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RESUMO 

 
 
O objetivo deste trabalho foi obter microesferas de PLGA contendo trans-desidrocrotonina, 

caracterizá-las físico-quimicamente, avaliar seu perfil de liberação in vitro e atividade   

hipoglicêmica  in vivo. As microesferas de PLGA foram obtidas pelo método de emulsão 

múltipla seguido da evaporação do solvente. A morfologia das microesferas foi avaliada por 

microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. O doseamento químico da DCTN 

encapsulada nas microesferas de PLGA foi quantificado por espectrofotometria de ultra-

violeta (UV). A cinética de liberação in vitro das microesferas foi realizada através da 

dissolução em tampão fosfato pH 7,4, simulando as condições fisiológicas do organismo. Em 

intervalos de tempo predeterminado as amostras foram coletadas , filtradas e armazenadas 

para posterior análise do conteúdo da DCTN. A avaliação in vivo foi realizada em 

camundongos albinos Swiss normais e diabéticos, induziu-se a diabetes com estreptozotocina; 

a DCTN (50 mg.Kg–1) foi administrada pela via oral  durante 7 dias e a glicemia avaliada 

diariamente. Os resultados demonstraram que a eficiência da encapsulação foi de 85,46 ± 3,87 

%. As partículas apresentaram forma esférica e tamanho médio de 3,11 ± 0,56 µm. A cinética 

in vitro mostrou um perfil de liberação gradual que atingiu aproximadamente 60 %  em 3 dias. 

A DCTN encapsulada apresentou uma melhoria na biodisponibilidade, reduzindo a glicemia 

de animais normais, no entanto nenhum resultado estatisticamente significativo foi obtido nos 

animais acometidos pela diabetes nesta dose durante uma semana. Microesferas contendo 

DCTN possuem um uso potencial  no controle de alguns estados hiperglicêmicos. 

 
  
 
Palavras-Chave: trans-desidrocrotonina, DCTN, micropartículas, microesferas, sistema 
de liberação controlada. 
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ABSTRACT 

 
 

This work aims the achievement of PLGA microparticles containing DCTN, their  

physicochemical characterization as well as the evaluation of their in vitro kinetics profile and 

in vivo hypoglicemic activity. The PLGA microspheres were obtained by a multiple emulsion 

technique followed by solvent evaporation. The microspheres morphology were evaluated by 

light microscopy and electron scanning microscopy. The DCTN into microspheres was 

analyzed by UV spectrophotometry. The in vitro kinectics was accomplished using phosphate 

buffered solution (pH 7.4), simulating physiologic conditions. At pre-determined time 

intervals, samples were collected, filtered and stored for later analysis of DCTN content. The 

in vivo evaluation was performed in both normal and diabetic Swiss mice. Diabetes was 

induced with streptozotocin and the DCTN (50 mg.Kg-1) was orally administered after 

fourteen days during 7 days. The glicemia levels were daily evaluated. The results showed 

that the DCTN encapsulation efficiency was of 85.46 ± 3.37 %. Microspheres presented a 

smooth spherical surface with a mean diameter of 3.11 ± 0.56 µm. The in vitro kinetics 

demonstrated a profile of gradual liberation that reached approximately 60 % at the third day. 

DCTN-loaded microspheres not only showed better biodisponibility, but were also capable to 

decrease the glicemia in normal mice. However, this effect was not observed for diabetic mice 

submitted to a one week treatment. Based on these findings, it can be concluded that 

microspheres containing DCTN have potential use in the control of some hyperglicemic 

states. 

 
 
Keywords: trans-dehydrocrotonin, DCTN, microparticles, microspheres, drug delivery 
system. 
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INTRODUÇÃO 
 
  
 A Diabetes Mellitus trata-se de um transtorno metabólico complexo e primários dos 

carboidratos, caracterizado pelo estado hiperglicêmico. Surge quando o pâncreas se torna 

incapaz de produzir insulina, ou quando o organismo não consegue fazer uso adequado da 

insulina produzida (Geraldo, 1994). 

  A freqüência da diabetes tem aumentado rapidamente no mundo nos últimos anos. 

Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que a doença é epidêmica. 

No Brasil, existem hoje 5 milhões de diabéticos. Estimativas revelam que até 2025 serão 11,6 

milhões. A prevalência na faixa etária de 30 a 69 anos é de 7,5 %; alguns dos fatores que 

favorecem esse crescimento alarmante de casos são o estilo de vida e o envelhecimento da 

população (http://boasaude.uol.com.br).   

                A tecnologia de liberação controlada de fármacos representa uma das fronteiras da 

ciência, a qual envolve aspectos multidisciplinares e muito contribui para o avanço da saúde 

humana, objetivando o prolongamento e melhoria no controle da liberação de fármacos 

(Kumar, 2000).  As inovações tecnológicas na área farmacêutica com estes sistemas de 

liberação têm provocado uma mudança radical no campo da farmacoterapia. Nas décadas 

anteriores, já era possível prever que por volta do ano 2000 poucos fármacos novos seriam 

sintetizados e que a tecnologia farmacêutica teria um papel fundamental no sentido de tornar os 

fármacos já existentes mais eficientes do ponto de vista de efeito terapêutico e muito mais 

seletivos em termos de concentração no local de ação, com menos efeitos colaterais e com a 

maior duração em relação ao efeito farmacológico 

(http://www.unesp.br/propp/dir_proj/Saude/Saude21a.htm). 

                A encapsulação de fármacos em uma matriz polimérica garante uma taxa de 

liberação controlada, tal recurso proporciona uma resposta terapêutica potencialmente 

otimizada e eficácia prolongada; níveis mais constantes do fármaco no sangue; liberação sítio-

específica; redução da freqüência das doses, diminuindo o desconforto ao paciente além de 

proteger a substância terapêutica dentro do organismo (Berkland et al., 2002).  

                Devido o grande avanço da indústria farmacêutica nas duas últimas décadas, novos 

sistemas de liberação controlada de fármacos foram desenvolvidos. As microesferas 
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constituem um importante representante deste grupo em virtude de suas dimensões e 

características eficiente de carreamento (Vasir et al., 2003). Nos últimos 25 anos, muitas 

pesquisas foram focalizadas na liberação controlada de microesferas de polímeros degradáveis; 

tendo-se demonstrado a utilidade e o potencial destes sistemas à tecnologia em micro escala se 

tornou muito importante e usual (Freiberg and Zhu, 2004). 

               Plantas têm sido tradicionalmente usadas por populações de todos os continentes no 

controle de diversas doenças e pragas. O mercado atual de fitofármacos e fitoterápicos é da 

ordem de US$ 9 a 11 bilhões / ano, sendo que mais de 13.000 plantas são mundialmente usadas 

como fármacos ou fonte de fármacos (Simões et al., 2004). 

               O Croton cajucara Beth (Euphorbiaceae) é uma planta originária da região 

Amazônica popularmente conhecida como “sacaca” (feitiço na língua Tupi) e possui uma 

grande representatividade na medicina tradicional desta região. O estudo fitoquímico realizado 

isolou a substância majoritária encontrada nas cascas do caule, a trans-desidrocrotonina 

(DCTN), deste diterpeno clerodano foi possível evidenciar as seguintes propriedades 

farmacológias: ação anttinflamatória e antinociceptiva, atividade hipoglicemiante, atividade 

antiespasmódica, atividade antiulcerogênica, atividade antitumoral e atividade antiestrogênica 

(Maciel et al., 2000). 

A presente dissertação foi elaborada a partir de uma revisão da literatura sobre 

sistemas de liberação controlada; dois artigos, um deles submetido à Revista Química Nova e 

referências bibliográficas, utilizadas como fonte de pesquisas para a elaboração deste trabalho. 

O objetivo deste trabalho foi formular e caracterizar físico-quimicamente microesferas de 

copolímero de ácido láctico e glicólico (PLGA) contendo trans-desidrocrotonina extraída e 

isolada do Croton cajucara, de potencial ação hipoglicêmica em animais normais e diabéticos.     
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Justificativa 
 
 

Na área farmacêutica, a microencapsulação assume na atualidade uma das alternativas 

viáveis para o desenvolvimento de novas formulações, uma vez que possibilita de maneira 

racional a efetiva aumentar a biodisponibilidade de fármacos. 

Inúmeras são as vantagens dos sistemas de liberação controlada em relação às formas 

farmacêuticas convencionais, destacam-se a redução da flutuação da concentração do fármaco 

e dos efeitos colaterais, diminuição da freqüência de doses e consequentemente maior  

cooperação do paciente, e ainda redução dos custos na economia. 

A trans-desidrocrotonina é o principal bioativo do Croton cajucara, comprovadamente 

um fitoterápico hipoglicemiante que poderá ser usado no tratamento da diabetes. O 

desenvolvimento de formas farmacêuticas de liberação controlada deste fármaco por 

microencapsulação pode consistir num importante avanço na terapêutica, repercutindo para a 

melhoria no tratamento e redução da sua toxicidade, além do impulso técnico, científico e 

financeiro potencialmente adquiridos como um novo produto terapêutico. 

 
 
OBJETIVOS 
 
 
Geral: 
O principal objetivo deste trabalho consiste em obter microesferas de copolímero de ácido 

láctico e glicólico (PLGA), contendo trans-desidrocrotonina extraído do Croton cajucara 

visando possíveis aplicações biológicas. 

 
 
Específicos: 

- Obter e caracterizar físico-quimicamente as microesferas de PLGA contendo trans-

desidrocrotonina; 

- Avaliar seu perfil de liberação in vitro, a partir das microesferas de PLGA; 

- Avaliar in vivo a atividade hipoglicemiante da trans-desidrocrotonina na sua forma 

livre e encapsulada em microesferas de PLGA; 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 

SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 

 
  A nanotecnologia aumentou as expectativas quanto aos tratamentos terapêuticos de 

enfermidades crônicas, ampliando os estudos e possibilitando melhorias em relação a tipos e 

características específicas dos nanocarreador.   

O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada (SLC) com os fármacos atuais 

reduziria em 20% os custos e pela metade o tempo para o desenvolvimento de novas moléculas 

bioativas (Feng et al., 2004). 

