ± 0.5 and the presence of visible oil droplets was

detected in the nanocapsule formulation.

Results herein corroborate those ones reported by Cauchetier et al., 2003 [13]. A maximum

encapsulation ratio (100%) of atovaquone, another lipophilic drug, was attained for PLGA-

nanocapsules at a concentration of 1 mg/ml using benzyl benzoate as oily phase. Using this

same oily phase, the encapsulation of indomethacin into PLA-nanocapsules was 90.0% at a

concentration of 1.25mg/ml [14]. On the contrary, a high concentration of penicillin G

benzathine (6 mg/ml) was encapsulated into PLGA-nanocapsules (99.8%) prepared with

sunflower oil [15].

Based on these findings, usnic acid loaded-nanocapsules (1mg/ml) was select for the in vitro

and in vivo evaluation.
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In vitro kinetics release of usnic acid

The in vitro release profile of usnic acid from PLGA-nanocapsules is depicted in Figure 4. An

initial burst of 15.1 ± 0.1% occurred at the first hour of the kinetic process. This effect can

probably be attributed to the prompt release of some usnic acid adsorbed at the polymeric

surface of nanocapsules. Slowly and gradually, the release reached 78.3 ± 0.08 % of the initial

loaded-usnic acid within 48 h. However, a slight degradation of usnic acid content in the

release medium was observed after 96 h. Data reflect the ability of PLGA-nanocapsules to

control the drug release under the buffered phosphate solution at in vitro sink conditions.

It is well known that several factors have an effect on the release of entrapped drugs in carrier

systems. Particle size, solubility or affinity of the drug for the oily phase and the polymer, and

drug loading are common concerning parameters that control the kinetic profile of drugs.

Generally, larger particles have a smaller initial burst release and a longer sustained release

than smaller particles [7]. As previously reported [13-15], some lipophilic drugs presented

different profiles when encapsulated into nanocapsules. The Indometacin was fast released

from PLA-nanocapsules (85%) within two hours [14]. Similarly, penicillin G benzathine were

completely released from PLGA-nanocapsules within 2 hours [15]. In contrast, the release of

atovaquone from PLGA-nanocapsules was particularly slow achieving only 18.9% in three

months [13]. Therefore, in vitro kinetics of nanoparticulated systems, especially in the case of

nanocapsules, is still a challenge in the evaluation of the drug release. Literature reported

controversial results, which are strongly dependent upon the dosage form and experimental

conditions.
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Conclusions

Stable PLGA-nanocapsules containing usnic acid were obtained with a mean diameter of 367

± 81 nm. The encapsulation efficiency of usnic acid was almost 100% with a usnic acid

amount of 1mg/ml. The lyophilisation process of the selected usnic acid loaded-nanocapsules

improved the stability to over 36 months of storage at 4°C ± 1°C. The in vitro kinetic profile

revealed that PLGA-nanocapsules could be proposed as an alternative usnic acid delivery

system. Further studies are currently being undertaken on the cytotoxicity and the antitumour

activity of usnic acid loaded-nanocapsules.

Material and methods

 Materials

Poly (D,L-lactic-acid-co-glycolic acid) polymer (PLGA) 50/50 was purchased from

Birmingham Polymers (Alabama, USA); Soya phosphatidylcholine (Epikuron 200), was

obtained from Lucas Meyer (Germany); Poloxamer 188, (Pluronic F68) was generously

supplied by ICI (France); soybean oil was obtained from Sigma Chemical (USA); monobasic

potassium phosphate and sodium hydroxide were purchased from Merck (USA); HPLC grade

methanol, analytical grade solvents and reagents were obtained from Merck (Darmstadt,

Germany). The cryoprotector threalose and standard usnic acid (UA) were obtained from

Sigma-Aldrich (St Louis, USA). Poloxamer (Pluronic F68) was generously supplied by ICI

(France). Usnic acid was extracted and purified from Cladonia substellata, at the Chemistry

Laboratory of the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS), Brazil.

The lichen material was collected on sandy soils of tabuleiro (Savannah like vegetation) of

mamanguape country, Paraíba (Ne of Brazil) and identified through morphological and

chemical thalus characterisation.
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Methods

Formulation of usnic acid loaded-nanocapsules

PLGA-nanocapsules containing usnic acid (UA-NC) was prepared by the interfacial

deposition of a preformed polymer method [16]. The organic phase was initially prepared as

follows. The polymer, sunflower oil, usnic acid and the Soya phospholipid were each

separately dissolved in 24 ml of acetone. Acetonic phospholipid solution was obtained by

increasing temperature to 40ºC. After dissolution, organic solutions were mixed and

maintained at 40ºC under magnetic stirring at 150 rpm. The aqueous phase consisted of the

poloxamer188 dissolved in 50 ml of a phosphate buffered solution (pH 7.4) at 0.2 M. The

organic solution was poured into the aqueous phase under magnetic stirring at 150 rpm. The

acetone, which rapidly diffused towards the aqueous phase, was then removed under reduced

pressure at 40ºC. The colloidal suspension was concentrated to a 10 ml final volume by

removing water under similar conditions. Finally, the suspension of nanocapsules was

lyophilised with 10% threalose as cryoprotector using a FTSS System (USA) operated at 200

bar during 16 hours.

Formulation parameters such as the nature and the volume of the organic and aqueous phase,

the nature and the concentration of surfactants and polymer play a relevant role on the particle

size distribution [17]. Thus, all these parameters were taken into account in the nanocapsules

formulations (Table 1).

Stability assessment of usnic acid loaded-nanocapsules

Physicochemical analyses were performed immediately after nanocapsule preparation.

Subsequently, they were submitted to both accelerated and long-term stability testing.
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Therefore, macroscopic characteristics were evaluated; particle size and pH measurements

were also carried out.

Accelerated stability tests aim to submit preparations to stress conditions in order to simulate

processes such as sterilization, transport and storage. The usnic acid loaded-nanocapsules

were subjected to centrifugation (6.000 rpm for 1 h); mechanical stress (150 strokes/min at

37ºC for 48 h) and freeze-thawing cycles (16 h at –18ºC and 8 h at 25ºC) [15].

The subsequent stage of stability evaluation was conducted by means of a long-term stability

test aiming to establish the formulation durability. In this stage, nanocapsule physicochemical

characteristics were assessed at time intervals of 8, 15, 30, 60, 90, and 120 days or until the

loss of stability. Parameters such as macroscopic aspect, pH variation and chemical assay of

usnic acid content were analysed by high performance liquid chromatography (HPLC).

Physicochemical characterization of usnic acid loaded-nanocapsules

Formulations were visually observed in order to verify their homogeneity and possible change

in appearance. Colour, viscosity, material deposition, aggregate formation, creaming,

flocculation or eventually phase separation, were evaluated. Morphology of usnic acid loaded-

nanocapsules was evaluated by scanning electron microscopy (SEM) according to a modified

previously reported technique [18]. A concentrated nanocapsule suspension was dispersed in

distilled water to obtain a homogeneous suspension and placed in a glass surface, which was

fixed on a metallic support module with carbon-glue. After drying at 37°C, samples were

directly coated with colloidal gold using a sputter module in a high-vacuum evaporator (JFC-

1100, JOEL, Japan). The usnic acid loaded-nanocapsules were then examined and the particle

size was evaluated.

The pH evolution was monitored by a digital pH-meter with a glass electrode. The equipment

was previously calibrated with buffer solutions at pH 4.0, 7.0 and 10.0. A sample aliquot of
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nanocapsules was placed in a beaker, then the electrode was directly introduced into the

sample for pH reading.

The determination of usnic acid content was carried out by HPLC according to a modified

isocratic method [19]. The chromatographic run was performed using a Hewllet-Packard (HP)

Chem Station equipped with a UV detector operating at 280nm. A µBondapak column (C18

3.9 × 300 mm 125°A, Waters) was used with a mobile phase of methanol/phosphate buffered

solution pH 7.4 (70:30) at a flow-rate of 1.5 ml/mim. The calibration curve was prepared with

solutions of standard usnic acid (Merck) ranging in concentrations from 2 to 20 µg/ml. The

extraction of usnic acid from nanocapsules was performed with acetonitrile (1:1) under

ultrasonic agitation for 5 mim. Then, a solution was prepared with mobile phase to a

theoretical concentration of 4 µg/m, filtered and 20 µl of this solution were injected into the

HPLC system.

The encapsulation ratio of usnic acid into nanocapsules was determined after ultrafiltration by

centrifugation at 25.155 g for 1h using ultrafree units (Millipore, USA) [20]. The

concentration of usnic acid in the supernatant was determined by HPLC and the encapsulation

ratio was calculated in relation to the total content of acid usnic into nanocapsule suspension.

In vitro kinetic release profile of usnic acid from nanocapsules

The in vitro release profile of usnic acid from the nanocapsules was determined by using a sac

dialysis method [14]. An aliquot of 2 ml of usnic acid loaded-nanocapsules was placed into

dialysis bag (cellulose membrane, cut-off =15-20 Å, Merck), which was subsequently sealed

and introduced into 200 ml of a receptor medium (phosphate buffered solution, pH 7.4). The

system was thermostated at 37°C ± 2ºC and maintained under magnetic stirring at 180 rpm.



56

An aliquot of 2 ml samples of the receptor medium were undertaken at predetermined time

intervals and assessed for usnic acid concentration by HPLC as previously described.
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Figure Legends

Figure 1. Scanning electron micrograph of PLGA-nanocapsules containing usnic

acid (NC10) immediately after preparation (3,500 ×).

Figure 2. The pH evolution of the usnic acid-loaded nanocapsule suspension stored

at 4ºC ± 1ºC (NC10).

Figure 3. Evolution of usnic acid content into PLGA-nanocapules stored at 4ºC ± 1ºC

(NC10): A) Suspension dosage form; B) Lyophilised dosage form.

Figure 4. The in vitro kinetic release profile of usnic acid from PLGA-nanocapsules

(NC10).

1µm
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Tables

Table 1: Optimisation of usnic acid loaded-nanocapsule formulations (10 ml final volume).

FORMULATIONS
NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 NC8 NC9 NC10

Organic Phase
PLGA (mg) 250 200 160 150 150 170 150 120 150 150
Epikuron 200 (mg) 250 180 150 150 170 150 170 150 150 150
Acetone (ml) 28 28 28 28 28 24 24 28 24 28
Sunflower oil (mg) 250 160 160 150 150 150 120 120 100 110
Usnic acid (mg) 50 20 15 10 10 10 20 10 10 10
Aqueous phase

PH 7.4 phosphate buffer (ml) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Poloxamer (mg) 250 180 150 150 170 150 170 150 150 150
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Table 2: Accelerated stability testing of PLGA-nanocapsules containing usnic acid.

USNIC ACID LOADED-NANOCAPSULESACCELERATED STABILITY

TESTING NC1 NC2 NC3 NC4,

NC5

NC6, NC7 NC8, NC9 NC10

Mechanical stress

(150 strokes/min

at 37ºC for 48 h)

Instable Instable Instable Stable Instable Stable Stable

Centrifugation

(6,000 rpm for 1 h)

Aggregates

UA ppt

Creaming

UA ppt

Creaming Creaming Creaming Redispersible

Creaming

Stable

Freeze-thawing cycles

(16 h at -18ºC and 8 h at 25ºC) 1 6 10 15 18 25 45

*UA ppt= precipitated usnic acid
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Table 3. Physicochemical characterisation of PLGA-nanocapsules containing usnic acid (NC10).