Em comparação com as formas farmacêuticas convencionais estes sistemas 

biodegradáveis têm como vantagens: proteger o sistema saturado dentro do organismo; 

controlar e retardar a liberação de fármacos; sítio-especificidade; reduzir a freqüência de doses; 

melhorar a eficácia e toxicidade pela redução dos picos de concentração máxima, objetivando 

manter os níveis constantes do fármaco no sangue (Figura 1) (Berkland et al., 2002; Tao and 

Desai, 2003).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Faixa terapêutica 

Nível sub-terapêutico 

Nível tóxico Nível tóxico 

Tempo Tempo 

Figura 1: Comparação do perfil farmacocinético de sistemas convencionais (a) e de sistemas de 

liberação controlada de fármacos (b) (Brannon-Peppas, 1997). 
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Nas formas de administração convencionais a concentração do fármaco na corrente 

sangüínea apresenta um aumento, atinge um pico máximo e então declina. Desde que cada 

substância ativa possui uma faixa de ação terapêutica acima da qual ela é tóxica e abaixo da 

qual ela é ineficaz, os níveis plasmáticos são dependentes das dosagens administradas. Este 

fato é problemático se a dose efetiva estiver próxima à dose tóxica. O objetivo dos sistemas de 

liberação controlada é manter a concentração do fármaco entre estes dois níveis por um tempo 

prolongado, utilizando-se de uma única dosagem. 

(www.comciencia.br/reportagens/nanotecnologia/nano20.htm).               

Devido ao sucesso comercial de alguns produtos, o interesse de empresas nessa área 

tecnológica tem crescido consideravelmente nos últimos anos. São exemplo de algumas 

companhias que trabalham com SLC: Alza Corporation, Abbott Laboratories, Alliance 

Pharmaceuticals, Access Pharmaceuticals, Avant Immunotherapeutics, Alkermes Inc, 

Angiotech Pharmaceuticals INC, Orapharma Inc, Flamel Technologies, Nobex Corp, Oakwood 

Laboratories, Praecis Pharmaceuticals (www.drugdel.com/polymer.htm.). 

Dentre os vários sistemas de liberação controlada utilizados clinicamente: ALPRESS 

LP (prazosin); CARDURA XL (doxazosin mesilato); CONCERTA ( metilfenidato); 

COVERA-HS (verapamil); DITROPAN XL (oxibutinina); DYNACIRC CR (isradipina); 

EFIDAC 24 (clorfeniramina); GLUCOTROL XL (glipizida); SUDAFED 24h 

(pseudoefedrina); PROCARDIA XL (nifedipina);  CATAPRESS-TTS (clonidina); 

DURAGESIC (fentanil); ESTRADERM (estradiol); NICODERM CQ, CLEAR 

NICODERM CQ (nicotina);  TESTODERM TTS, TESTODERM (testosterona); 

TRANSDERM-NITRO (nitroglicerina); TRANSDERM SCÔP (escopolamina); DOXIL 

(doxorubicina) (http//www.alza.com). 

 
 
Biopolímeros 
 

Inicialmente era comum nos sistemas de liberação o emprego de borracha de silicone e 

polietileno. A falta de biodegradabilidade destes, implicava na remoção cirúrgica e limitavam 

http://www.drugdel.com/polymer.htm
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suas aplicações. Na década de 70 os polímeros biodegradáveis foram sugeridos como os 

materiais apropriados para este fim (Freiberg et al., 2004). 

Devido aos problemas associados aos polímeros naturais como alto custo e dificuldade 

de purificação, tem aumentado o uso de polímeros sintéticos biodegradáveis; estes podem ou 

não ser degradados enzimaticamente, além de serem toxicologicamente seguros e originarem 

metabólitos não nocivos  (Jain, 2000a). 

A degradabilidade dos polímeros depende principalmente de três propriedades:  da 

composição química (a taxa de degradação depende do tipo de ligações químicas); da 

cristalinidade (quanto maior sua cristalinidade mais lenta é sua degradação); e da 

hidrofobicidade (um número elevado de grupamentos hidrofóbicos retarda a degradação) 

(www.drugdel.com). 

Os polímeros de origem natural utilizados em SLC são albumina humana ou bovina, 

gelatina, colágeno, alginato, quitosana (Benoit et al., 2000). Dentre as principais classes de 

polímeros sintéticos mais usados estão: poliamidas, ácidos poliamino, poliésteres, 

poliortoesteres, poliuretanos, poliacrilamidas, Tabela 1 (Jain, 2000a).  

 

Tabela 1: Polímeros bastante citados em artigos. 

Polímero                                                Fármaco 
Ácido Hialurônico                                 Gentamicina (Lim et al., 2002)                                   

Predinisona ( Vasir et al., 2003) 
Albumina                      Clorotiazida ( Kumar, 2000) 
Gelatina    Cimetidina (Kumar, 2000)                                          
Quitosana   Aciclovir ( Vasir et al., 2003)                                     

Gentamicina (Lim et al., 2002)                      
Poli (isobutilcianoacrilato)                    Insulina (Aboubakar et al, 1999) 
Poli (ε-caprolactona)                              Fludrocortisona (Gibaud et al., 2004) 
Eudragit®                                               Fludrocortisona (Gibaud et al., 2004) 
PLGA      Ibuprofeno (Fernández-Carballido et al., 2004)         

Vancomicina (Gavini et al., 2004)                              
Paclitaxel (Fonseca et al., 2002)                                 
Ciclovir (Santoyo et al., 2002)                                    
Ácido Úsnico (Ribeiro-Costa et al., 2004)                 
5- Fluorouracil (Gupte and Ciftci, 2004)   

 
 
 
 
 

http://www.drugdel.com/
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Propriedades do PLGA 
 

Os poliésteres, classe de polímeros biodegradáveis mais utilizadas e estudadas, incluem 

o poli ácido láctico (PLA) e o poli ácido glicólico (PGA) e seus copolímeros como o PLGA. A 

variação na proporção destes dois monômeros origina copolímeros, com a capacidade de 

prolongar a liberação de meses a anos (Brannon-Peppas, 1995).  

O Copolímero de ácido láctico e glicólico (PLGA) é um polímero muito utilizado na 

fabricação de sistemas de liberação como microesferas, microcápsulas, nanopartículas, 

implantes e filmes com uma variada classe de fármacos (Jain, 2000a). 

O PLGA se apresenta comercialmente com variações na proporção de seus dois 

monômeros (50/50, 75/25, 85/15, 90/10, 80/20, 70/30), motivo este que torna peculiar as 

características físico-químicas de cada apresentação como temperatura de transição, peso 

molecular, cristalinidade, morfologia e velocidade de biodegradação (Park, 1995; Husmann et 

al., 2002). O PLA é mais hidrofóbico que o PGA;  portanto, o PLGA com uma proporção 

maior de PLA é menos hidrofílico, absorve menos água, e consequentemente sofre degradação 

mais lenta. A biodegradação do PLGA não envolve qualquer atividade enzimática, 

simplesmente hidrólise (Jain, 2000a). 

Por esta razão, o PLGA é um dos polímeros mais utilizados atualmente. Ele é 

hidrolisado em contato com os fluidos biológicos originando ácidos que são metabolizados no 

ciclo de Krebs em CO2 e água (Tamber et al., 2005).  Devido sua biocompatibilidade, 

biodegradabilidade e atoxicicidade, este polímero foi aprovado pelo Food and Drug 

Administration (FDA) no uso de sistemas de liberação controlada de fármacos (Feng et al, 

2004; Jain et al., 2000b). 

 
 
Sistemas microparticulados 
 

Micropartículas são partículas esféricas de tamanho entre 1 a 1000 µm. Dentre as 

micropartículas estão as microcápsulas e as microesferas. O termo microcápsula ou sistema do 

tipo reservatório consiste, em geral, em uma camada de polímero que atua como um filme 

protetor, isolando o fármaco em seu interior. As microesferas são sistemas monolíticos onde o 

fármaco pode estar disperso ou dissolvido em uma matriz polimérica (Mandal et al., 2001; 

Berkland et al., 2001; Singh et al., 2001). 
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Estes sistemas têm sido empregado com êxito para uma grande variedade de fármacos 

incluindo: antibióticos, anticancerígenos, antifúngicos, antiinflamatórios, analgésicos, enzimas, 

hormônios, peptídeos, antireumáticos, antimaláricos, antivirais (Fernández-Carballido et al., 

2004; Ravivarapu et al., 2000; Santoyo et al., 2002; Freitas et al., 2005). 

Como sistemas de liberação  controlada, as micropartículas são versáteis e podem ser 

administradas por diversas vias como: oral , vaginal (Vasir et al., 2003); intraocular (Gavini et 

al., 2004); tópica (Santoyo et al., 2002); intranasal (Lim et al., 2002); subcutânea (Jeon et al., 

1999); intraarticular (Fernández-Carballido et al., 2004) e parenteral (Freitas et al., 2005). 

 

 

Métodos de Microencapsulação 

 

Para garantir o sucesso de um método de microencapsulação algumas exigências se 

fazem necessárias: a estabilidade e atividade biológica do fármaco não devem ser afetadas 

durante sua encapsulação, ou no produto final; o rendimento com tamanhos exigidos (até 250 

µm, ideal  < 125 µm) e taxa de encapsulação altos; a qualidade e o perfil de liberação devem 

ser reprodutíveis dentro das especificações; as micropartículas devem ser produzidas na forma 

de pó e não apresentarem agregados ou aderência.  

As variáveis que influenciam o processo de microencapsulação e o produto final são: a 

natureza e a solubilidade da droga, a concentração, a composição e peso molecular do 

polímero, a proporção fármaco/polímero, o solvente orgânico usado, a concentração e a 

natureza do emulsificante, a temperatura, emulsificação e agitação durante o processo, a 

viscosidade e a proporção dos volumes das fases dispersa e dispersante (Jain, 2000a). 

As micropartículas podem ser preparadas por várias técnicas, onde muitas destas são 

modificações das técnicas básicas: evaporação do solvente, separação de fases (coacervação) e 

spray-drying (Freitas et al., 2005). 
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Métodos convencionais 
 
Emulsificação com evaporação do solvente 

a) Processo de emulsificação simples 

Este processo envolve a emulsificação de óleo em água (o/a), ideal para fármacos 

hidrofóbicos. O polímero e o fármaco são dissolvidos em solvente orgânico, em seguida 

adicionado a uma fase aquosa contendo um emulsificante para estabilizar a emulsão. As fases 

então são emulsificadas e em seguida à agitação em temperatura ambiente garante a 

evaporação do solvente. As microesferas sólidas são obtidas e em seguidas lavadas e coletadas 

por filtração ou centrifugação. Estas são secadas em condições apropriadas (Jain et al., 2000b; 

Rosca et al., 2004).  

 

b) Processo de emulsificação múltipla 

Este método que envolve emulsificação de água / óleo / água (a/o/a), é muito indicado 

para encapsular fármacos hidrofílicos como peptídeos, proteínas e vacinas. Uma fase aquosa 

com o fármaco dissolvido é vertida na fase orgânica contendo o polímero e o solvente 

adequado, com agitação para formar uma emulsão primária (o/a). Esta emulsão é adicionada 

sob agitação dentro de uma fase aquosa em maior volume contendo um agente emulsificante 

para formar a emulsão múltipla (a/o/a). A emulsão é ehomogeneizada a temperatura ambiente 

para remoção do solvente pelo processo de evaporação. As microesferas sólidas obtidas são 

lavadas e coletadas por filtração ou centrifugação. Estas são então secadas nas condições 

apropriadas (Jain et al., 2000b; Rosca et al., 2005). 

  

c) Coacervação (separação de fases) 

Este processo consiste em diminuir a solubilidade do polímero pela adição de um 

terceiro componente na solução orgânica contendo o polímero e o fármaco. Este processo 

inclui três etapas: separação de fase da camada polimérica; adsorção do coacervado ao redor 

das partículas do fármaco e solidificação das microesferas (Jain et al., 2000b; Nihant, 1995). 
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d) Spray drying 

O spray drying é um método rápido, conveniente, de fácil produção em grande escala, 

envolve condições moderadas e depende menos do parâmetro de solubilidade do fármaco e do 

polímero (Jain et al., 2000b). 

Uma emulsão preparada anteriormente pode ser atomizada em fluxo de ar em 

temperatura elevada, o solvente orgânico é rapidamente volatilizado formando as microesferas 

sólidas (Tamber et al., 2005; Gavini et al., 2004), ou ainda o fármaco em forma de pó é 

aspergido na solução polimérica (polímero dissolvido em um solvente orgânico volátil) por um 

bico nebulizador sob determinado fluxo e pressão. A evaporação instantânea do solvente, 

forma gotículas, resultando em microesferas de tamanho entre 1 a 100µm, dependendo das 

condições de atomização (Pohlmann et al., 2002).   

 
 
Outros métodos de preparação 

Microencapsulação in situ 

Este sistema envolve a solidificação in situ do polímero contendo o fármaco. Jain 

(2000a) utilizou solução de PLGA contendo um fármaco; esta quando injetada in vivo ou in 

vitro entrando em contato com um tampão aquoso ou fluido fisiológico originava a formação 

de microesferas de matriz polimérica sólida. O solvente do polímero tende a sair do sistema 

enquanto a água difunde dentro da matriz, devido a esta insolubilidade o polímero precipita in 

situ, formando um implante sólido do qual a droga é liberada de forma controlada. 

 

 Jet Milling 

Esta técnica de microencapsulação consiste de 3 etapas: a primeira é a fundição do 

polímero sob aquecimento, e adição do princípio ativo; em seguida, transfere-se o sistema para 

um tubo de congelamento e fazem-se vários ciclos de aquecimento até obter o aumento da 

viscosidade e homogeneidade da solução ou suspensão obtida; a segunda etapa consiste em 

pulverizar em rotor com velocidade de 14 a 18000 rpm o sistema congelado; à terceira etapa, 

as micropartículas são formadas após jato de nitrogênio a reduzida pressão. Vantagens do 
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método: dispensa o uso de solvente orgânico, alta taxa de encapsulação e reduzido tempo de 

secagem (Nykamp et al., 2002). 

 

 

Sistema de máquina de recirculação total (TROM) 

 

Através de emulsificação por injeção de fases, micropartículas com tamanho inferior a 

10 µm podem ser obtidas, evitando o uso de técnicas agressivas de homogeneização, pelo 

sistema de máquina de recirculação total.  Barrio et al. (2004)  preparou micropartículas pelo 

método de emulsificação (a/o/a) utilizando o processo de TROMS, encapsulando adenovirus; 

técnica segura e eficiente que manteve a integridade do adenovirus durante a encapsulação.      

 

 

Caracterização físico-química das micropartículas 

 

As avaliações realizadas quanto à qualidade das micropartículas dizem respeito aos 

seguintes aspectos: 

- Distribuição granulométrica do tamanho das partículas. Fatores como concentração do 

polímero, temperatura e viscosidade podem afetar o tamanho das partículas (Freiberg and Zhu, 

2004). 

 

- Aspectos microscópicos das micropartículas, através de microscopia ótica fornecendo 

resultados em termos de agregação, homogeneidade do tamanho e formato das partículas. Sob 

microscopia eletrônica de varredura são fornecidas informações sobre o tipo de superfície, se 

lisa ou porosa (Faisant et al., 2002). 

 

- Rendimento, comparando as quantidades dos constituintes da formulação utilizada com a 

massa do produto final, normalmente a soma das quantidades de droga e polímero expresso em 

termos percentuais. 
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- Eficiência da encapsulação, geralmente determinada com a relação entre a quantidade de 

fármaco determinada na micropartícula e a quantidade teórica esperada. Ribeiro-Costa et al., 

(2004), avaliou a eficiência da encapsulação com o aumento da concentração do fármaco e 

ainda em relação à concentração do emulsificante para formação da emulsão múltipla. 

 

- Cinética de liberação in vitro, onde as condições fisiológicas de temperatura, meio de 

dissolução e agitação são simuladas a fim de se determinar a capacidade da formulação de 

liberar o fármaco em função do tempo (Ain et al., 2002; Bekland et al., 2002). 

 

- Ensaios de interação entre os componentes da formulação, que pode ser realizada através de 

calorimetria diferencial (DSC), espectroscopia de infravermelho (IV), ressonância magnética 

nuclear (RMN), difração de raio-X, desta forma podem evidenciar se o fármaco foi ou não 

encapsulado, o estado cristalino da mesma e que tipo de interação existe entre o fármaco e 

polímero ou entre outros componentes da formulação (Alonso et al., 1998; Lorenzo-Lamosa et 

al., 1998; Genta et al., 1997; Faisant et al., 2002; Shantha et al., 2002). 

 

- Estabilidade da preparação, observável macroscopicamente e microscopicamente e através de 

ensaios analíticos, buscando evidenciar a ocorrência de aglomerações, deformações, formações  

cristalinas e variações no conteúdo da droga. Ribeiro-Costa et al., (2004), evidenciou a redução 

gradual da concentração do fármaco durante 510 dias.    

 

Ensaios in vivo das micropartículas  
 

As micropartículas depois de caracterizadas são avaliadas in vivo onde é observada sua 

capacidade de liberar seu princípio ativo, perfil farmacocinético, biodisponibilidade e melhoria 

da eficiência quando comparada ao fármaco livre. Dentre inúmeros trabalhos publicados 

podemos citar: Atividade de micropartículas de PLGA contendo antibióticos em coelhos 

(Gavini et al, 2004; Lim et al, 2002); micropartículas contendo tuberculostáticos em 

camundongos (Ain et al, 2002); micropartículas contendo antitumoral em camundongos 

(Ribeiro-Costa et al, 2004); micropartículas contendo adenovirus em ratos (Barrio et al, 2004). 
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ARTIGO I 
 

Atividades biológicas da trans-desidrocrotonina 
(DCTN), um composto obtido do Croton 
cajucara – Revisão. 
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Atividades biológicas da trans-desidrocrotonina (DCTN), um composto 
obtido do Croton cajucara - Revisão 
 
Marcília Pinheiro da Costa e Neireide Stela Santos Magalhães 
Departamento de Bioquímica. Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami (LIKA), 
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Maria Aparecida M. Maciel *  
Departamento de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 
Universitário, 59078-970 Natal-RN 
* e-mail: mammaciel@hotmail.com  
 
 
 
BIOLOGIC ACTIVITIES OF trans-DEHYDROCROTONIN (DCTN), A COMPOUND 

OBTAINED FROM Croton cajucara – REVIEW: Croton cajucara Beth (Euphorbiaceae) is a 

plant found in the Amazonian Region of Northen Brazil, where is popularly known as sacaca. 

The major secondary metabolite, trans-dehydrocrotonin (DCTN), isolated from the stem bark 

is an important bioactive compound of Croton cajucara. This review describes the results of 

extensive pharmacological studies of DCTN and also presents insights on the use of this drug 

as a therapeutic agent and the advantages of its incorporation into a drug delivery system. 

 
 
 
 
 
Keywords: Croton cajucara; trans-dehydrocrotonin (DCTN); phytochemistry.  biologic 

activities; nanobiotecnology.   

 

Palavras-chaves: Croton cajucara; trans-desidrocrotonina (DCTN); Fitoquímica; atividade 

biológica; nanobiotecnologia. 
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INTRODUÇÃO 
 
  Plantas têm sido tradicionalmente usadas por populações de todos os continentes no 

controle de diversas doenças e pragas, sendo mais de 13.000 mundialmente utilizadas  como 

fármacos ou fonte de fármacos1. 

Dentre as famílias de plantas medicinais destaca-se a Euphorbiaceae que possui mais de 

8000 espécies amplamente distribuídas em regiões tropicais e temperadas de todo o mundo. 

Esta família encontra-se amplamente distribuída na região Amazônica, sendo que algumas de 

suas espécies nunca foram estudadas do ponto de vista químico e outras, ainda não foram 

classificadas. O gênero Croton, de acordo com Pax e Hoffman2, pertence à subfamília 

Crotonoideae, sendo uma das mais numerosas Euphorbiaceae. No Brasil há mais de 300 das 

cerca de 700 espécies desse gênero, a maioria delas com propriedades químicas e/ou 

farmacológicas conhecidas. O gênero Croton tem representantes tanto medicinais, quanto 

tóxicos; uma das espécies mais conhecidas no Norte do Brasil é o Croton cajucara, 

vulgarmente conhecido por sacaca (feitiço na língua Tupi)3. 