PHYSICOCHEMICAL ASSAYS                                                                    NANOCAPSULE
                                                                                                               CHARACTERISTICS

Macroscopic aspect Yellow pale milky suspension
with bluish opalescent reflect

Microscopic aspect (SEM) Spherical shaped and
homogenous particles

Mean diameter of particles (nm) 367 ± 81
Usnic acid Content (%) 101.7 ± 1.70
Encapsulation rate (%) 99.5 ± 0.16
ACCELERATED STABILITY TESTING
Centrifugation (6,000 rpm for 1 h) Stable
Freeze-thawing cycles
(16 h at -18ºC and 8 h at 25ºC)

Stable at 45th cycles

Mechanical stress
 (150 strokes/min at 37ºC for 48 h)

Stable
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CAPÍTULO II
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ATIVIDADE CITOTÓXICA DE NANOCÁPSULAS DE PLGA
CONTENDO ÁCIDO ÚSNICO SOBRE CÉLULAS NCI-H292

Trabalho a ser submetido ao “Toxicology in Vitro”
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Abstract

The usnic acid, a low-molecular-weigh lichen constituent, has extensively been studied

mainly because of its substantial antimitotic activity. Its antibacterial and antimycotic

properties, as well as its activity against human neoplasic cell lines are well-known. However,

applications of usnic acid in anticancer therapy have been rather limited due to its high in vivo

toxicity. Alternative nanoparticulated carriers have been developed aiming to decrease toxic

effects of anticancer compounds towards normal tissues and to increase their efficiency

against tumors. The aim of this work was investigate the citotoxicity of encapsulated usnic

acid into PLGA-nanocapsules in comparison with free usnic acid. PLGA-nanocapsules

containing usnic acid was prepared by interfacial deposition of preformed polymer method.

Cytotoxicity of free and encapsulated usnic acid was analysed on NCI-H 292 cells. The

cytotoxic effects of usnic acid were evaluated by the MTT colorimetric method after 72 hours

of cell incubation. Cell morphological abnormalities were observed by microscopy using the

Giemsa technique. Concentrations required to inhibit 50% of cell growth (IC50) were 10 and

11.5 µg/ml, for free and encapsulated usnic acid, respectively. The cells treated with

encapsulated usnic acid formed a monolayer almost similar to that of the control. However, a

cytoplasmic vacuolisation and a condensed appearance of mitotic cells were identified. These

results suggested that the encapsulation could protect cells against toxic effects of UA.
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Introdução

O ácido úsnico (UA) é um dos metabólitos mais abundante e comum, dotado de diversas

outras propriedades interessantes (Cocchieto et al., 2002). Com base na literatura, o ácido

úsnico parece ser um produto exclusivo de liquens. Nenhum derivado sintético é mais ativo

do que sua forma natural conhecida.

Uma séria limitação no uso prático do UA é sua baixa solubilidade em solventes

orgânicos e água (Erba, et al., 1998). o sucesso de sua aplicação biológica é limitado

principalmente a sua baixa solubilidade. Em particular, as pontes de hidrogênio

intramolecular presentes na sua estrutura contribuem para sua natureza lipofílica e esse fator é

responsável pelo seu efeito citotóxico, o qual pode ser atribuída a presença da fração β-

tricetona na molécula (Takai et al., 1979; Muller, 2001).

Correché et al., (1998) demonstraram que modificações estruturais na molécula de UA,

não provocaram aumento de sua ação citotóxica, inibindo totalmente o crescimento de

linfócitos de fígado em cultura de células.

Lodetti et al., 2000, estudando a ação citotótoxica in vitro em culturas primárias de

queratinócitos gengival e fibroblastos e em células KB evidenciaram que o UA livre, ou

como um componente de formulação oral contra cárie, não apresentou sinais de

citotoxicidade.

A encapsulação é uma opção atrativa de liberação controlada para uma variedade de

drogas (Perachia et al., 1997a,b; Barratt, 2000, Whelan, 2001). Esta proporciona uma melhor

estabilidade do fármaco, protegendo-o das condições de estocagem; aumenta o efeito

terapêutico; modifica seu perfil farmacocinético; aumenta a concentração da droga

administrada e reduz os riscos de efeitos adversos (Guinebretière et al., 2002)

Sabemos que uma grande vantagem destes sistemas poliméricos para liberação

controlada de fármacos reside no fato de que, no processo de complexação fármaco-polímero,

o fármaco preserva sua atividade farmacológica. Assim sendo, a parte ativa da molécula não é
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alterada quimicamente. Portanto, o uso destes carreadores como injetáveis coloidais

proporciona uma liberação sítio específica, aumentando a penetração intracelular e

protegendo a droga de degradação (Zambaux et al., 1998).

A cultura de células tem sido utilizada com freqüência na pesquisa de produtos

naturais, semi-sintéticos e de síntese, permitindo a análise imediata do impacto destes

compostos sobre a célula, fornecendo respostas rápidas, importantes na seleção destes novos

fármacos antineoplásicos (Bellamy, 1992; Carvalho, 1996). Diversas linhagens celulares

utilizadas nas pesquisas biológicas multiplicam-se facilmente, apresentando grande número

de células uniformes. A linhagem NCI-H292 foi derivada da metástase de nódulos linfáticos

de carcinoma mucoepidermóide pulmonar. Estas células foram isoladas em um meio definido

quimicamente (HITES), com posteriores adaptações para crescimento em meio suplementado

com soro. O sistema celular mantém suas características em cultura, determinada pela sua

ultraestrutura e expressão de múltiplos marcadores de diferenciação escamosa. Novos

registros afirmam que esta linhagem originou-se de fragmentos sub-genômicos transfectados

no interior de células humanas em estudos do papel do HBV, e seus genes individuais na

patogênese do câncer de fígado e hepatite viral (Morier et al., 1996).

Estudos prévios de nanoencapsulação de ácido úsnico em nanocápsulas de ácido

láctico-co-glicólico (PLGA) revelaram que a eficiência da taxa de encapsulação foi quase

100%. O processo de liofilização aumentou a estabilidade sobre 36 meses quando

armazenadas a 4°C ± 1°C. O perfil cinético de liberação in vitro, revelou que nanocápsulas

de PLGA contendo ácido úsnico pode ser proposto como uma alternativa de sistema de

liberação do ácido úsnico (Santos et al., 2002).

Neste estudo foi avaliada a ação citotóxica do ácido úsnico livre e encapsulado em

nanocápsulas de PLGA, utilizando a linhagem celular obtida de câncer de pulmão humano

NCI - H292.
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Materiais e Métodos

Materiais

Poli (D, L-ácido Lático-co-ácido glicólico) polímero (PLGA) 50/50 foi comprado na

Birmingham Polymers (USA); Fosfatidilcolina de soja (Epikuron 200), foi obtido da Lucas

Meyer (Germany); Poloxamer 188, (Pluronic  F 68) foi generosamente cedido pela ICI

(France); óleo de girassol foi obtido no Sigma Chemical (USA); fosfato de potássio

monobásico e hidróxido de sódio foram comprados na Merck (USA); acetona, clorofórmio,

xilol, dimetilsulfóxido (DMSO), e acetonitrila e metanol grau CLAE (Cromatografia Líquida

de Alta Eficiência), foram obtidos da Aldrich (USA); Meio Essencial Mínimo, Eagle

modificado Dulbecco’s (DMEM) foi comprado no Sigma Chemical; o soro fetal bovino,

penicilina 1000 UI/ml, estreptomicina 250 mg/ml, L-glutamina 200 Mm foram obtidos na

GIBCO (New York, USA); o corante Azul de Tripan foi obtido na Merck; o UA foi extraído

e purificado de Cladonia substellata no Laboratório de Química da Universidade Federal de

Mato Grosso do Sul, Brasil e cedidos gentilmente pela Prof. Dra. Nely Kika Honda. O

material liquênico foi coletado sobre solos arenosos em Mamanguape, Paraíba e identificadas

pelas características morfológicas e químicas do talo. Parte do material foi acondicionado em

envelopes de papel em quantidades suficientes para depósito em herbário (UFP), e o restante

foi enviado para ser submetido ao processo de extração e purificação do UA.

Células neoplásicas

A linhagem celular utilizada nos ensaios in vitro foi a NCI-H 292, derivadas de câncer

de pulmão, foi obtida do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ, Nº CR023) e mantida

de acordo com o protocolo estabelecido pelo laboratório de cultura de  células do

Departamento de Antibióticos da UFPE.
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Métodos

Obtenção de nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico

Nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico (UA-NC) foram obtidas segundo o método de

deposição interfacial do polímero pré-formado proposto por Fessi et al. (1989). Uma mistura

orgânica constituída pelo polímero PLGA, fosfatidilcolina de soja, óleo de girassol e o ácido

úsnico diluídos em acetona, foram introduzidos lentamente na fase aquosa constituída de

tampão fosfato pH 7,4 e poloxamer, sob agitação moderada. As nanocápsulas foram formadas

imediatamente após a mistura, e permaneceu em agitação por 30 minutos. Após a suspensão

coloidal foi concentrada sob pressão reduzida a um volume de 20% do inicial, no intuito de se

evaporar o solvente orgânico e ajustes da concentração final do UA.

Caracterização físico-química das formulações de nanocápsulas de PLGA contendo UA.

As análises físico-químicas de UA-NC foram realizadas imediatamente após preparação e então

submetidas a intervalos de tempo regular. Diversos parâmetros tais como aspecto macroscópico e microscópico,

variação de pH e determinação da taxa de encapsulação foram realizados.

Atividade Citotóxica in vitro sobre células NCI-H292

O estudo da atividade citotóxica foi realizado pelo método de cultura de tecidos com

células da linha contínua NCI-H 292 em fase exponencial de crescimento. As células foram

mantidas em meio DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino (GIBCO), 1% de

solução de antibiótico (penicilina 1000 UI/ml + estreptomicina 250 mg/ml) e 1% de L-

glutamina 200 Mm (Carvalho, 1996)

A viabilidade celular, foi determinada utilizando o corante vital Azul de Tripan 0,4%

p/v, em PBS (Weisenthal, 1983).

Uma suspensão celular (105 células/ml) foi distribuída em placa de cultura com 96

poços (220 µl/ poço). As placas foram incubadas a 37 °C em estufa (Sedas, Milão-Itália), com
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atmosfera úmida enriquecida com 5 % de CO2. Após 24h de incubação o UA livre e UA-NC

diluídos em DMSO  e DMEM respectivamente, e adicionado à placa de cultura (22 µl/poço)

obtendo-se as concentrações finais no poço de 20, 10, 5 e 2,5 µg/ml. Foram realizados

controles com DMSO e DMEM. 72 h após o tratamento, os efeitos citotóxicos das amostras

testes foram avaliados de acordo com o protocolo do National Câncer Institute (NCI) (Geran

et al., 1972), utilizando o método colorimétrico de MTT (3- [4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio), conforme Mosmann, 1983, modificado por Alley et al., 1988.

Os resultados foram avaliados pela determinação da inibição proliferação celular em

relação ao controle. Cada teste foi repetido, três vezes para confirmação dos

resultados e submetidos a cálculos estatísticos (Teste Turkey).

Avaliação in vitro das alterações morfológicas em células NCI-H292

Alterações morfológicas nas culturas de células NCI H292 foram analisadas por

microscopia óptica utilizando a técnica de Giemsa.