No estado do Pará, as folhas e cascas do caule do Croton cajucara são utilizadas na 

forma de chá ou pílula, no combate a diabetes, diarréia, malária, febre, problemas estomacais, 

inflamação do fígado, rins, vesícula e no controle de índices elevados de colesterol. A sacaca 

também é comercializada em farmácias de manipulação e, neste caso, o pó das cascas do caule 

é vendido em cápsulas (concentração aproximada de 250 mg). As folhas são comercializadas 

em feiras livres da cidade de Belém-PA, para distúrbios do fígado e auxilia na digestão, 

principalmente após ingestão de alimentação rica em gorduras. O pó das folhas é vendido com 

indicação hepatoprotetora, para tratamento de diabetes e para dietas de emagrecimento4-6. 
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Estudos fitoquímicos foram realizados com grandes quantidades de folhas e cascas do 

caule (partes utilizadas na medicina popular) de árvores variando entre 1½-6 anos de idade, 

buscando o isolamento de substâncias majoritárias que pudessem vir a ter representatividade 

em testes biológicos, mostraram que as cascas do caule são ricas em diterpenos do tipo 

clerodano, tendo sido isolados: trans-desidrocrotonina (DCTN),  trans-crotonina (CTN), cis-

cajucarina B, trans-cajucarina B, cajucarina A, cajucarinolida, isocajucarinolida, isosacacarina 

e o triterpeno ácido acetilaleuritólico (AAA)7,8.  

Dentre os terpenóides isolados a DCTN  (Figura 1) foi o componente majoritário 

isolado com um rendimento incomum de 1,4%. Este 19-nor-clerodano mostrou correlação com 

grande parte das propriedades farmacológicas do Croton cajucara, tendo sido comprovado as 

seguintes atividades: hipoglicêmica9,10, hipolipidêmica10-13, antigenotóxica14,15, 

antiulcerogênica16-19, antiinflamatória e antinociceptiva5,20, antitumoral21-23,  antiestrogênica24 e 

cardiovascular25.  A partir de modificações químicas da molécula de DCTN estão sendo 

desenvolvidos estudos que objetivam a avaliação da relação estrutura/atividade 

biológica19,22,23,26-28.   
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Figura 1: Estrutura da trans-desidrocrotonina. 
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Este artigo apresenta uma revisão das diversas atividades biológicas da DCTN, 

destacando o seu potencial farmacológico no tratamento e cura de várias doenças e focaliza 

ainda, as vantagens do desenvolvimento de formulações farmacêuticas para a liberação 

controlada desta substância natural, que poderá vir a ser utilizada como fármaco. 

 

ESTUDOS FARMACOLÓGICOS DA DCTN 

Atividade Hipoglicêmica 

O tratamento com DCTN promoveu uma significante hipoglicemia em ratos Wistar 

machos portadores do diabetes induzido por aloxano (150 mg/Kg s.c.). As doses de DCTN (25 

e 50 mg/Kg), foram administradas por via oral, tendo sido utilizado como droga padrão, a 

glibenclamida (2 mg/Kg, v.o.) um fármaco utilizado atualmente na terapia da diabetes. A 

DCTN foi administrada uma hora antes do aloxano (tratamento preventivo), 24 e 48 h depois, 

por 3 dias consecutivos (fase estabelecida da diabetes).  O efeito da DCTN foi evidenciado em 

ambas as doses, a redução dos níveis de glicose foi mais acentuada na concentração de 50 

mg/Kg, nos tempos de 1, 3 e 5 h com diminuição de  36, 50 e 53 %, respectivamente. A DCTN 

também reduziu os níveis sangüíneos de glicose em animais normais hiperglicêmicos. A 

eficácia do efeito hipoglicêmico da DCTN foi comparável ao produzido pela glibenclamida9.  

Este efeito foi confirmado em outro experimento, neste caso, a diabetes foi induzido por uma 

única injeção intraperitoneal de estreptozotocina (STZ) 60 mg/Kg em ratos Wistar machos. Na 

primeira fase do experimento, realizou-se um  pré-tratamento com DCTN (50 mg/Kg v.o.), 

aminoguanidina (50 mg/Kg, i.p.) e veículo, que foram administrados  1 h antes da STZ. A 

hiperglicemia induzida pela STZ foi comparada com a aminoguanidina, fármaco que inibe a 

ação da STZ pela destruição das células-β pancreáticas. Na segunda fase do experimento, 
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durante a fase estabelecida da diabetes em 48 h após indução com STZ, verificou-se após 3 h 

da administração da DCTN (50 mg/Kg, v.o.), um possível efeito terapêutico deste clerodano. 

Este fármaco demonstrou maior eficácia no pré-treatmento com redução significativa da 

hiperglicemia de 58 %, 56 % e 61 % nos tempos de 24, 48 e 72 h, respectivamente. A pesar 

dos resultados indicarem efetiva hipoglicemia, os autores declararam que estudos posteriores 

serão necessários para o conhecimento do(s) mecanismo(s) de ação da DCTN10.   

 

Atividade Hipolipidêmica 

O efeito da DCTN em reduzir as taxas de triglicerídeos em ratos foi estudado na dose 

de (50 mg/Kg, v.o.) promovendo uma diminuição de 37 % na elevação de triglicerídeos 

induzida pelo etanol, além de reduzir os níveis de colesterol10.  

Outro estudo avaliou a atividade da DCTN após indução da  hipercolesterolêmia e 

hipertriglicêmia por Triton WR 1339 (tyloxapol) (400 mg/Kg, i.p.) em ratos. Após  tratamento 

oral com DCTN (25 e 50 mg/Kg) e gemfibrozil (100 mg/Kg) observou-se, após 24 h, uma 

redução significativa dos níveis de colesterol total de aproximadamente 40 e 52 %, 

respectivamente. Após 48 h, a redução foi de 39 e 28 %, respectivamente. No entanto, o 

gemfibrozil (100 mg/Kg) causou diminuição de 35 % em 24 h e  46 % em 48 h.  Além disso, 

constatou-se uma atividade mais efetiva do gemfibrozil na redução dos níveis de 

triglicerídeos11.  

Este efeito também foi investigado em ratos alimentados com dieta de gordura por um 

período de 2 semanas. A DCTN após 4 h da alimentação, foi administrada oralmente uma vez 

ao dia nas doses de 25 e 50 mg/Kg. Este fármaco diminuiu o colesterol total e os níveis de 

triglicerídeos em 20 e 30 % na dose 25 mg/Kg, e houve diminuição de 50 e 51 % na dose 50 
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mg/Kg. Ao término do experimento, um aumento de 30 % no peso dos animais foi observado 

no grupo não tratado com DCTN12 .    

Recentemente avaliou-se a atividade hipolipidêmica da DCTN utilizando ratos 

geneticamente modificados. Estes modelos simularam dois tipos de hiperlipidemia da genética 

humana. O tratamento oral com DCTN (100 mg/Kg) durante 25 dias não apresentou resultados 

significativos na redução de lipídeos séricos. Embora vários estudos comprovem a atividade 

hipolipidêmica da DCTN10-13, o efeito hipolipidêmico desta droga pode estar relacionado às 

causas de hiperlipidemia não genética13. 

 

Atividade Antigenotóxica 

Fatores naturais e artificiais podem estar envolvidos com o aparecimento de mutações e 

desenvolvimento de câncer.  A antigenotoxicidade da DCTN foi comprovada em células da 

medula óssea de camundongos Swiss in vivo, submetidos a tratamento agudo pela via 

intraperitoneal, pelos seguintes parâmetros: micronúcleos, aberrações cromossômicas e índice 

mitótico, nas doses equivalentes a 25, 50 e 75 % da DL50
14

,  previamente determinada em 

camundongos (555 mg/Kg, v.o.)20.  

Em outro estudo a ação antigenotóxica da DCTN foi confirmada nas mesmas doses e 

parâmetros do estudo anterior, avaliando à diferença relacionada às duas vias de administração: 

oral e intraperitoneal. A Ciclofosfamida (10 mg/Kg, i.p.) foi utilizada como controle positivo 

devido a sua forte ação clastogênica. Os resultados mostraram antimutagenicidade nas doses de 

50 e 75 % da DL50, quando comparados aos da ciclofosfamida. Porém, a dose de 25 % da DL50 

só foi efetiva pelos métodos de micronúcleos e aberrações cromossômicas na administração 

oral. Baseado nestas observações pôde-se concluir que a via oral é a mais adequada para 
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administração da DCTN. Isto é importante, pois esta é a via de uso popular do Croton 

cajucara15.  

 

Atividade Antiulcerogênica 

  A atividade antiulcerogênica da DCTN foi avaliada em quatro modelos de indução de 

lesões gástricas (úlcera de Shay, restrição hipotérmica, indução por etanol e indução por 

indometacina) em ratos. A dose aguda de DCTN foi de 100 mg/Kg, por via oral, em todos os 

modelos. No modelo da úlcera de Shay a DCTN apresentou importante atividade anti-secretora 

na proteção da mucosa gástrica. No ensaio de restrição hipotérmica a DCTN protegeu a 

mucosa efetivamente semelhante a cimetidina16,17. Do mesmo modo, apresentou atividade 

gastroprotetora contra o efeito agressivo do etanol. Porém, no ensaio de indução de úlcera pela 

indometacina a DCTN não produziu uma redução significante do dano causado por este 

inibidor da síntese de prostaglandinas. Neste estudo constatou-se ainda, que o efeito 

antiulcerogênico não está relacionado com a síntese ou retenção de muco, e sim por um 

possível aumento na produção de prostaglandinas16.  

  Os estudos envolvendo os mecanismos de ação da atividade antiulcerogênica da DCTN, 

comprovou que este produto natural tem um excelente efeito preventivo em úlceras gástricas, 

suprime eficazmente a secreção ácida, age como antagonista não competitivo dos receptores 

envolvidos na secreção ácida do estômago, e protege a mucosa gástrica por um aumento de 

PGE2
18,19.   

 A atividade antiulcerogênica foi comprovada também, para o 19-nor-clerodano trans-

crotonina, que difere da CTN apenas pela ausência da insaturação ∆3,4 do anel A do sistema 
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decalínico, e para o óleo essencial das cascas do caule do Croton cajucara29-31.  Portanto, 

existe uma ação conjunta dos clerodanos DCTN e CTN, em adição ao efeito do óleo.  

 

 

Atividades Antinflamatória e Antinociceptiva   

Os efeitos antiinflamatórios da DCTN foram avaliados utilizando-se os métodos de 

edema de pata (induzido por carragenina ) e granuloma (causado por pellet de algodão em 

ratos) e os efeitos antinociceptivos,  por indução de contrações (com ácido acético) e por teste 

de termossensibilidade. 

A indução do edema de pata pela carragenina em ratos realizou-se trinta minutos após a 

administração intraperitoneal de DCTN (50 mg/Kg); 0,1 mL (100 µg) de carragenina foi 

injetado na pata esquerda e 0,1 mL de solução salina na pata direita. Os resultados foram 

obtidos medindo a diferença de volume de ambas as patas. A indometacina (10 mg/Kg v.o.) foi 

usada como fármaco de referência para atividade antiinflamatória. A administração da DCTN 

antes da indução da inflamação inibiu a formação de edema em 38, 35 e 38 % na primeira, 

segunda, e terceira hora, respectivamente, depois da administração de carragenina. A 

indometacina inibiu o edema em 43 % na terceira hora.  No Granuloma, 4 pellets pesando 160 

mg foram esterilizados e implantados subcutaneamente no abdômen dos animais em quatro 

posições simétricas. Durante 6 dias os diferentes grupos de animais foram tratados oralmente 

com 0,5 mL de  veículo (grupo controle), dexametasona 0,5 mg/Kg, DCTN 50 e 200 mg/Kg.  

No 7º dia, os animais foram sacrificados e os tecidos granulomatosos foram removidos. Os 

pellets foram secados a 60°C e pesados. A administração diária de 50 e 200 mg/Kg de DCTN, 



Costa, M. P.          Atividade Hipoglicemiante da DCTN  encapsulada  em microesferas de PLGA 35 

neste modelo, mostrou no sétimo dia, uma inibição da inflamação em 11 e 49 %, 

repectivamente20.  

A atividade antinociceptiva na indução de contrações com ácido acético, os grupos de 

animais (ratos) foram tratados oralmente com DCTN 10, 20, 50 e 100 mg/Kg, 30 min. antes da 

injeção intraperitoneal da solução de ácido acético 0,6 % (0,25 mL/Kg). O número de 

contrações musculares foi contado durante 20 min., iniciando-se no 5º minuto após a indução 

da dor. Cada rato foi mantido individualmente. A administração oral de DCTN inibiu o número 

de contrações musculares de maneira dose-dependente. A DE50 obtida para este parâmetro foi 

52,08 mg/Kg. Enquanto no teste de termossensibilidade, os animais foram colocados em uma 

chapa de metal mantida a 50 ± 0,5°C. O tempo de reação foi observado pela ação dos animais 

que lambem as patas traseiras e/ou fazem movimentos saltitantes antes e depois da 

administração da DCTN. O período de exposição foi de 20 segundos. Neste experimento, a 

morfina 4,0 mg/Kg i.p. foi utilizada como droga de referência e comprovou-se que a DCTN 

(50 mg/Kg v.o.) não mostrou resposta significativa20.  

 Posteriormente, os efeitos antinociceptivo e antiinflamatório da DCTN foram repetidos 

e confirmados por Maciel e cols. (2002). Neste estudo os percentuais das drogas administradas 

sofreram variações. Para a avaliação da antinocicepção, foram utilizados ácido acético (1,2 %, 

0,1 mL.10g-1 i.p.) e DCTN (30-300 mg/Kg; administrada oralmente). A DCTN na sua dose 

mais elevada (300 mg/Kg) reduziu em 31 % o número de contrações abdominais.  Para a  

avaliação da atividade antiinflamatória,  a DCTN (100 e 300 mg/Kg, v.o.) foi administrada 60 

min. antes da indução por carragenina (1 % em salina; 250 µL / rato) na cavidade pleural, 
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inibindo em 33 % a migração de leucócitos para o líquido pleural, enquanto a dexametasona 

(fármaco padrão), apresentou inibição de 44 % 5.    

 

Atividade Antitumoral  

A DCTN mostrou atividade antitumoral in vivo contra Sarcoma 180 e carcinoma 

ascítico Ehrlich, nas doses de 84 e 120 mg/Kg com % T/C de 128 e 140, respectivamente, pela 

via intraperitoneal em camundongos, quando comparando a 5-fluorouracil21,23.  

A atividade antitumoral da DCTN também foi investigada em tumor Ehrlich ascítico 

em camundongo BALB/c, nas doses de 2,5 a 20 mg/Kg, durante 4 dias de tratamento, pela via 

intraperitoneal. O clerodano DCTN teve atividade significativa na dose de 20 mg/Kg. Todos os 

animais com o tumor que não receberam tratamento morreram em aproximadamente 20 dias; 

tendo sido comprovado que o tratamento com a DCTN aumentou a sobrevivência dos animais 

em 80 % 22.  

 

Atividade Antiestrogênica 

Com objetivo de avaliar o efeito antiestrogênico da DCTN usaram-se ratos imaturos 

pelo modelo de bioensaio para estrógeno. Os antiestrogênicos inibem a cornificação vaginal e 

o aumento uterino. Nestes testes foram utilizados três grupos de ratos fêmeas imaturas (19-21 

dias); o  primeiro grupo recebeu o veículo (óleo de milho, 5 mL/Kg, s.c., + 3 % DMSO em 

água, 10 mL/Kg, v.o.), o segundo somente estrógeno (10 mg/rato, s.c.) e o terceiro, estrógeno e 

DCTN (25 e 50 mg/Kg v.o., respectivamente) durante 3 dias sucessivos. No quarto dia, todos 

animais foram observados quanto à abertura vaginal e posteriormente sacrificados. Os pesos 

uterinos relativos foram obtidos e expressados em miligramas por 30 g de peso corporal.  O 
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tratamento com estrógeno aumentou cinco vezes o peso uterino, e abertura vaginal comprovada 

em 100 % dos animais. No entanto, o grupo de animal que recebeu DCTN + estrógeno 

apresentou significativa redução do peso uterino, além de inibição da abertura vaginal em 100 

% dos animais. A DCTN sozinha não produziu nenhuma mudança.  Neste estudo não há 

precisão em relação ao mecanismo de ação da DCTN na redução do crescimento uterino 

estrógeno-induzido.  A DCTN diminuiu o peso uterino, como também a inibição da abertura 

vaginal induzida através do estrógeno em ratos imaturos, desta forma é concebível que a 

DCTN seja antiestrogênica24. 

   

Atividade Cardiovascular 

Estudos in vivo e  in vitro mostraram a atividade cardiovascular da DCTN. Em ratos 

Wistar machos a DCTN (10 e 15 mg/Kg i.v.) apresentou redução na pressão sangüínea e 

freqüência cardíaca. Observou-se um efeito vasorrelaxante (em experimentos in vitro) no 

seguimento da artéria aorta isolada de ratos, e no átrio direito também isolado de ratos, 

observou-se a indução de um efeito cronotrópico negativo. Os efeitos hipotensivo e 

bradicardíaco da DCTN foram possivelmente correlacionados com a liberação de óxido nítrico 

e com os efeitos diretos causados na musculatura lisa vascular e na atividade do ritmo 

cardíaco25. 

 

Citotoxicidade  

A atividade citotóxica da DCTN foi estudada em diversas células tumorais das 

seguintes linhagens: células fibrobroblástica pulmonares de Hamsters chineses (V79)17,28,32,33, 

hepatócitos de ratos32,34, células tumorais de Ehrlich5,21,22, Escherichia coli28, células 

promielocítica leucêmica (HL60)26,27,34. Utilizando-se como principais métodos as variações da 
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morfologia celular, a medida da viabilidade celular e a inibição do metabolismo celular, que 

quantifica a inibição enzimática através dos valores de IC50 (concentração da droga que inibe 

50 % da atividade enzimática).  

Os efeitos citotóxicos da DCTN foram observados no crescimento de células de 

carcinoma ascítico de Ehrlich em meio de cultura.  A inibição do crescimento das células foi 

dose dependente, com valor de IC50 de 51,8 µg/mL (16 mM)5.  

Verificou-se o efeito citotóxico da DCTN em células fibrobláticas pulmonares de 

Hamsters chineses (V79) nas concentrações variando de 80 a 400 mM. O ensaio mostrou uma 

redução dose-dependente da viabilidade destas células. O valor de IC50 obtido 

matematicamente das curvas de dose-resposta foi de  240 mM17. 

O estudo da citotoxicidade da DCTN em células promielocítica leucêmicas (HL60) e 

células mononucleares sanguíneas humanas mostraram diferenciação celular e indução de 

apoptose em céluas (HL60) e baixa toxicidade nas células sanguíneas26,27. A citotoxicidade in 

vitro da DCTN (8 µM) foi analisada em hepatócitos extraído de ratos, tendo sido observado a 

ocorrência de toxicidade seletiva, pelos danos causados nas células hepáticas após tratamento 

subcrônico da DCTN32. Outro estudo mostrou a influência da DCTN na inibição de proteínas 

fosfatase em células HL60, induzindo apoptose34.  

Adicionalmente, a atividade citotóxica da DCTN complexada a β-ciclodextrina foi 

testada com o objetivo de controlar a liberação da DCTN em células de V79 e cultura de 

hepatócitos, observando uma diminuição da citotoxicidade da DCTN complexada33. 
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Toxicidade  

O estudo da toxicidade subaguda da DCTN foi investigado em ratos. Neste estudo 80 

ratos Wistar adulto (40 machos e 40 fêmeas) foram distribuídos randomicamente em  três 

grupos controle que foram tratados com a DCTN utilizada em suspensão de tween 80 (12 %) 

em doses orais de 25, 50 e 100 mg/Kg). Os animais receberam tratamento diário durante 35 

dias. Após este período, observou-se um aumento significativo no peso do fígado em todos os 

animais que receberam doses mais elevadas; redução do nível de protoplasma fosfato alcalino e 

colesterol; bem como um aumento na gama-glutamil transpeptidase (na dose 100 mg/Kg em 

ratos fêmeas). A DCTN causou alterações histopatológicas no fígado que incluiu tumefação 

turva, degeneração microvacuolar e alterações nucleares16.    