Uma suspensão celular (105 células/ml), foi distribuída em placa de cultura com 12

poços (180 µl/ poço). As placas foram incubadas a 37 °C em estufa (Sedas, Milão-Itália), com

atmosfera úmida enriquecida com 5 % de CO2. Após 24h de incubação foram adicionadas (20

µl/poço) de solução de UA livre e UA-NC diluídos em DMSO e DMEM respectivamente, nas

concentrações finais de 5 e 2,5 µg/ml. Após 72 h de reincubação, o meio de cultura foi

aspirado e as lamínulas contendo células aderidas foram lavadas em solução tamponada,

fixada com metanol absoluto, rehidratadas e expostas a solução corante (Giemsa).

Consecutivamente as lamínulas foram desidratadas em acetona 100 %, acetona/clorofórmio

(1:1) e diafanizadas em clorofórmio P.A. 100%. As lamínulas foram montadas em lâminas de

vidro, com  auxílio de ENTELLAN (MERCK), e observadas em um microscópio óptico

(Olympus CH-2, Japan).
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Resultados

Citotoxidade in vitro sobre células NCI-H292

A figura 1 revela uma pronunciada redução na proliferação das células NCI-H 292

quando incubadas a 20 µg/ml de UA livre e UA-NC, respectivamente. Nesta concentração,

verificou-se uma redução de aproximadamente 80% na viabilidade celular nas amostras

testadas. Quando esta cultura foi exposta a uma concentração de 10µg/ml da substância teste

livre e encapsulada, observou-se um decréscimo de 48% e 49% respectivamente, na

viabilidade celular. Uma significante ação citotóxica foi também evidenciada, quando estas

células foram incubadas com 5 µg/ml do UA livre e encapsulado, uma redução em torno de

28% e 22,5%, respectivamente. Finalmente quando submeteram-se estas células ao tratamento

com UA livre e UA-NC (2,5 µg/ml), não foi verificado efeito citotóxico.

Na seqüência, para se determinar alguma possibilidade de efeito citotóxico atribuído

ao copolímero utilizado na preparação de nanocápsulas a viabilidade celular foi também

avaliada sobre a incubação de células com diferentes concentrações de nanocápsulas livre de

drogas, ou nanocápsulas brancas. De acordo com os resultados obtidos, nenhuma ação

citotóxica foi observada sobre incubação desta formulação com células NCI–H292. Estes

resultados demonstraram ser independente das concentrações estudadas.

 Conforme os resultados descritos acima, pode-se perceber que as concentrações

requeridas para inibir 50 % da proliferação celular (CI 50) foram 10 e 11,25 µg/ml -1 para o

UA livre e encapsulado, respectivamente.

Avaliação in vitro das alterações morfológicas em células NCI-H292

Este estudo foi realizado no intuito de se analisar as alterações morfológicas do UA livre e encapsulado (5

- 2,5µg/ml) sobre a cultura celular NCI-H292 quando incubados a 37 °C no período de 72h.
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Nos testes de avaliação morfológica, observou-se que as células NCI-H292

proliferam-se aderidas à superfície formando monocamada. As células apresentam tamanho e

formas variados, sendo algumas ovóides ou fusiformes. Também foram evidenciadas células

com um ou mais nucléolos, células multinucleadas com citoplasma fracamente basófilo,

granuloso com pequenos vacúolos e núcleos redondos e ovulados em textura discreta (Figura

2a e 2b).

Analisando morfologicamente a cultura celular, quando submetida a tratamento com

UA livre a 2,5 µg/ml, evidenciou-se que as células em geral mantiveram o mesmo aspecto.

Todavia observou-se citoplasma irregular, vacuolização citoplasmática e proliferação em

forma de monocamada começando a desfazer-se (Figura 2c).

Consecutivamente, incubando as células NCI-H292 com o UA livre a 5 µg/ml,

desenvolveram alterações mais acentuadas na aderência e forma celular, observando-se,

portanto, uma dispersão celular mais evidente, citoplasma irregular e vacuolização que além

de citoplasmática, comprometia também os núcleos. Evidenciou-se também a presença de

pequenos grupos celulares isolados, citoplasma bastante escasso, núcleos condensados e

células anucleadas e presença evidente de células mortas (Figura 2d).

Em contraste, quando esta cultura foi incubada com UA-NC a 5 µg/ml, observou-se que

a proliferação celular em forma de monocamada apresentou-se quase semelhante ao controle.

A vacuolização citoplasmática foi pouco evidente, e uma houve discreta condensação

aparecendo células mitóticas (Figura 3b).

Não obstante, nenhum efeito significativo foi evidenciado a nível morfológico nas

células NCI-H 292 tratadas com nanocápsulas de PLGA brancas (NC) (Figura 3a), quando

comparadas ao controle.
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Discussão

O UA é um composto aromático, que pode ser obtido de diversas espécies de líquens.

Este composto natural tem demonstrado diferentes atividades biológicas e fisiológicas que

podem apresentar grande relevância na farmacologia e clínica. Devido a sua relevante ação

antimicótica e antiproliferativa, existe potencial interesse de seu uso na terapia do câncer

(Correché et al.,1998; Campanella et al., 2002). Não obstante, o sucesso de sua aplicação

clínica é limitado a sua dotada ação citotóxica e pouca solubilidade em água e solventes

orgânicos (Correché et al., 1998; Erba et al., 1998). O principal objetivo deste estudo foi

desenvolver sistemas de liberação poliméricos para o UA, com a capacidade de aumentar o

índice terapêutico e evitar efeitos adversos.

Neste estudo foi realizada a comparação da ação citotóxica in vitro do UA livre e

encapsulado em nanocápsulas de PLGA sobre células do câncer de pulmão, linhagem NCI-

H292. Os resultados obtidos demonstraram claramente que a concentração do UA desenvolve

um importante papel sobre sua ação citotóxica. Correché et al. (1998) realizando ensaios in

vitro de citotoxidade frente à cultura de linfócitos de baço de ratos Hoffmam, evidenciaram

uma quase completa inibição do crescimento celular, quando a cultura foi incubada com o UA

e seus derivados nas concentrações de 10 a 80 µg/ml. Cardarelli et al. (1997) também

reportaram que a propriedade do UA sobre a proliferação de células da linhagem HE-50 e

K562 foi dose e tempo dependente.

Correlacionando o efeito citotóxico in vitro, obtido nas diferentes concentrações

estudadas de UA livre e UA-NC, observou-se que os valores da IC50 para o UA livre e

encapsulado apresentou-se na mesma ordem de magnitude. Não obstante, nas análises

morfológicas da linhagem NCI –H292, evidenciou-se que o UA livre (5µg/ml) provocou uma

acentuada redução da proliferação celular, intensa vacuolização citoplasmática e condensação

nuclear.  Por outro lado, tratando estas mesmas células com UA-NC (5µg/ml), evidenciou-se
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uma proliferação celular em forma de monocamada quase semelhante ao controle,

visualizando-se, portanto, uma discreta condensação  de células mitóticas em toda cultura.

O aumento da atividade de fármacos hidrofóbicos, mediados por sua incorporação

dentro de nanocápsulas de PLGA pode ser explicado pelo fato que este sistema pode atuar

como reservatório, protegendo a droga de hidrólises, e prover não somente uma liberação

sustentada do ácido úsnico, mas também contribuir para manutenção de sua atividade.

Similares resultados também foram relatados por Fonseca et al. (2002). Os autores reportam o

estudo de nanopartículas de PLGA contendo paclitaxel (Taxol), anticancerígeno bastante

avaliado na terapia do câncer. Nos testes citotóxicos in vitro realizados com este fármaco

encapsulado em células do câncer de pulmão, linhagem NCI-H62, observou-se um eficiente

efeito citotóxico; utilizando uma reduzida concentração do fármaco (dez vezes menor) quando

comparado ao composto livre.

Soma et al. (2000) reportam a ação citotóxica de nanopartículas de

polialquilcianocrilato contendo Ciclosporina A (CyA) e Doxorrubicina (Dox) frente a células

P388. Neste ensaio se observou alto valor de IC50, quando esta cultura foi tratada com os

fármacos encapsulados. Estes resultados podem ser em decorrência do aumento de resistência

da linha celular estudada frente a Dox e CyA. Não obstante, evidenciou-se que sua atividade

foi preservada, quando ambos fármacos foram incubadas no meio de cultura incorporado na

mesma formulação de nanopartículas, resultando também num aumento da eficácia do

fármaco, quando comparado aos mesmos em solução.

Subseqüentes estudos com a Doxorrubicina conjugada com o copolímero PLGA (Dox-

PLGA) e incorporada em nanopartículas, demonstraram uma liberação sustentada do fármaco,

após sua internalização celular. Nestes resultados foram evidenciadas baixas taxas de inibição

do crescimento quando culturas de células HepG2 foram incubadas com Dox-PLGA

encapsulado. Mesmo ocorrendo uma grande captação das nanopartículas dentro das células, a

cisão hidrolítica das cadeias do PLGA apresentou uma liberação sustentada dos oligômeros de
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DOX-PLGA dentro da área citoplasmática. Assim sendo, 48 h de incubação celular foi um

período insuficiente para liberação das nanopartículas localizadas dentro das  células (Yoo et

al., 2000).

O mecanismo de liberação do fármaco das nanopartículas é de crucial

importância na extensão da atividade do composto (Fonseca et al., 2002). Desta

forma pode-se observar dois tipos distintos, mas não vias exclusivas que podem

justificar o aumento da ação citotóxica de fármacos anti-tumorais incorporados

dentro de sistemas nanopartículas: a) os carreadores podem adsorver sobre a

membrana celular, facilitando o aumento da concentração do fármaco próximo à

superfície celular, gerando assim um gradiente de concentração que favorece a

afluência do fármaco dentro da célula; b) células tumorais (as quais em muitas

situações exibem elevada atividade endocítica) podem internalizar nanopartículas,

permitindo a liberação do fármaco no interior das células, contribuindo todavia para

um aumento da concentração do fármaco próximo ao sítio de ação.

Conclusões

A ação citotóxica observada nas células NCI-H292, quando tratadas com UA livre e

encapsulado em nanocápsulas de PLGA, apresentou-se na mesma ordem de magnitude. Não

obstante, uma redução significante no efeito citotóxico foi visualizada microscopicamente,

quando as células foram tratadas com as nanocápsulas contendo ácido úsnico. Baseado nestes

dados é possível considerar que a formulação desenvolvida neste estudo pode ser considerada

um sistema promissor para liberação in vivo do ácido úsnico livre.
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Lista de Figuras

Figura 1. Determinação da IC50 do ácido úsnico livre e encapsulado em nanocápsulas de

PLGA sobre células NCI -H 292 utilizando o teste de Turkey, admitindo-se um intervalo de

confiança de 99% (p < 0,05): UA= ácido úsnico livre, UA-NC= nanocápsulas de PLGA

contendo ácido úsnico, NC= nanocápsulas de PLGA brancas.
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(a) (b)

(c) 

(d)

Figura 2. Aspectos morfológicos de células NCI H-292 (40 X) após tratamento com ácido

úsnico livre: controle (a) 100X (b) 200X; ácido úsnico a 2,5µg/ml (c); ácido úsnico a 5µg/ml

(d). Legenda: RMC= redução da monocamada celular; VC= vacuolização citoplasmática CD=

células desnudas; NC= células mortas.

MC
CP

CB
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(a) (b)

Figura 3. Aspectos morfológicos de células NCI H-292 (40 X) após tratamento com

nanocápsulas contendo ácido úsnico: nanocápsulas de PLGA brancas (a) nanocápsulas de

PLGA contendo ácido úsnico (5µg/ml) (b). Legenda: MC= monocamada celular; CMIT=

células mitóticas.



125

CAPÍTULO III



126

ATIVIDADE ANTITUMORAL DE NANOCÁPSULAS DE PLGA
CONTENDO ÁCIDO ÚSNICO FRENTE AO TUMOR SARCOMA-180

Trabalho a ser submetido ao
“European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics”



127

ATIVIDADE ANTITUMORAL DE NANOCÁPSULAS DE PLGA CONTENDO
ÁCIDO ÚSNICO FRENTE AO TUMOR SARCOMA-180

Noemia Pereira dos Santos 1,2, Eugênia Cristina Gonçalves Pereira3, Nicácio Henrique da

Silva4, Nely Kika Honda5 , José Figueredo Silva1, Silene Carneiro Nascimento6, Nereide Stela

Santos-Magalhães1*

1 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA),

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 Cidade Universitária, Recife- PE, Brasil
2Doutorado em Ciências Biológicas, UFPE, Recife - PE, Brasil
3 Departamento de Geografia -UFPE, Recife - PE, Brasil
4 Departamento de Bioquímica –UFPE, Laboratório de Química de Produtos Naturais, Recife - PE,

Brasil
5 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Departamento de Química,  Laboratório de

Química de Produtos Naturais, Mato Grosso do Sul –MGS, Brasil
6 Departamento de Antibióticos -UFPE, Setor de Farmacologia e Cancerologia Experimental, Recife -

PE, Brasil

Key Words: Drug delivery, nanoparticles,  nanocapsules, PLGA, lichen,  usnic acid, cancer,

antitumour.

* Corresponding author

Dra. Nereide Stela Santos-Magalhães

Universidade Federal de Pernambuco

Grupo de Sistemas de Liberação Controlada de Medicamentos

Laboratório de Imunopatologia Keiso Asami (LIKA)

Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária.

50670-901, Recife-PE, Brasil

Tel: + 55 –081- 3271 8587; fax: +55-081 –3271 8485

E-mail: nssm@ufpe.br



128

ABSTRACT

Despite the substantial antimycotic and antibacterial properties  of the usnic acid, even against human neoplasic

cell lines, the therapeutical applications of such low molecular weight lichens remains rather limited. In fact, the

high in vitro/ in vivo usnic acid toxicity has denied its use in anticancer therapy. Colloid carriers are particularly

useful for formulating new drugs derived from biotechnology (peptides, proteins, genes and anticancer drugs)

because they can provide protection from degradation in biological fluids and promote their penetration into

cells. They also have applications with respect to small hydrophobic molecules, because they can provide an

ultradispersed dosage form without the use of irritating solvents and allow fast drug dissolution. The aim of this

work was investigate the antitumoral activity of encapsulated usnic acid into PLGA-nanocapsules. Nanocapsules

containing usnic acid were prepared by interfacial deposition of preformed polymer method. Antitumoral

activity was verified against solid tumour sarcoma –180 in Swiss mice, and it was estimated by the tumour

inhibition. Results of antitumoral activity demonstrated that the encapsulation of usnic acid into PLGA-

nanocapsules promoted a 68% increase of tumour inhibition as compared with free usnic acid treatment.

Vacuolisation of hepatocytes and a mild lymphocyte infiltration in portal spaces were observed in animals

treated with free usnic acid. However, no histological changes were noticed in the kidneys of treated animals.

This work showed that encapsulation of UA into PLGA-nanocapsules improved antitumoral activity. Current

studies are being carried out in our laboratory to investigate in vivo toxicity of PLGA-nanocapsules containing

UA. Theses results suggest the encapsulation cam be a potential alternative to allow the use of UA in cancer

therapy.

INTRODUÇÃO

A atividade antitumoral do ácido úsnico foi descoberta há mais de duas décadas. O (+)

AU isolado de espécies Cladoniaceaes foram reportados sendo ativos frente ao sistema

carcinoma de Lewis (1).
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Estudos preliminares da atividade antitumoral do ácido úsnico sobre o carcinoma de

pulmão de Lewis em camundongos, evidenciaram que a sobrevida dos animais aumentou

entre 35 a 52 % sobre o grupo controle não tratado (2).

Sabe-se, portanto, que a eficiência da atual quimioterapia do câncer é limitada

principalmente pela toxicidade associada com as drogas anticancerígenas aos tecidos normais,

(3). O uso de nanopartículas biodegradáveis para liberação controlada de drogas

anticancerígenas tem apresentado vantagens no aumento da eficácia terapêutica e redução dos

efeitos adversos sistêmicos (4).

Nestas ultimas décadas, inúmeros estudos têm corroborado que carreadores colóidais

ou poliméricos podem modificar o perfil de distribuição do fármaco no organismo. Estes

vetores medicamentosos protegem os princípios ativos lábeis da penetração celular de

substâncias hidrofílicas e proporcionam a liberação do fármaco no sítio de ação desejada

(órgão, tecido ou célula), podendo potencializar a ação terapêutica e também reduzir a

quantidade de droga a ser administrada para obtenção da resposta biológica, e com isso

elimina ou minimiza os efeitos colaterais (4, 5, 6). Portanto, o objetivo deste estudo foi

desenvolver sistema de liberação de droga polimérica para o ácido úsnico aumentando sua

eficácia antitumoral.

Recentes estudos da ação citotóxica in vitro do úsnico livre e encapsulado frente

células do câncer de pulmão, linha celular NCI-H292, demonstraram claramente que o efeito

citotóxico  foi dose dependente (7). Não obstante, acentuadas reduções dos efeitos citotóxicos

foram visualizadas morfologicamente na cultura celular estudada, quando tratadas como ácido

úsnico encapsulado em nanocápsulas de PLGA(ácido d,l-lático-co-glicólico).  É provável que

a formulação desenvolvida pode ser considerada um sistema promissor para liberação in vivo

do ácido úsnico.

Para este propósito nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico foram

desenvolvidas pelo método de deposição interfacial do polímero. O PLGA foi utilizado,
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devido sua biocompatibilidade e biodegradação, características estas adequadas para

propósitos farmacêuticos. A atividade antitumoral do ácido úsnico incorporado em

nanocápsulas de PLGA foi investigada frente ao tumor sarcoma-180 em camundongos,

avaliando-se o tempo de sobrevida.  Analises hematológica e histopatológica dos órgãos e

tumores dos animais tratados foram investigadas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais
Poli (D, L-ácido Lático-co-ácido glicólico) polímero (PLGA) 50/50 foi comprado na

Birmingham Polymers (USA); Fosfatidilcolina de soja (Epikuron 200), foi obtido da Lucas

Meyer (Germany); Poloxamer 188, (Pluronic  F 68) foi generosamente cedido pela ICI

(France); óleo de girassol foi obtido no Sigma Chemical (USA); fosfato de potássio

monobásico e hidróxido de sódio foram comprados na Merck (USA); acetona, clorofórmio,

xilol, dimetilsulfóxido (DMSO), e acetonitrila e metanol grau CLAE (Cromatografia Líquida

de Alta Eficiência), foram obtidos da Aldrich (USA); Meio Essencial Mínimo, Eagle

modificado Dulbecco’s (DMEM) foi comprado no Sigma Chemical; o soro fetal bovino,

penicilina 1000 UI/ml, estreptomicina 250 mg/ml, L-glutamina 200 Mm foram obtidos na

GIBCO (New York, USA); o corante Azul de Tripan foi obtido na Merck; o UA foi extraído

e purificado de Cladonia substellata no Laboratório de Química da Universidade Federal de

Mato Grosso do Sul, Brasil e cedidos gentilmente pela Prof. Dra. Nely Kika Honda. O

material liquênico foi coletado sobre solos arenosos em Mamanguape, Paraíba e identificadas

pelas características morfológicas e químicas do talo. Parte do material foi acondicionado em

envelopes de papel em quantidades suficientes para depósito em herbário (UFP), e o restante

foi enviado para ser submetido ao processo de extração e purificação do UA.
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Animais experimentais

Os animais utilizados foram camundongos albinos suíços, (mus-musculus), fêmeas com

idade de 35 a 60 dias e peso médio de 30,0 g, provenientes do Biotério do Laboratório de

Imunopatologia Keiso Asami-Lika-UFPE, considerando-se peso, sanidade e aspecto geral. Os

animais foram mantidos à temperatura ambiente a 28 °C ± 2 °C, sob ciclo dia/noite natural

(12h luz e 12h escuro), com livre acesso de água e alimento durante o experimento e

distribuídos em grupos segundo delineamento experimental.

Métodos

Obtenção de nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico

Nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico (UA-NC) foram obtidas segundo o método de

deposição interfacial do polímero pré-formado proposto por (8). Uma mistura orgânica

constituída pelo polímero PLGA, fosfatidilcolina de soja (Epikuron 200), óleo de girassol e

o ácido úsnico, diluídos em acetona, foi introduzido lentamente na fase aquosa constituída de

tampão fosfato pH 7,4 e poloxamer, sob agitação moderada. As nanocápsulas foram formadas

imediatamente após a mistura, e permaneceu em agitação por 30 minutos. Após a suspensão

coloidal foi concentrada sob pressão reduzida a um volume de 20% do inicial, no intuito de se

evaporar o solvente orgânico e ajustes da concentração final do UA.

Caracterização físico-química das formulações de nanocápsulas de PLGA

contendo ácido úsnico

As análises físico-químicas de UA-NC foram  realizadas imediatamente após preparação e então

submetidas a intervalos de tempo regular. Diversos parâmetros tais como aspecto macroscópico e microscópico,

variação de pH e determinação da taxa de encapsulação foram realizadas.
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Atividade antitumoral de UA-NC

Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a atividade antitumoral in vivo de

UA-NC frente ao tumor sarcoma-180. Células do tumor ascítico (5,0 x 106 células ml –1)

foram inoculadas via subcutânea (s.c) na região dorsal direita do camundongo.

O tratamento foi iniciado, 24 h após inoculação por 7 dias consecutivos. Injeções de

soluções de ácido úsnico livre, UA-NC e o placebo foram administrados intraperitonealmente

numa dose equivalente a 15 mg/ 10 g de peso vivo do animal. A solução de ácido úsnico foi

preparada em solução estéril de NaCl a 0,9% contendo Tween 80 a 0,05% (v/v). Os animais

do grupo controle foram tratados com solução de NaCl a 0,9 estéril, em idênticas condições.

Após uma semana de tratamento, foram realizadas coletas de sangue para análises

hematológicas e finalmente os animais foram sacrificados. Tumores foram removidos e

pesados e os órgãos (fígado, rins e baço) foram dissecados e submetidos a estudos

histopatológicos. A inibição tumoral foi determinada a partir do peso médio dos grupos de

animais tratados em relação ao grupo controle não tratado.

Para o cálculo da média dos pesos dos tumores dos grupos controle foi desconsiderado

aqueles cujos pesos corresponderam a 0,39 g ou menos, denominados “no-takes” (9).

Estudo histopatológicas de tumores e órgãos

Os órgãos dos animais (fígado, baço e rins)  e tumor foram submetidos a análises histopatológicas. Os

tecidos foram mantidos em solução tamponada de formalina a 10% até inclusões em parafina. Cortes (4 µm) da

amostra de tecidos, fixados em Hematoxilina e corados em Eosina (HE) foram analisados por microscópio

óptico (Olympus BH-2, Japan).