A toxicidade da DCTN foi avaliada também, em camundongos Swiss machos que 

permaneceram em jejum por 12 h, e receberam a DCTN por ambas as vias, oral e 

intraperitoneal. As doses administradas por via oral foram 125, 250, 500, 750 e 1000 mg/Kg  e 

pela via intraperitoneal a DCTN foi administrada nas doses 31, 25, 62,5; 125, 250 e 500 

mg/Kg. Os grupos foram observados a 0, 30, 60, 120, 180 e 240 min após a administração da 

DCTN e o número de sobreviventes foi monitorado duas vezes ao dia, num período de 14 dias. 

Ao término deste período, o número de sobreviventes foi registrado e concluiu-se o efeito 

toxicológico agudo com base na mortalidade, expressa em DL50. Os valores de DL50 obtidos 

por via oral e intraperitoneal foi de 876 mg/Kg (12 h) e 47,2 mg/Kg (14 dias). Os resultados 

obtidos mostraram a baixa toxicidade da DCTN17.  

A toxicidade aguda da DCTN foi observada por um período de 72 h após a 

administração oral; neste estudo nenhum sintoma que justificasse a ação tóxica ao nível de 

sistema nervoso central, como estereotipia, ataxia, e convulsão foram detectados. Além disso, a 

DL50 da DCTN foi de 555,0 mg/Kg (v.o.) em camundongos, dez vezes mais alta que a DE50
20.    
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Recentemente, os benefícios terapêuticos da sacaca foram difundidos por todo o país. 

Sua comercialização, entretanto, não preservou o uso tradicional da espécie. Foram relatados 

casos em que as folhas da sacaca foram vendidas com as indicações terapêuticas das cascas.  O 

uso indevido dessa planta (folhas com indicação de cascas em tratamentos prolongados) pode 

causar hepatite tóxica. Pelo menos em duas capitais (Belém e Rio de Janeiro) essa planta já 

mostrou que pode apresentar efeitos hepatotóxicos irreversíveis35.  

Casos de hepatite aguda, crônica e fulminante foram notificados na região Amazônica 

em pacientes que fizeram uso da sacaca no controle de peso e redução dos níveis de colesterol; 

um estudo realizado durante 36 meses registrou 25 casos de hepatotoxicidade atribuída a 

sacaca, tendo sido evidenciado que 21 pessoas tiveram hepatite aguda, 3 hepatite crônica e 1 

hepatite fulminante36. 

 

DCTN  NANOENCAPSULADA 
 

A nanotecnologia farmacêutica representa uma das fronteiras da ciência a qual envolve 

aspectos multidisciplinares, e muito contribui para o avanço da ciência humana, objetivando o 

prolongamento e a melhoria no controle da liberação de fármacos em nanocarreadores37.  

Os Sistemas de Liberação Controlada (SLC) evoluíram no final da década de 60 com 

pesquisas que visavam seu uso clínico e industrial, porém os principais obstáculos encontrados 

foram econômicos e relacionados ao seu desempenho. Com o planejamento e otimização de 

parâmetros, tais como: controle da taxa de liberação, sítio-especificidade, estabilidade, 

dimensões, biocompatibilidade e esterilidade; os cientistas tornaram estes sistemas bem 

sucedidos38.  Nos últimos anos, houve um considerável aumento no interesse de empresas na 

área da nanotecnologia, devido ao sucesso comercial de alguns produtos, à variedade nos 

processos de fabricação, a grande diversidade de materiais poliméricos, ao êxito para um 
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grande número de fármacos, e à versatilidade na produção para diferentes vias de 

administração (Tabela 1).  

A possibilidade de se adotar uma nova realidade terapêutica, ou seja, de se incorporar 

fármacos em SLC proporcionaria uma diminuição de 20 % nos custos, além de reduzir pela 

metade o tempo de descoberta de novas moléculas bioativas39. Estes sistemas têm como 

vantagens: aumentar de maneira racional e efetiva a atividade terapêutica; diminuir a 

toxicidade pela redução dos picos de concentração máxima, objetivando manter os níveis 

constantes do fármaco no sangue; controlar e prolongar a liberação reduzindo a freqüência de 

doses; otimizar as atividades biológicas com doses mais baixas devido a sítio-especificidade e 

proteger a substância terapêutica dentro do organismo40,41.  

 
           Tabela 1: Tipos nanocarreadores de sistemas de liberação controlada.   
 
SLC                                               Descrição 
Lipossomas       São vesículas microscópicas composta de uma ou mais 

bicamadas             fosfolipídica42. 
Nanocápsulas São sistemas vesiculares menores que 1 µm  contendo um 

fármaco em seu interior, envolvido por uma membrana 
polimérica43,44.    

Nanopartículas 

Nanoesferas São sistemas matriciais em que um fármaco encontra-se 
fisicamente e uniformemente disperso na malha polimérica, 
menores que 1 µm43.             

Microcápsulas São carreadores com fina camada polimérica do tipo 
reservatório, de 1 a 1000 µm45.          

Micropartículas 

Microesferas Matriz polimérica compacta onde o fármaco encontra-se 
distribuído, de 1 a 1000 µm46. 

 
 

Estudos recentes apresentaram a encapsulação da DCTN, caracterização das 

nanopartículas formuladas e posterior atividade citotóxica em células leucêmicas humanas47,48 

e células V7949 mostrando uma redução significativa da citotoxicidade da DCTN 

nanoencapsulada, quando comparada ao fármaco livre.  
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Diversos trabalhos relalizados por  (Magalhães, N. S. S.) foram desenvolvidos com 

substâncias naturais, comprovaram o sucesso de sistemas nanoparticulados contendo fármacos 

ou substâncias ativas encapsuladas. Dentre eles encontram-se a atividade antitumoral de ácido 

fumarprotocetrárico (extraído de Cladonia Verticillaris) em nanocápsulas50, ácido úsnico 

(Cladonia substellata) em nanocápsulas51 e microesferas52, polissacarídeos (Anacardium 

occidentale) em lipossomas53, lectina (Cratylia mollis) em lipossomas54 e lapachol (Tabebuia 

avellanedae) em microesferas55; atividade antiparasitária de alfa-glucana sulfatada do líquen 

(Ramalina celastri) em lipossomas56 e atividade antimicrobiana de ácido úsnico (Cladonia 

substellata) em nanocápsulas57. 

Atualmente a DCTN incorporada em micropartículas de polímeros biocompatíveis, está 

sendo testada em nosso laboratório (LIKA – UFPE) com objetivo de minimizar os possíveis 

efeitos hepatotóxicos causados pelo fármaco livre, bem como aumentar sua eficácia 

terapêutica. 

  

CONCLUSÃO 

Os diversos estudos farmacológicos comprovam a eficácia biológica do diterpeno do 

tipo 19-nor-clerodano, DCTN, e instigam os pesquisadores a buscarem mais dados científicos 

relacionados ao seu mecanismo de ação, a sua toxicidade, bem como  o desenvolvimento de 

novas alternativas que possam otimizar as atividades biológicas observadas em ensaios pré-

clínicos, e diminuir os possíveis efeitos colaterais deste produto natural. Uma das estratégias 

viáveis para este avanço é a incorporação da DCTN em sistemas nano e microparticulados de 

liberação controlada de fármacos, visando a redução de possíveis efeitos hepatotoxicos e 

melhoria da biodisponibilidade desta droga. Portanto, o desenvolvimento de formulações 
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farmacêuticas de liberação controlada consiste num importante avanço na terapêutica da 

DCTN, um protótipo de fármaco com comprovado caráter lipofílico e variadas atividades 

biológicas.  
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Abstract 

In this present study, poly (D,L-lactic-co-glycolic)-acid microspheres containing DCTN were 

prepared by the double emulsion method. Physicochemical characteristics of the microspheres 

were assessed by FT-IR and 1H-NMR spectroscopy. The encapsulation efficiency, the particle 

size distribution and the in vitro release profile were evaluated. The hypoglycemic activity of 

DCTN-loaded microspheres was monitored in normal and hyperglycemic mice after 

administration of a daily dose of DCTN (50 mg/kg body weight) for 7 days. Spherical shaped 

microspheres were observed, which had a mean particle size of 3.1 ± 0.6 µm. The presence of 

DCTN into PLGA-microspheres was verified by FT-IR and 1H-NMR spectroscopic analysis 

and the encapsulation efficiency of DCTN was about 85.5 ± 3.9 %. The in vitro kinetic profile 

of DCTN-loaded microspheres was initially fairly fast with a burst effect of 41.5% (k=4.839 ± 

0.503) followed by a slower and controlled release attaining a maximum drug released 

(roughly 60%) within 3 days. DCTN was able to reduce glucose levels of normal glycemic 

animals and this effect was improved by its encapsulation into PLGA-microspheres. However, 

DCTN was not able to treat animals committed by severe diabetes in a short period of time. 

The decrease of the glucose level was 14.3% and 26.8% after the treatments with DCTN 

suspension and DCTN-loaded microspheres, respectively. The hypoglycemic effect of DCTN-

loaded microspheres as compared with that one of the untreated animals was only statistically 

significant after a week. Results of hypoglycemic activity revealed DCTN-loaded microspheres 

as a potential delivery system intended for the treatment of metabolic diseases characterized by 

hyperglycemia.  
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Introduction 

The critical role of drug delivery systems in the ‘rational drug design’ has widely been 

recognized. A huge number of controlled drug delivery schemes have been developed in recent 

years to target drugs to a specific site in a suitable rate so as to maximize the drug efficacy and 

minimize its side effects (Feng et al., 2004). Polymeric delivery systems have long been used 

in the delivery of both water soluble and insoluble drugs (Gupte and Ciftci, 2004). The 

controlled release provided by encapsulating a drug in a polymeric matrix from which it is 

released at a relatively slow rate over a prolonged time affords less recurrent administrations, 

thereby increasing the patient compliance and reducing the treatment failure. It is also capable 

of protecting the therapeutic compound within the body, potentially optimize therapeutic 

responses, extend efficacy, and avoid peak-related side-effects by maintaining more-constant 

blood levels of the drug (Berkland et al., 2002).  