Análises hematológicas

As amostras de sangue dos camundongos foram submetidas a determinações de índices hematimétricos

tais como: hematócrito e número total de hemácias e leucograma (contagem total e diferencial de leucócitos).
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Estudo da sobrevida de camundongos transplantados com S-180 e tratados com

nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico

Este estudo foi realizado em camundongos transplantados com S-180 com objetivo de se avaliar a

sobrevida dos animais tratados com a solução de  UA livre e UA-NC. Foram constituídos quatro grupos de dez

animais. Decorridos, 24 horas do implante, os animais foram submetidos a tratamento durante uma semana, e

permaneceram em observação até a morte. Foi analisados o comportamento (depressivo ou excitado), aspectos

de pelagem, perdas de peso, dispinéia e presença de fezes na região peri-anal.

Análise estatística

Os dados experimentais representam a média e o erro padrão da média (média ± desvio

padrão) dos valores obtidos para cada grupo.

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e os efeitos dos

tratamentos foram avaliados pelo teste F (p < 0,05). As comparações das médias dos

tratamentos foram realizadas pelo teste de Turkey (p < 0,05). Letras iguais não diferem

significativamente (p < 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atividade antitumoral de nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico

Recentes investigações vêm demonstrando que o perfil de distribuição de fármacos

anticancerígenos pode ser controlado pela sua encapsulação em sistemas coloidais

submicrônicos (nanopartículas). Estes vetores proporcionam o aumento da eficácia

antitumoral reduzindo, portanto, os efeitos colaterais (1).

Para comparar a eficácia relativa do ácido úsnico livre e encapsulado em nanocápsulas

de PLGA, uma semana após o tratamento dos camundongos, foram realizadas pesagens da

massa tumoral de sarcoma-180, obtidos através de implantes das células por via subcutânea.

 No tratamento foi utilizada uma dose de 15 mg/kg, correspondente a décima parte da DL50 (9).
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A variação média na massa tumoral (10 animais/grupo), após os diferentes tratamentos

realizados, foi expresso na Figura 1. O grupo não tratado (controle) revelou um progressivo

aumento do crescimento tumoral. No 8° dia após implantação das células tumorais, o peso

médio do grupo controle foi 1,017 ± 0,15 g. Administração de nanocápsulas de PLGA

resultou em aumento espontâneo na massa tumoral similar ao que foi observado no grupo

controle (0,995 ± 0,05 g). O tratamento dos animais com o ácido úsnico livre, resultou em

redução gradual no tamanho do tumor (0,613 ± 0,019 g). Comparativamente, o grupo tratado

com ácido úsnico encapsulado em nanocápsulas, demonstrou uma rápida regressão na massa

tumoral de 0,281 ±  0,013 g.

Estes resultados demonstram claramente que a encapsulação apresentou maior efeito regressivo do que

o ácido úsnico livre. Em termos de inibição tumoral pode-se evidenciar que o grupo tratado com UA-NC,

apresentou uma inibição de 69,7 ± 6 % em relação ao controle. A encapsulação potencializou a sua ação

inibitória em 22 %, quando comparado ao ácido úsnico livre, o qual exibiu uma inibição de apenas de 43,03 ±

4,2 % em relação ao controle (Figura 2).

Estes resultados são corroborados pelos diversos trabalhos na literatura que demonstram o efeito

potencializador de nanoencapsulação sobre a atividade de fármacos anticancerígenos. Recentes estudos têm

comprovado que o uso de polímeros biodegradáveis para preparação de micro/nanopartículas para liberação

controlada de fármacos anticancerígenos tem apresentando grandes vantagens no aumento da eficiência

terapêutica e redução dos efeitos adversos via sistêmica (4).

Pesquisando a eficácia anti-tumoral de nanopartículas de quitosana contendo

doxorrubicina complexada a dextrana em modelo de tumor murino (3), foi constatado que a

conjugação da dextrana a este anticancerígeno reduziu a toxicidade do fármaco livre,

apresentando uma potencialização da atividade antitumoral.

Estudos realizados da atividade antitumoral da Doxorrubicina conjugada com PLGA

(DOX-PLGA) e encapsulada em nanopartículas, relatam que uma simples injeção de

nanopartículas contendo DOX-PLGA demonstrou atividade antitumoral similar a diárias

aplicações de DOX livre, demonstrado que a mistura de DOX a oligômeros de PLGA

liberados das nanopartículas tem significante atividade antitumoral (11).
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Injeções acumulativas sobre tumor sarcoma de Ewing de nanocápsulas contendo

oligonucleotídeos antisense (14,4 nmol) inibiram gradualmente a massa tumoral quando

comparada ao tratamento diário deste composto livre (12).

Estudos da atividade antitumoral de microesferas de PLGA contendo metotrexate

(MTX), demonstraram que, uma simples aplicação de MXT livre não foi ativa no decréscimo

do volume tumoral do sarcoma-180, todavia uma redução tumoral significativa foi observada

nos animais tratados com o MXT encapsulado (13).

Estudo histopatológicos de tumores e órgãos tratados com ácido úsnico livre e

encapsulado

O tratamento dos animais com o UA livre e encapsulado provocaram uma menor

densidade de células tumorais. No tecido tumoral foram evidenciadas necroses em

desenvolvimento, núcleos picnóticos descaracterizados, células em constante divisão e focos

de áreas de necroses, principalmente nas regiões centrais do tumor (Figura 3b e c). Não

obstante, intensas áreas de necroses foram verificadas no tumor dos animais tratados com

UA-NC (Figura 3c).

Analisando o tecido do fígado dos animais submetidos a tratamento com o UA livre,

observou-se que os hepatócitos apresentaram intensa vacuolização citoplasmática,

demonstrando-se bastante descaracterizados. Também foi evidenciada a presença de um

infiltrado leucocitário na região porta do animal, aglomerados de células linfocitárias em

torno do ducto, bem como a presença de neutrófilos em toda extensão do tecido. Estes

resultados sugerem que o tratamento com UA livre provocou o desenvolvimento de um

processo inflamatório ao nível de hepatócitos. Por outro lado, quando os animais foram

submetidos ao tratamento com UA-NC, observou-se apenas os hepatócitos apresentaram-se

morfologicamente descaracterizados (Figura 4).

Não foram evidenciadas alterações histológicas ao nível de rins e baço em todos os grupos tratados com

UA livre e encapsulado.
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Avaliação dos parâmetros hematológicos dos animais tratados com ácido úsnico livre e

encapsulado.

Os dados obtidos dos índices hematiméticos das amostras de sangue coletadas nos

camundongos implantados com sarcoma-180 tratados com ácido úsnico livre (UA),

nanocápsulas de PLGA contendo ácido (UA-NC) e o placebo (NC) foram submetidos à

análise de variância e os efeitos dos tratamentos foram avaliados pelo teste F (p < 0.05). As

comparações das médias dos tratamentos foram realizadas pelo teste de Turkey (p < 0.05).

Letras iguais não diferem significativamente (p < 0,05).

Os resultados da contagem diferencial de leucócitos do grupo não tratado, controle

negativo (-), estão de acordo com o padrão referenciado na literatura (14, 15) (Tabela 1).

As análises da variável hemácia totais (Figura 5), revelaram que o tratamento com UA livre, provocou

uma diminuição significativa nos valores das hemácias totais (p < 0,05), quando comparado ao grupo controle (-)

e (+), respectivamente. Vale ressaltar, que os animais tratados com UA-NC e NC, permaneceram com taxas de

hemácias totais semelhantes ao controle (+). O tratamento com UA livre provocou uma drástica redução no

número de hemácias, sugerindo uma ação tóxica do mesmo sobre as hemácias.

Os índices de hematócritos, leucócitos totais e diferenciais (neutrófilos, basófilos,

eosinófilos e monócitos) não demonstraram diferenças nos tratamentos realizados, quando

comparado ao controle (+) (p < 0,05). Por outro lado, os valores de linfócitos reduziram

significativamente, quando os animais foram tratados com UA livre, em relação ao grupo

controle (+). Vale ressaltar que o tratamento com UA-NC, beneficiou ainda mais os animais,

reduzindo significativamente a contagem diferencial de linfócito, quando comparado ao

controle (+), não apresentando, portanto, diferenças significativas (p < 0,05) aos valores do

controle (-) ou seja, animais sadios (Figura 6). Estes dados complementam os resultados

evidenciados microscopicamente no tecido hepático dos animais tratados com UA-NC, os

quais exibiram redução do número de células leucocitárias em toda extensão do tecido,

quando comparado aos animais tratados com UA livre. Supõe-se, desta maneira, que o
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tratamento com UA-NC beneficie o animal reduzindo os prováveis processos inflamatórios

causados pelo UA livre.

Avaliação da sobrevida de camundongos transplantados com sarcoma-180 e tratados

com nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico

No estudo de sobrevida dos camundongos transplantados com sarcoma-180, foi

observado que na primeira semana de tratamento, os animais tratados UA livre e encapsulado

apresentaram-se clinicamente estáveis. A partir a segunda semana, 50 % dos animais tratados

com a suspensão de UA morreram, chegando aos 100 % de óbitos, vinte e um dias após o

implante do tumor. Estes apresentaram pêlos eriçados, perda de peso, reflexos reduzidos,

dispnéia e, conseqüentemente, morte.

Nos grupos de animais tratados com UA-NC, 50 % de óbitos foram evidenciados a

partir do vigésimo dia de tratamento, notando-se também que 13 % de animais permaneceram

vivos durante 30 dias. Neste mesmo período, os camundongos apresentaram um quadro

clínico semelhante aos grupos que receberam a suspensão de UA, sendo, portanto, averiguada

que a dispnéia ocorreu nos indivíduos de forma mais acentuada. O grupo controle, onde os

animais foram tratados com a solução de NaCl a 0,9% a presença de óbitos foi evidenciada a

partir da segunda semana após o implante. Ao vigésimo dia, observou 50 % de óbitos,

chegando a 100 % após vinte e cinco dias. Estes resultados demonstraram que UA-NC

aumentou a sobrevida dos animais, em torno de 30 %, quando comparado ao grupo controle

de animais não tratados (Figura 7).

Estudando a atividade antitumoral de microesferas de PLGA contendo MTX contra

tumor sarcoma-180 em camundongo, (13), foi evidenciado um aumento duplicado no tempo

de sobrevida do grupo de animais que receberam MTX encapsulado (18 ± 2,7 dias), em

relação àqueles que receberam uma simples  injeção subcutânea de MTX livre (8 ± 0,7 dias).
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Analisando a atividade antitumoral de DOX livre, complexada a dextrana (DOX-

DXR), e DOX-DXR encapsulada em nanopartículas de hidrogel (3) foi relatado um aumento

na sobrevida dos animais tratados com DOX-DXR encapsulada em 50 %, quando comparado

aos grupos tratados com a solução de DOX-DXR, no mesmo período estudado.

A melhor performance desenvolvida pelo grupo que recebeu nanopartículas,

especialmente em relação à expectativa de vida, pode ser atribuída a alta acumulação de

nanopartículas nos tecidos tumorais, e a gradual liberação do fármaco no sítio ativo. A

encapsulação reduz a toxicidade da droga livre, resultando em sua ótima eficácia (3,1).

CONCLUSÕES

A encapsulação do ácido úsnico em nanocápsulas de PLGA foi capaz de manter e potencializar a ação

antitumoral em 22 %, aumentando o tempo de sobrevida dos animais em torno de 30 %, quando comparado ao

ácido úsnico livre. Intensas áreas de necroses foram evidenciadas nas regiões centrais do tumor, principalmente

nos animais tratados com nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico. É provável que o tratamento com o

ácido úsnico encapsulado beneficie o animal, reduzindo, portanto, suas ações tóxicas ao nível de hepatócitos.

Tabela 1. Valores leucocitários de camundongos segundo a literatura

Contagem diferencial (103/mm3)Contagem Total
(Leucócitos/mm3) Neutrófilos Basófilos Eosinófilos linfócitos monócitos

Souza, 1993 3.500 e 7.500 19.0 0.0 0.5 65.0 e
80.0

0.0 e 0.7

Yoshida, 2000 4.900 e 9.000 28.6 - 1.0 e 1.5 57.0 e
80.0

0.9 e 2.7

Controle (-)* 6.300 e 7.000 10.0 e 30.0 0.0 0.0 50.4 e
55.2

0.3 e 0.13

* Animais sadios do laboratório
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Figura 1. Variação da massa tumoral dos animais tratados com ácido úsnico livre e

encapsulado contra tumor sólido sarcoma-180: NC= nanocápsulas de PLGA brancas; UA=

ácido úsnico livre; UA-NC= nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico. Os efeitos dos

tratamentos foram avaliados pelo teste F (p < 0,05). As comparações das médias foram

realizadas pelo teste de Turkey (p < 0,05). Letras iguais não diferem significativamente (p <

0,05).

c
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Figura 2. Avaliação da atividade antitumoral do ácido úsnico livre e encapsulado contra

tumora sarcoma-180: NC= nanocápsulas de PLGA brancas; UA= ácido úsnico livre; UA-

NC= nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico.
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Figura 3. Análises histológicas do tumor sarcoma-180 nos animais tratados (H & E – 50X):
a) controle; b) ácido úsnico livre; c) nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico. Legenda:
NP= Núcleos picnóticos, NC= Necrose.
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Figura 4. Análises histológicas do fígado nos animais tratados (H & E – 50X): a) controle; b)

ácido úsnico livre; c) nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico. Legenda: IL= Infiltrado

leucocitário,  HD= Hepatócitos descaracterizados, VC= Vacuolização citoplasmática.
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Figura 5. Contagem de hemácias totais (Hem/mm3) da amostra de sangue de camundongos

submetidos a tratamentos com ácido úsnico livre e encapsulado comparado a animais não

tratados. As comparações das médias foram realizadas pelo teste de Turkey (p < 0,05). Letras

iguais não diferem significativamente (p < 0,05).

Legenda: Controle (+) = animais transplantados com sarcoma-180 não tratados; UA= ácido

úsnico livre; UA-NC = nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico;  NC= nanocápsulas de

PLGA brancas; Controle (-) = animais sadios do laboratório.
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Figura 6. Contagem diferencial de linfócitos (103/mm3) da amostra de sangue de

camundongos submetidos a tratamentos com ácido úsnico livre e encapsulado comparado a

animais não tratados. As comparações das médias foram realizadas pelo teste de Turkey (p <

0,05). Letras iguais não diferem significativamente (p < 0,05).

Legenda: Controle (+) = animais transplantados com sarcoma-180 não tratados; UA= ácido

úsnico livre; UA-NC= nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico;  NC= nanocápsulas de

PLGA brancas; Controle (-) = animais sadios do laboratório.
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Figura 7. Avaliação da sobrevida de camundongos vivos transplantados com sarcoma-180 após o tratamento com ácido úsnico livre e

encapsuladocom relação ao controle (animais não tratados) : UA= ácido úsnico livre; UA-NC= nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico.
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3. CONCLUSÕES

• Nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico foram obtidas numa concentração

máxima de 1mg/ml, devido à limitada solubilidade do UA no óleo de girassol.

• O método de deposição interfacial do polímero utilizado na fabricação de

nanocápsulas de PLGA contendo UA foi eficiente. Foram obtidas partículas esféricas

com diâmetro médio de 367 ± 81 nm, na forma de suspensão coloidal, apresentando

um conteúdo de ácido úsnico de 100% com uma taxa de encapsulação de 99%,

características de fármacos lipofílicos. Estes dados indicam que a integridade do UA

foi preservada durante o processo de fabricação.

• As suspensões de nanocápsulas fabricadas, conservaram suas propriedades físico-

químicas e mantiveram estabilidade por 120 dias quando armazenadas a 4°C ± 1°C.

Quando liofilizadas permaneceram estáveis mantendo o conteúdo de UA durante ± 36

meses.

• O perfil cinético de liberação in vitro demonstrou que nanocápsulas de PLGA

contendo ácido úsnico poderão ser utilizadas como sistema de liberação controlada.

• As concentrações requeridas para inibir 50% do crescimento celular (IC50) das células

de câncer de pulmão NCI-H 292, apresentaram-se na mesma ordem de magnitude para

o ácido úsnico livre e encapsulado, respectivamente.

• Microscopicamente, o ácido úsnico livre provocou uma intensa redução da proliferação

celular e vacuolização citoplasmática na cultura celular estudada. Por outro lado

visualizou-se uma acentuada redução destes efeitos citotóxicos quando as células NCI-

H 292 foram  tratadas com nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico.

• A encapsulação do ácido úsnico foi capaz de manter e potencializar sua ação antitumoral em torno 22 %

em relação ao acido úsnico livre, aumentando o tempo de sobrevida dos animais transplantados com o

sarcoma-180.
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• O tratamento dos animais com o acido úsnico livre e encapsulado provocou uma menor densidade das

células tumorais, evidenciado-se intensas áreas de necroses, principalmente nas regiões centrais do

tumor dos animais tratados com nanocápsulas de PLGA contendo ácido úsnico.

• A encapsulação do ácido úsnico em nanocápsulas de PLGA reduziu as ações tóxicas representadas ao

nível de hepatócitos. Não foram notadas alterações morfológicas em nível de rins em todos os grupos

tratados.

• Supõe-se que o tratamento com o ácido úsnico encapsulado provoque diferenças significativas (p

>0,05) nos índices hematimétricos das amostras de sangue dos camundongos implantados com tumor

sarcoma-180, quando comparados ao grupo de animais não tratados.

•  A encapsulação do ácido úsnico pode ser uma alternativa promissora a ser explorada para a terapia do

câncer.
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Users of other reference management programs should be able to select other journal styles
that output a numeric list styled similarly to the guide below.
Journal article
Chomczynski P, Sacchi N: Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium
thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal Biochem 1987, 162: 156-159
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Complete book
Sambrook J, Fitsch EF, Maniatis T : Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring
Harbor, Cold Spring Harbor Press 1989
Article or chapter in a book
Wessely S, Wood F: Peer review of grant applications: a systematic review. In: Peer review in
Health Sciences (Edited by Godlee F, Jefferson T) London, BMJ Books 1999, 14-31
Book with institutional author
Advisory Committee on Genetic Modification: Annual Report London 1999
Article in journal supplement
Breedveld FC: New insights into the pathogenesis of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1998,
53 (suppl): S3-S7
Links
Mouse Tumor Biology Database -[http://tumor.informatics.jax.org/cancer_links.html]
Published abstract
Zvaifler NJ, Burger JA, Marinova-Mutafchieva L, Taylor P, Maini RN: Mesenchymal cells,
stromal derived factor-1 and rheumatoid arthritis [abstract]. Arthritis Rheum 1999, 42: s250
In press articles
Kharitonov SA, Barnes PJ: Clinical aspects of exhaled nitric oxide. Eur Respir J, in press
Article in conference proceedings
Jones X: Zeolites and synthetic mechanisms. In Proceedings of the First National Conference
on Porous Sieves: 1996 June 27-30; Baltimore. Edited by Smith Y. Stoneham: Butterworth-
Heinemann; 1996:16-27
Whole conference proceedings
Smith Y (Ed): Proceedings of the First National Conference on Porous Sieves: 1996 June 27-
30; Baltimore. Stoneham: Butterworth-Heinemann; 1996

Figure legends
The figure legends should be included in the main manuscript text, immediately following the
references, rather than being a part of the figure file. The following information should be
provided, for each figure: Figure number (in sequence, using Arabic numerals - ie Figure 1, 2,
3 etc); Short title of figure (maximum 15 words); detailed legend, up to 300 words.

Microsoft Word template
Although we can accept manuscripts prepared as Microsoft Word, Word Perfect, RTF or PDF
files, we have designed a Microsoft Word template that can be used to generate a standard
style and format for your article. It can be used if you have not yet started to write your paper,
or if it is already written and needs to be put into Journal of Nanobiotechnology style.

Download the template (Mac and Windows compatible Word 1998/2000) from our site, and
save it to your hard drive. Double click the template to open it.

How to use the Journal of Nanobiotechnology template
The template consists of a standard set of headings that make up a Journal of
Nanobiotechnology Research manuscript, along with dummy fragments of body text. Follow
these steps to create your manuscript in the standard format:

Replace the dummy text for Title, Author details, Institutional affiliations, and the other
sections of the manuscript with your own text (either by entering the text directly or by
cutting and pasting from your own manuscript document).
If there are sections which you do not need, delete them (but check the rest of the Instructions
for Authors to see which sections are compulsory).
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If you need an additional copy of a heading (e.g. for additional figure legends) just copy and
paste.
For the references, you may either manually enter the references using the reference style
given, or use bibliographic software to insert them automatically. We provide style files for
End Note and Reference Manager.

For extra convenience, you can use the template as one of your standard Word templates. To
do this, put a copy of the template file in Word's 'Templates' folder, normally C:\Program
Files\Microsoft Office\Templates on a PC. The next time you create a new document in Word
using the File menu, the template will appear as one of the available choices for a new
document.

Note - EndNote 6 includes a full set of structured article templates for BioMed Central
journals. Users of EndNote are encouraged to upgrade to EndNote 6 and make use of these
templates. More information is available here.

General information
Illustrations should be provided as separate files, not embedded in the text file. Each figure
should include a single illustration, which should be submitted as a separate graphics file.
There is no charge for the use of color figures.
If a figure consists of separate parts, it is important that a single composite illustration file
should be submitted which contains all parts of the figure.
Photographs should be provided with a scale bar if appropriate.
Scaling/resolution
Illustrations should be designed such that all information is legible when scaled to a
horizontal width of 600 pixels, since this is the default size for a Journal of
Nanobiotechnology (and PubMed Central) illustration on the web. High-quality versions of
figures will also be generated and stored by Journal of Nanobiotechnology, however, so
image files should be submitted at a resolution of 300 dpi or greater if possible.
Text within figures should use either Arial or Helvetica fonts, although Courier may also be
used if a monospaced font is required. Text too should be designed to be legible when the
illustration is scaled to a width of 600 pixels.
Formats
The following file formats can be accepted:
EPS (preferred format for diagrams)
PDF (also especially suitable for diagrams)
PNG (preferred format for photos or images)
Microsoft Word (version 5 and above; figures must be A4 portrait, single page only)
PowerPoint (figures must be a single page)
TIFF
JPEG
BMP
Journal of Nanobiotechnology is not able to process figures submitted in GIF format.

Please note that it is the responsibility of the author(s) to obtain permission from the copyright
holder to reproduce figures or tables that have previously been published elsewhere.