Poly (D,L-lactic-co-glycolic) acid (PLGA) have been approved by the FDA as a 

polymer of choice in controlled release systems (Jain et al., 2000). Microspheres prepared with 

PLGA polymers have extensively been studied in the preceding two decades as sustained 

release dosage forms, improving patient compliance and/or therapeutic efficacy of 

contraceptive steroid, narcotic antagonist, antimalarial, and anticancer agents (Ravivarapu et 

al., 2000). 

Croton cajucara Benth, an Amazon native plant, is very concerned with the traditional 

health care, as practiced in the Amazon region of Northern Brazil. Croton cajucara 

(Euphorbiaceae) occurs extensively in this region, where it is popularly known as ‘sacaca’, 

which in the Tupi aboriginal language means “witchery” (Maciel et al., 2002). Commercial 

drugs containing medicinal plants including C. cajucara are quite prevalent in Belém city 

(state capital of Pará). In other regions of Brazil, the use of extracts from Brazilian medicinal 
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plants in the treatment of human diseases is also widespread, and this practice has greatly 

increased in recent years (Maciel et al., 2000).   

Phytopharmacological studies have been conducted with folk therapeutic prescriptions 

of such a plant, in that the diterpene trans-dehydrocrotonin (DCTN) a 19-nor-clerodane lactone 

type, was isolated as the major component of the stem bark of C. cajucara. Experimental in 

vivo studies have shown that DCTN has hypoglycemic (Farias et al., 1997; Silva et al., 2001), 

cardiovascular  (Silva et al., 2005), antiulcerogenic (Hiruma-Lima et al., 1999; Melo et al., 

2003; Rodríguez et al., 2004), antiinflammatory and antinociceptive (Carvalho et al., 1996), 

and even antitumor (Grynberg et al., 1999; Melo et al., 2004) effects.  

The toxicity of Croton cajucara reported by folk medicinal information (Veiga Júnior 

et al., 2005), could be correlated with both strong doses and prolonged use of this Croton, 

because its toxicological effect was not observed at all (Maciel et al., 2000, Veiga Júnior, et 

al., 2005, Agner et al., 1999, 2001). Agner et al. (1999; 2001) proved that DCTN is an 

antigenotoxic agent.  Actually, an evident toxicity of DCTN is not confirmed. It appears that 

the a probable toxicity of this drug as well as its poor water solubility can be circumvented by 

developing a drug delivery system that would improve the bioavailability and release the drug 

in a sustained manner over a longer period of time. Concerning to its solubility, the relative 

low hot-water solubility of DCTN was previously investigated in an aqueous extract (AE) of 

the stem bark of Croton cajucara, in which 59.9% of this drug was detected by HRGC-MS 

analyses (Maciel et al., 2002).  This evidence may account for the observed difference in the 

amount of DCTN in AE and in the methanol extract where 78.7% of DCTN was detected 

(Maciel et al., 2002).  The current improvement of the pharmacochemical studies with DCTN 

reinforces this metabolite as an important bioactivity ingredient of C. cajucara. The purpose of 

the present study was both to contribute with the scientific research of C. cajucara and on the 
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improvement of DCTN uses by developing DCTN-loaded microspheres, to evaluate their 

physicochemical characteristics and to assess their effect on blood glucose levels in normal and 

hyperglycemic mice. 

 

Materials and Methods 

 

Materials 

PLGA (50/50, inherent viscosity 0.57 dl/g) was purchased from Birmingham Polymers 

(Alabama, USA). The stabilizers poly (vinyl alcohol) (PVA, mw 13,000-17,000) and poly 

(ethylene glycol) (PEG, mw 4,000), the cryoprotectant threalose and streptozotocin (STZ) were 

obtained from Sigma-Aldrich (St Louis, USA). The clerodane type diterpene DCTN was 

extracted and purified from the stem bark of Croton cajucara (Maciel et al., 2000). Plant 

material was collected in Jacundá, state of Pará (Amazon Region of Brazil) and identified by 

Nelson A. Rosa. A voucher specimen (# 247) has been deposited in the Herbarium of the 

“Museu Paraense Emílio Goeldi” (Belém, Brazil). The physicochemical characterization of the 

DCTN was carried out at the Chemistry Laboratory of the Federal University of the Rio de 

Janeiro (Brazil). Blood glucose kits were furnished by Labtest Diagnostic (Brazil). All other 

reagents were of analytical grade. 

 

Methods 

Preparation of DCTN-loaded microspheres 

The microspheres were prepared using a w/o/w multiple emulsion technique, as 

previously reported (Ribeiro-Costa et al., 2004). A simple emulsion (w/o) was prepared by 
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dissolving PLGA (450 mg) and DCTN (30 mg) in dichloromethane (12 mL). The organic 

solution was emulsified (ultra-turrax T25, IKA, Germany) with 5 mL aqueous solution of PEG 

(1 mg/mL) for 1 min at 8,000 rpm using an ice bath. Afterwards, this simple emulsion was 

added to a continuous phase, constituted of 50 mL aqueous solution of PVA (0.5 %, w/w) and 

emulsified for 30 s at 8,000 rpm, resulting in a multiple emulsion (w/o/w).  The mixture was 

thus maintained under agitation at 400 rpm (4 h) for the solvent evaporating. The microspheres 

were recovered through centrifugation (Kubota KN-70 centrifuge, Japan) for 5 min at 976 g 

and washed three times with deionized water to remove the excess of emulsifiers. Finally, 

microspheres were lyophilized. Before the lyophilized process, microspheres were previously 

dispersed within 1 % (w/v) threalose aqueous solution (10 mL), frozen at –80°C overnight and 

placed in the lyophilize equipment (EZ-DRY, FTS System, USA) operating at 200 bars during 

16 h. Unloaded microspheres were prepared at the aforementioned conditions. The storage of 

lyophilized unloaded and DCTN-loaded microspheres was performed at 25 ± 1°C in a vacuum 

desiccators. 

 

Characterization of DCTN-loaded microspheres 

Drug encapsulation efficiency 

The DCTN content into PLGA-microspheres was evaluated by UV-VIS spectroscopy 

(Ultrospec 3000 pro, Amersham Biosciences, Sweden). Samples of lyophilized DCTN-loaded 

microspheres (5 mg) were diluted with 25 mL of a mixture of dichloromethane and methanol 

(3:2) under ultrasound agitation for 10 min. The DCTN was detected at a wavelength of 244 

nm. The standard calibration curve of DCTN was prepared for concentration ranging from 2 to 

15 µg/ml. 
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Infrared and 1H-NMR studies of DCTN-loaded microspheres 

The association of the drug with the polymeric matrix was investigated by means of the 

Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and 1H-Nuclear Magnetic Resonance 

spectroscopy (1H-NMR).  For FT-IR analysis samples of unloaded microspheres, DCTN-

loaded microspheres and free DCTN were grinded with KBr (4 % w/w) using a Bomem 

spectrophotometer (MB-series, Hartmann & Braun, UK). The 1H-NMR spectra were 

performed in DMSO–d6 as solvent using a 300 MHz NMR spectrophotometer (Varian Unit 

Plus-300, USA). 

 
Particle size distribution  

The size distribution of microspheres was assesses using a Zetasizer® (Nano-ZS90, 

Malvern Instruments, UK). Light microscopy (Olympus CH-2 Microscope, USA) was carried 

out for evaluating the formation, homogeneity and surface properties of microparticles. The 

morphological characteristics of the microspheres were analyzed by scanning electron 

microscopy (SEM) through an electron microscope (JSM-T200, Jeol, Japan). A sample of 

microspheres was suspended in distilled water to obtain a homogeneous suspension and placed 

on a glass surface, which was fixed on a metallic support with carbon-glue. After drying at 

37ºC, samples were directly coated with colloidal gold using a sputter module in a high-

vacuum evaporator (JFC-1100, JOEL, Japan). Microspheres were then examined. 

 
Stability of DCTN-loaded microspheres 

The stability of the DCTN encapsulated into PLGA-microspheres was evaluated in a 

period from 7 to 300 days, aiming to establish the formulation durability. The macroscopic and 
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microscopic appearances were monitored at regular time intervals. The DCTN content was 

assessed by the abovementioned UV-VIS spectrophotometric method.  

 

In vitro release of the DCTN-loaded microspheres 

The in vitro release profile of DCTN from PLGA-microspheres was evaluated 

according to the protocol previously reported (Ribeiro-Costa et al., 2004). A sample of the 

DCTN-loaded microspheres (100 mg) was suspended in 100 mL of 20 mM phosphate-buffered 

saline (PBS, pH 7.4), and  incubated at 37 ± 1°C under horizontal shacking at 180 rev/min. At 

preset time intervals, 2 mL aliquots of the dissolution medium were filtered through a 0.45 µm 

membrane filter (Millipore, USA) and the DCTN content was analyzed by UV-VIS 

spectroscopy as previously described. Results are expressed as the released drug percentage as 

a function of time. Values represent the mean ± standard deviation (SD) of three independent 

measurements. 

 

Hypoglycemic activity of DCTN- loaded microspheres 

The in vivo hypoglycemic activity of DCTN-loaded microspheres was evaluated in 

normal and hyperglycemic female Swiss mice (25-35 g body weight) through to two different 

sets of experiments. In the first one, normal glycemic mice were separated in three groups of 

six animals each, which were randomly established as control and treated groups. In a second 

set of experiment, diabetes was induced by three consecutive intraperitoneal injections of STZ 

(60 mg/kg in citrate buffer 0.01 M, pH 4.5) with intervals of 24 h. Fourteen days after the last 

administration of STZ the blood glucose levels were determined and mice presenting a basal 

glycemia of 300 mg/dL or over were considered to be diabetic according to the protocol 
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established for rats (Okine et al., 2005). Diabetic mice were then randomly separated into three 

groups of 10 animals each. The treatment of both normal and hyperglycemic animals was 

performed by a daily oral administration of DCTN suspension in 5 % v/v tween 80 or DCTN-

loaded microspheres for a week.  Daily, animals were weighted and blood samples collected 

from the orbital plexus using unheparinized capillary glass tubes. Blood glucose levels were 

measured using a diagnostic kit (Labtest, Brazil). Control animals received a saline solution 

containing 5 % v/v tween 80. 

Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and the t-Student test was used 

to establish the significance between the control and the test values. All results are expressed as 

“mean ± SD” of three measurements. 

 

Results and Discussion 

DCTN-loaded microspheres 

In the present study, the ability of PLGA microparticles to encapsulate DCTN as a 

hypoglycemic drug was evaluated. Microspheres were prepared using a solvent 

extraction/evaporation technique, which requires neither high temperatures nor phase 

separation-inducing agents. Several batches of PLGA-microspheres containing DCTN were 

prepared varying the drug-polymer ratio.  Values of the drug encapsulation efficiency into 

PLGA-microspheres are presented in Table 1. As it can be seen, the encapsulation efficiency 

increased with the augmentation of the drug payload, attaining the highest entrapment (85.5 ± 

3.9 %) at 30 mg of DCTN (1:18 drug/polymer ratio).  A decrease on the encapsulation 

efficiency (80.2 ± 0.8%) was observed at 40 mg of DCTN. The satisfactory entrapment of 

DCTN into PLGA matrix was probably due to the hydrophobic nature of this drug.  
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These encapsulation efficiency figures were much better than those ones previously 

reported in the entrapment of rifampicin (12-18 %), a hydrophobic molecule, into PLGA 

matrix at a drug polymer ratio of 1:20 (Ain et al., 2002).  

 

Table 1. Encapsulation efficiency of DCTN into PLGA microspheres (450 mg of polymer). 
 
   DCTN            Drug/Polymer ratio                Encapsulation Efficiency  
    (mg)                                                                            (%) 
     10                       1: 45                                         74.2 ± 2.3 
     20                       1: 23                                         79.8 ± 1.3 
     30                       1: 18                                         85.5 ± 3.9 
     40                       1: 11                                         80.2 ± 0.8 
 
 

Characterization of DCTN-loaded microspheres 

The FT-IR spectrum of the DCTN-loaded microspheres is shown in the Fig. 1. It is 

visibly observed a band at 1,664 cm-1, which corresponds to the carbonyl group at the C-2 of 

DCTN molecule. The characteristic band of cetone group at C-20 of DCTN, corresponding to 

the lactone, shown at 1,751 cm-1,  was rather overlapped with the bands of the carbonyl groups 

present in the PLGA molecule. These results confirm the presence of DCTN in PLGA-

microspheres. In addition, it was observed an absorption peak at 3,250 cm-1 for both unloaded 

and DCTN-loaded microspheres, which corresponds to the hydroxyl groups of the trehalose 

molecule used as cryoprotectant in the formulation of microspheres.  

Fig. 2 shows the 1H-NMR spectrum of DCTN-loaded microspheres. The protons were 

observed at 5.52 ppm (H-12, triplet, J=8.4 Hz), 5.82 ppm (H-3, singlet), 6.51 ppm (H-14, 

duplet, J=0.9 Hz), 7.37 ppm (H-15, multiplet, J=7.37 Hz), and 7.8 ppm (H-16, multiplet, J=7.8 

Hz) of the DCTN molecule (Maciel et al., 2002) indicating its presence in PLGA- 
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microspheres.  However, the low amount of DCTN in relation to the polymer amount 

made hard observing characteristic drug peaks. The spectroscopic analyses thus corroborate the 

encapsulation of DCTN into PLGA microspheres. 

The mean particle size of DCTN-loaded microspheres was 3.1 ± 0.6 µm. Light 

microscopy and scanning electron microscopy (SEM) showed spherical shaped microspheres 

with a relatively smooth surface as depicted in Fig. 3. Instability was detected after 

redispersion of lyophilized DCTN-loaded microspheres stored at 25°C for 3 months as shown 

in Fig. 3b. In fact some aggregate tendency of the particles was observed. Controlled particle 

size from the nano to micrometer range can be achieved, but a careful selection of parameters 

and materials is needed to grant high encapsulation efficiency and low residual solvent content 

(Freitas et al., 2005). The rate at which the solvent is removed from the spheres is mainly 

dependent on the temperature, the pressure, and the amount of water in the final emulsion 

phase and it can be directly related to the sphere porosity (Freiberg and Zhu, 2004).  

The long-term stability monitoring of lyophilized PLGA-microspheres detected a 

gradual decrease of the DCTN content into microspheres, which reach  70.95 ± 1.6 % after 300 

days of preparation (Fig. 4), which corresponds to a drug loss of about 30 %.  
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Figure 1. Infrared spectrum, a) DCTN encapsulated into PLGA-microspheres, b) unloaded 

microspheres, and c) free DCTN. 
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Figure 2. 1H-NMR spectra:  a) Free DCTN; b) DCTN-loaded PLGA microspheres. The inset 

shows the chemical structure of trans-dehydrocrotonin.  
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Figure 3. Light microscopy (40×) of redispersed DCTN-loaded microspheres, a) One month 

and b)  three months after preparation;  scanning electron microscopy (SEM), c) one month 

(200×), d) three months after preparation (600×). 
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Figure 4. Stability of the DCTN encapsulated into PLGA-microspheres. 

 

In vitro release kinetics of DCTN-loaded microspheres 

In vitro release kinetics of DCTN-loaded microspheres is depicted in Fig. 5. An 

intricate kinetic profile was developed as shown in the inset of the Fig. 5. Initially, a burst 

effect occurred and 9 % of the drug was released within 1.5 hours. This effect might be 

associated with the presence of DCTN crystals on or nearby the surface of microspheres. Such 

a burst step was maintained until achieving 37.7 ± 2.8 %, followed by a gradual release of 

DCTN attaining a maximum drug release at 57.7 ± 2.1 % within 72 hours.  
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Figure 5. In vitro release profile of DCTN from PLGA

standard deviation of three independent assays. 
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amount may engender some toxicity or further side-effects, notably for potent drugs or those of 

narrow therapeutic index. It is long recognized that the particle size is a primary determining of 

the drug release rate. Large microspheres generally release encapsulated compounds slowly 

and over longer time periods. Obviously, extra properties such as polymer molecular weight, 

initial porosity and drug distribution are also relevant in release profiles (Berkland et al., 2002). 

 

Hypoglycemic activity of DCTN-loaded microspheres 

Figure 6 shows blood glucose levels of mice following the treatment with DCTN-

loaded microspheres in comparison to the DCTN suspension. Animals were not in fast and as a 

consequence the basal glycemia ranged from 140 to 160 mg/dl. A hypoglycemic effect was 

observed at the administered dose (50 mg.kg-1 body weight) for both DCTN-loaded 

microspheres and DCTN suspension. The decrease of the glucose level was 14.3 % and 26.8 % 

after the treatments with DCTN suspension and DCTN-loaded microspheres, respectively. 

However, the hypoglycemic effect of DCTN-loaded microspheres was statistically significant 

only at the 7th day of the treatment as compared with that one of the untreated animals. Weights 

of animals were not significantly different at the last day of inspection. However, they 

decreased in the first days of experiments. 

Previous results showed a reduction of glucose blood levels of normal glycemic 

animals after treatment with DCTN suspension (50 mg/kg). After two hours of DCTN 

administration, glucose levels were reduced from 92.3 ± 6.9 to 76.4 ± 5.2 mg/dl (Farias et al., 

1997).  
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Figure 6. Hypoglycemic effect of oral administration of free DCTN, DCTN-loaded 

microspheres (DCTN-MS) and vehicle (5 %  v/v tween 80 in saline), on blood glucose levels 

of normoglycemic mice. Data represent the mean ± SD (n=6). 

 

The hypoglycemic activity of DCTN in diabetic animals is shown in Fig. 7. Before 

treatment, the diabetes induction was confirmed through characteristic signals such as polyuria, 

polydipsia and hairless.  As can be remarked in Fig.7 no significant hypoglycemic effect was 

observed for either DCTN suspension or DCTN-loaded microspheres in animals committed by 

severe diabetes. Different facts can be accounted for the failure of the treatment of 

hyperglycemic animals with DCTN. First of all, the dose of DCTN should not be adequate to 

treat severe diabetes and treatment should be started early and be extended for a longer period 

of time. 
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Figure 7. Hypoglycemic effect of oral administration of free DCTN, DCTN-loaded 

microspheres (DCTN-MS) and vehicle (5 %  v/v tween 80 in saline), on blood glucose levels 

of diabetic mice. Data represent the mean ± SD (n=10). 

 

 
Conclusion 

Microspheres obtained from PLGA copolymer containing DCTN were spherical 

shaped, relatively homogeneous in size distribution, stable when stored at 25°C and present an 

encapsulation ratio of 1:18 drug-polymer. The encapsulation increased the hypoglycemic 

activity of DCTN in normal glycemic mice. Chemotherapeutic potential of these particles can 

improve the management of drug therapy in hyperglycemic patients.  
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CONCLUSÕES 
 
 

• Foram obtidas microesferas de PLGA contendo DCTN com taxa de encapsulação de 

85.5 ± 3.9 % e diâmetro médio de 3.1  ± 0.6 µm; 

 

• As microesferas obtidas mostraram forma esférica e superfície lisa, com boa 

homogeneidade e distribuição do tamanho das partículas; 

 

• As microesferas de PLGA contendo DCTN liofilizadas, armazenadas a 25°C 

apresentaram estabilidade até o terceiro mês após sua formulação; 

 

• O perfil cinético da liberação in vitro da DCTN a partir das microesferas de PLGA 

apresentou uma rápida liberação inicial, seguido de uma liberação gradual; 

 

• A DCTN encapsulada potencializou a atividade hipoglicemiante em animais normais 

quando comparado ao fármaco livre; 

 

• O tratamento com DCTN livre e encapsulada não reduziu os níveis de glicemia em 

animais diabéticos na dose administrada durante uma semana; 

 

• As microesferas de PLGA contendo DCTN podem ser exploradas como alternativa no 

controle de altas taxas glicêmicas. 
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