If the large size of TIFF or EPS figures is an obstacle to online submission, authors may find
that conversion to JPEG format before submission results in significantly reduced file size
(and upload time), while retaining acceptable quality. JPEG is a 'lossy' format, however. In
order to maintain acceptable image quality, it is recommended that JPEG files are saved at
High or Maximum quality.
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Files should not be compressed with tools such as Zipit or Stuffit prior to submission. These
tools will in any case produce negligible file-size savings for JPEGs and TIFFs, which are
already compressed.

Image conversion tools
There are many software packages, many of them freeware or shareware, capable of
converting to and from different graphics formats, including PNG.

Good general tools for image conversion include GraphicConverter on the Macintosh,
PaintShop Pro, for Windows, and ImageMagick, which is available on Macintosh, Windows
and UNIX platforms.

Note that bitmap images (e.g. screenshots) should not be converted to EPS since this will
result in a much larger file size than the equivalent JPEG, TIFF, PNG or BMP, with no
increase in quality. EPS should only be used for images produced by vector drawing
applications such as Adobe Illustrator or CorelDraw. Most vector drawing applications can
save in EPS format. If images have been originally prepared in an Office application, such as
Word or PowerPoint, then the Office files should be directly uploaded to the site, rather than
converted to JPEG or another format that may be of reduced quality.

General information
Each table should be numbered in sequence using Arabic numerals (ie Table 1, 2, 3 etc).
Tables should also have a title that summarizes the whole table, maximum 15 words. Detailed
legends may then follow.

Smaller tables considered to be integral to the manuscript can be pasted into the end of the
document text file. These will be typeset and displayed in the final published form of the
paper. Such tables should be formatted using the 'Table object' in a word processing program
to ensure that columns of data are kept aligned when the file is sent electronically for review.
This will not always be the case if columns are generated by simply using tabs to separate
text. Columns and rows of data should be made visibly distinct by ensuring the borders of
each cell display as black lines.

Alternatively, larger datasets can be uploaded separately as additional files. Additional files
will not be displayed in the final, published form of the paper; however a link will be
provided to the files as supplied by the author.

Tabular data provided as additional files can be uploaded as an Excel spreadsheet (.xls) or
comma separated values (.csv). As with all files, please use the standard file extensions.

 General information
Although Journal of Nanobiotechnology does not restrict the length and quantity of data in a
paper, there may still be occasions where an author wishes to provide data sets, tables, movie
files, or other information as additional information. These files can be uploaded using the
'Additional Material files' button in the manuscript submission process.
The maximum file size for additional files is 10 MB, and files will be virus-scanned on
submission.

Any additional files will be linked into the final published article in the form supplied by the
author, but will not be displayed within the paper. They will be made available in exactly the
same form as originally provided.
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If additional material is provided, please list the following information in a separate section of
the manuscript text, immediately following the tables (if any):
File name
File format (including name and a URL of an appropriate viewer if format is unusual)
Title of data
Description of data
Additional datafiles should be referenced explicitly by file name within the body of the
article, e.g. 'See additional file 1: Movie1 for the original data used to perform this analysis'.
Formats and uploading
Ideally, file formats for additional files should not be platform-specific, and should be
viewable using free or widely available tools. The following are examples of suitable formats.
Additional documentation
PDF (Adobe Acrobat)
Animations
SWF (Shockwave Flash)
Movies
MOV (QuickTime)
MPG (MPEG)
Tabular data
XLS (Excel spreadsheet)
CSV (Comma separated values)
As with figure files, files should be given the standard file extensions. This is especially
important for Macintosh users, since the Mac OS does not enforce the use of standard
extensions. Please also make sure that each additional file is a single table, figure or movie
(please do not upload linked worksheets or PDF files larger than one sheet).

General information
Currently, Journal of Nanobiotechnology can only accept manuscripts

written in English. Spelling should be US English or British English, but not
a mixture.

Gene names should be in italic, but protein products should be in plain type.
There is no explicit limit on the length of articles submitted, but authors are encouraged to be
concise. There is also no restriction on the number of figures, tables or additional files that
can be included. Authors should include all relevant supporting data with each article.

Journal of Nanobiotechnology will not edit submitted manuscripts for style or language;
reviewers may advise rejection of a manuscript if it is compromised by grammatical errors.
Authors are advised to write clearly and simply, and to have their article checked by
colleagues before submission. Non-native speakers of English may choose to make use of a
copyediting service such as that provided by Biology Editors, Manuscript Presentation
Service and English Manager Science Editing. In-house copyediting will be minimal.

Help and advice on scientific writing
Tim Albert has produced for BioMed Central a list of tips for writing a scientific manuscript.
MedBioWorld also provides a list of resources for science writing.

Abbreviations
Abbreviations should be used as sparingly as possible. They can be defined when first used or
a list of abbreviations can be provided preceding the acknowledgements and references.



25

Typography

Please use double line spacing.
Type the text unjustified, without hyphenating words at line breaks.
Use hard returns only to end headings and paragraphs, not to rearrange lines.
All pages should be numbered.
Use the Journal of Nanobiotechnology reference format.
Footnotes to text should not be used.
Greek and other special characters may be included. If you are unable to reproduce a
particular special character, please type out the name of the symbol in full. Please ensure that
all special characters used are embedded in the text, otherwise they will be lost during the
conversion to PDF.
Units
SI Units should be used throughout (litre and molar are permitted, however).
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TOXICOLOGY IN VITRO

Guide for Authors

General Information
The Journal's main purpose will be the publication of papers reporting and interpreting
original toxicological research involving the application or development of in vitro
techniques. Brief Communications documenting important new findings warranting
expeditious publication will also be considered, as will concise interpretative Reviews of
toxicological topics of contemporary significance. Letters to the Editor will be limited to
comments on contributions already published in the Journal; if a letter is accepted, a response
(for simultanous publication) will be invited from the authors of the original contribution.
Submission of a paper will be held to imply that it reports original unpublished research, that
it is not under consideration for publication elsewhere and that, if accepted for Toxicology in
Vitro, it will not be published again, either in English or in any other language, without the
Editors' consent.
Three copies of the manuscript should be submitted, one being the original, accompanied by a
signed covering letter providing, if possible, a fax number. Manuscripts should be sent to:
Professor D. Acosta (USA and Canada); Professor B.J. Blaauboer (Europe, except UK); Ms
S. Hill (UK and all others); at the following addresses:

PROFESSOR DANIEL ACOSTA, University of Cincinnati, College of Pharmacy, 3223
Eden Avenue, Cincinnati, OH 45267-0004, USA

PROFESSOR BAS J. BLAAUBOER, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS),
Division of Toxicology (RITOX), Utrecht University, PO Box 80.176, 3508 TD Utrecht, The
Netherlands

MS S. HILL, Managing Editor, BIBRA International, Woodmansterne Road, Carshalton,
Surrey SM5 4DS, UK

Manuscript Format
Manuscripts should be written in clear and concise English; incomprehensible submissions
will be returned to authors for revision. Manuscripts should be typed on one side of the paper
only and double spaced throughout, with at least 2.5-cm margins. All pages must be
numbered, including the Title Page, which should carry the title of the paper, the surnames
and initials of the authors, the names and address of the institutions where the work was done
(with the affiliation of each author clearly indicated) and a short running title not exceeding
45 letters and spaces. Titles consisting of declarative or interrogative sentences are not
acceptable. Provision of telephone and or/fax numbers will assist the processing of
contributions.

Manuscripts of original papers should be organized into the following sections, each
commencing on a separate sheet:

Abstract-a self-contained summary of the objectives, results and significance of the study,
not exceeding 200 words. Uninformative sentences such as "the significance of the results is
discussed" are not acceptable.
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Introduction-a concise and clear statement on the background, purposes and significance of
the work.

Materials and Methods-a detailed descripton of the experimental design and of any new or
improved methods. Well-established methods and techniques may be identified by reference
only.

Results-presented concisely with the aid of tables or figures where appropriate. Duplication
between this section and the Discussion must be avoided.

Discussion-a succinct interpretation of the data. Extensive literature reviews and highly
speculative comments are discouraged.

Acknowledgements-providing recognition of sources of funding and donations of materials,
and including any thanks the authors may wish to accord for advisory, technical or other
assistance, since authorship should be limited to those who have made a major contribution to
the study and to the preparation of the paper. Authors are advised to obtain approval for the
wording of any acknowledgement from those whose help is noted.

References-listed strictly in alphabetical order and including the names of all authors of the
cited work. References to published papers should provide authors' names and initials, year of
publication, full title of the paper, title of the journal (in full), volume number, and the first
and last page numbers of the paper:

e.g. Wright A., Cowie H., Gormley I.P. and Davies J.M.G. (1986) The in vitro Cytotoxicity of
asbestos fibres: 1. P388D1 cells. American Journal of Industrial Medicine 9, 371-384.

References to books should include authors' names and initials, year of publication, title,
edition, appropriate page number(s) and name and location of the publisher:

e.g. Foussereau J., Benezra C. and Maibach M. (1982) Occuptational Contact Dermatitis.
Clinical and Chemical Aspects. p. 277. Munksgaard, Copenhagen.

For multi-author books, the names and initials of the relevant authors, year of publication, title
of the relevantchapter, title of the book, names and initials of all editors, numbers of first and
last pages of the cited chapter and name and location of the publisher should be given:

e.g. Mather J.P. and Phillips D.M. (1984) Primary culture of testicular somatic cells. In
Methods for Serum-free Culture of Cells of the Endocrine System. Edited by D.W. Barnes,
D.A. Sirbasku & G.H. Sato. pp. 29-45. Alan R. Liss, New York.

Citations of references in the text should give the surname(s) of the author(s), together with
the year of publication. For references with more than two authors, the name of the first
followed by et al. should be cited. For papers with the same author(s) and year, the references
should be distinguished in the text and reference list by the letters a, b etc. following the year
(but still in alphabetical order). Authors names must not be typed in upper case letters in
either text or reference list.

References may be listed if they are 'in press', but the journal that has accepted the paper for
publication must be identified. Submitted papers or papers in preparation should not be listed;
such work should be mentioned in the text only, as 'unpublished data' or 'personal
communication' (with surnames, initials and year).
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These sections should be followed by the tables in numerical order, each on a separate sheet,
and finally by a typed list of the legends to the figures (see below).

Electronic submission
Authors should submit an electronic copy of their paper with the final version of the
manuscript. The electronic copy should match the hardcopy exactly. Always keep a backup
copy of the electronic file for reference and safety. Full details of electronic submission and
formats can be obtained from http://authors.elsevier.com.

Submission on Disk after Acceptance for Publication

Elsevier Science now publishes all manuscripts using electronic production methods and
strongly encourages submission on disk. Please send the electronic files of your article along
with the hardcopy of the accepted version. To ensure fast and easy processing of your
submission, please adhere to the following guidelines:

1. Save text and graphics on separate disks.
2. Label all disks with your name, a short version of the article title, the journal to be
published in, and the filenames. Please also include details of the software and platform (PC,
Mac, UNIX, etc) used to create your files.
3. Ensure that the files on the disk match the hardcopy exactly. In cases of a discrepancy, the
hardcopy version will be used as the definitive version.

Tables and Figures
These should be intelligible without reference to the text and should be planned to fit the page
size of the Journal. Tables and figures should be numbered, in arabic numerals, in the
sequence in which they are mentioned in the text. The same data may not be reproduced in
both a table and a figure. Each table must have a title and on each column there should be a
heading that clearly identifies the data therein. Illustrations and diagrams should be kept to a
minimum; the figure number must appear only on the reverse side, together with the author's
name and an arrow marking the top. Three copies of any half-tones (unmounted and on glossy
paper) are required; for line drawings, an original (in black drawing ink or computer laser
output on good quality paper) or a glossy print is required for reproduction, together with two
clear photocopies for the referees. No information that can be included in the legend should
appear on the figure and the following standard symbols are preferred for line drawings:
(closed triangle), (open triangle), (closed square), (open square), (closed circle), (open circle),
(open circle with a dot in the middle), +, (open diamond).

The legends for photomicrographs must state the staining method and magnification. Authors
should bear in mind that the figures they submit may be subjected to photographic reduction.
The cost for illustrations in colour will be the responsibility of the contributor(s) (an estimate
may be obtained from the Editorial Office at BIBRA).

If figures that have already been published under copyright are to be reproduced in the Journal
(e.g. in reviews), copies of letters from the first publisher and the original author giving
permission for such reproduction must always accompany the submitted manuscript.

Footnotes
These should include the definitions of any abbreviations used in the text and any author's
current address, if different from that on the title page. Other footnotes, as distinct from
literature references, should be avoided in the text as far as possible. When they are essential,
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they should be identified by the symbols *   §  in that order. All the footnotes except those for
tables should be typed on a separate sheet, with an indication of the manuscript page to which
the footnote refers.

Nomenclature
The metric system is the standard for all measurements. Test chemicals and enzymes must be
clearly identified, wherever possible with the aid of CAS Registry and EC numbers.

Abbreviations

These should be used sparingly; they should be defined when first used in the paper but also
listed in alphabetical order under Abbreviations as a footnote to the title page (see above).

Page proofs
These will be sent to the first-named author for correction unless an alternative recipient is
named on the submitted manuscript. They should be retuend to the Editorial Office at BIBRA
within 48 hours. Corrections to the proofs must be limited to printers' errors only.

Reprints
A reprint order form will accompany the page proofs. This must be returned to the Editorial
Office at BIBRA with the proofs. No payment should be included with the order as an invoice
will be sent later.
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EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND
BIOPHARMACEUTICS

 Guide for Authors
The European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics considers full manuscripts for
publication as research papers, notes and review articles. Submission requirements specify
that papers should be original, unpublished and not under consideration for publication
elsewhere. The scope of the journal includes pharmaceutics, pharmaceutical technology,
biopharmaceutics, pharmacokinetics, controlled release systems, industrial pharmacy, drug
delivery, quality control, GMP, regulatory aspects, analytical issues, microbiology and related
fields.
Papers must be written in English. Organization of the manuscript must follow the style of the
Journal. One original and three copies of the text with disk must be submitted. Please include
full contact information - corresponding author name, e-mail address, telephone and fax
numbers, and full postal address. Typing should be double spaced on A4 paper or equivalent
21.59 (27.94 cm). The pages should be numbered consecutively. Separate sheets should be
used for the title page, abstract, tables and figures.
Papers from outside America should be sent to: Prof. Robert Gurny, School of Pharmacy,
University of Geneva, 30, quai E.-Ansermet, CH-1211 Geneva 4, Switzerland; E-mail:
ejpb@pharm.unige.ch
Papers from America should be sent directly to: Prof. James W. McGinity, The University of
Texas at Austin, College of Pharmacy, Austin, TX 78712, USA.
Electronic Manuscripts.
Electronic manuscripts have the advantage that there is no need for the rekeying of text,
thereby avoiding the possibility of introducing errors and resulting in reliable and fast delivery
of proofs.
After final acceptance for publication, your revised manuscript must be submitted again on
disk, together with three identical printed hard copies, to the accepting Editor. It is important
that the file on disk and the printed copies be identical.

The preferred file storage medium is a 3.5 inch disk in MS-DOS format, although other
systems are acceptable, e.g., NEC and Apple (in this case, save your file in the usual manner;
do not use the option 'save in MS-DOS format').

Ensure that the letter "l" and digit "1" (also letter "O" and digit "0") have been used properly,
and format your article (tabs, indents, etc.) consistently. Characters not available on your
word processor (Greek letters, mathematical symbols, etc.) should not be left open but
indicated by a unique code (e.g., gralpha, @, #, etc., for the Greek letter ). Such codes should
be used consistently throughout the entire text. Please make a list of such codes and provide a
key. Do not allow your word processor to introduce word splits and do not use a 'justified'
layout. Please adhere strictly to the general instructions on style/arrangement and, in
particular, the reference style of the journal. It is very important that you save your file in the
word processor format. If your word processor features the option to save files "in flat
ASCII", please do not use it. Format your disk correctly and ensure that only the relevant file
(one complete article only) is on the disk. Also, specify the type of computer and word
processing package used, label the disk with your name and the name of the file on the disk.

Additional instructions on how to prepare your manuscript can be found at:
http://authors.elsevier.com . More in-depth guidelines for submitting artwork/illustrations can
be found at: http://authors.elsevier.com/artwork .
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Review of manuscripts

Upon receipt, a manuscript will be peer-reviewed. The reviewers' relevant comments and the
editor's decision will be communicated to the authors.
Research papers
TITLE
It should be carefully chosen to provide precise information about the contents and include
important keywords. The title should be followed by the full name(s) of the author(s) and by
his (her, their) affiliation(s). Different affiliations should be indicated by suitable superscripts.

To ensure identification of the corresponding author, please indicate full name, full postal
address, e-mail address, phone and facsimile on the cover of the manuscript.

KEYWORDS
Indicate 5 to 10 English keywords. They should be carefully selected in order to improve
accessibility of scientific information in the manuscript. Keywords commonly used in
international abstracting services will be preferred.

ABSTRACT
It should contain a brief and clear description of the aim of the paper, its principal results and
major conclusions (100--200 words). The abstract should include all keywords pertinent to the
subject.

RESEARCH PAPERS
Should contain the following sections: Introduction, Theoretical Development (if applicable),
Materials and Methods, Results, Discussion (or Results and Discussion) and References. For
purely theoretical papers, appropriate sections may be selected.

INTRODUCTION
It should define the purpose of the research and reveal its connections with the principal work
of other authors in the field.

MATERIALS AND METHODS
It should include materials, standard techniques and procedures relevant to the study.
Published procedures and techniques should be cited unless significant modifications are
involved. Exact specification of relevant materials and equipment must be given. Chemical
terms must conform with IUPAC rules. Trademarks of commercial products must be labelled
using a superscripted `(r)'. Names of products and equipment mentioned in the Materials and
Methods section must be accompanied by the name of the manufacturer or distributor,
location and state or country. This information must be stated in parentheses in the text, and
not as a footnote. Any potential hazards connected with materials and procedures must be
mentioned. A precise and detailed description should be given of those steps which are of
vital importance in carrying out any repetition of the work. The Declarations of Helsinki and
Tokyo for humans, and the European Community guidelines as accepted principles for the use
of experimental animals, must be adhered to. Therefore, EJPB will only consider manuscripts
that describe experiments that have been carried out under approval of an institutional or local
ethics committee. Authors must state in the manuscript that the protocol complies with the
particular recommendation and that approval of their protocols was obtained.

Equations must be part of the text and consecutively numbered on the right hand side using
numbers in parentheses. References to equations in the text are also to be made with
parentheses, e.g. using Eq. (3), etc.
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Organic formulas, both in figures and in the text, should be numbered in boldface arabic
numerals.
SI units must be used throughout.

RESULTS
Results may be presented in tables, figures or schemes which must be

referred to in the accompanying text, using appropriate numbering, e.g.
Fig. 1, Table 2.

DISCUSSION
It should focus on the interpretation of the results. It might be appropriate to combine
RESULTS AND DISCUSSION in one section. If necessary at all, use CONCLUSIONS only
to illustrate the general implication of the results and do not summarize the previous text.

TABLES
Tables must be presented on separate sheets in consecutive order using Arabic numerals. The
table headings must include a descriptive title and additional information to make the table
self-explanatory. Some information may be given by using lower-case letter designations
referring to footnotes at the bottom of the table. Indicate SI units of measure in parentheses.

FIGURES
Figures must be presented on separate sheets in consecutive order using Arabic numerals.
Each figure should be provided with an instructive title and explanatory information. The
legend should be typed separately from the figures. To ensure identification of the figures,
indicate figure number and name of author using soft pencil. Submit original drawings in
black ink on good quality white paper. High-contrast photographs are equally acceptable. A
limited number of colour photographs are accepted free of charge with prior permission from
the Editor-in-Chief. Colour photographs above this number will only be reproduced at the
expense of the author(s). The 2003 price for colour figures is 272 Euro for the first page and
182 Euro for subsequent pages. One original set is required with the submission. Numbering
and lettering of figures should be carefully selected in order to ensure readability after
photographic reduction of the figure. Use only standard symbols to mark datapoints.
Explanation of curves and symbols should be in the legend rather that part of the drawing,
unless this is detrimental to clarity. Indicate SI units of measure in parentheses.

CITATIONS
Citations of literature in the text must be presented in numerical order. Type numbers in
parentheses and do not use superscripts. If names of authors are part of the text, use last
names only.

REFERENCES
References must be arranged as follows:
[1] A.-L. Cornaz, P. Buri, Nasal mucosa as an absorption barrier, Eur. J. Pharm. Biopharm. 40
(1994) 261--270.

[5] C. Lanczos, Applied Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1967, pp. 272--280.

[10] D.M. Barends, Stability of active ingredients, in: H. Müller, W.H. Oeser (Eds.), Drug
Master Files, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, Germany, 1992, pp. 121-
-128.

[14] E.A. Balazs, Ultrapure hyaluronic acid and the use thereof, U.S. Patent 4,141,973 (1979).
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The system used by Chemical Abstracts (Chemical Abstracts Service Source Index) must be
followed for the abbreviations of journals. Reference (4) is for patents, including the status,
international country code, number of patent and year.

ACKNOWLEDGEMENTS
Acknowledgements of financial support, gifts, technical help or other assistance may be given
in an unnumbered paragraph under this heading preceding the references.

Notes
The research and technical notes section of the journal (maximum 2500 words) is open to
interesting results worthy of publication without requiring extensive introduction and
discussion. This section should contain the following subheadings: Abstract, Introduction,
Materials and Methods, Results and Discussion (combined). No more than 10 references
should be used. Tables, figures and references are to be arranged according to research papers.
Brevity of presentation is essential for this section. Five to 10 keywords should be provided.

Review articles
The organization and subdivision of review articles can be arranged at the author's discretion.
Tables, figures and references are to be arranged according to research papers. An abstract,
table of contents, and keywords are requested.

Copyright regulations for authors
Upon acceptance of an article by the Journal, author(s) will be asked to transfer the copyright
of the article to the publisher. This transfer will ensure the widest possible dissemination of
information.

Correcting proofs and reprints
Elsevier Science is now sending PDF proofs to authors by e-mail for correction. If an author
is unable to handle this process, regular print proofs will be sent. Elsevier Science will do
everything possible to get the article corrected and published as quickly and accurately as
possible. Therefore, it is important to ensure that all corrections are sent back in one
communication. Subsequent corrections will not be possible. Only typesetting errors may be
corrected; no changes in, or additions to, the accepted manuscript will be allowed. Proofs
should be returned to Elsevier Science within 48 hours.

EJPB has no page charges. Fifty offprints of each paper will be supplied free of charge to the
corresponding author. Additional offprints can be ordered at prices shown on the offprint
order form that accompanies the galley proofs.

Author enquiries
All questions arising after acceptance of a manuscript by the Editor, especially those relating
to proofs, publication and reprints, should be directed to the Publisher.
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