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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade esquistossomicida de lipossomas contendo 3-(4-

chloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilidene)-imidazolidine-2,4-dione FZ4-LPSF (Lipo-FZ4). A 

solubilidade do FZ4 foi avaliada em diferentes valores de pH. Lipossomas contendo FZ4 

foram preparados pelo método de hidratação do filme lipídico com posterior sonicação. A 

atividade do Lipo-FZ4 foi avaliada em camundongos Swiss infectados com Schistosoma 

mansoni e tratados com FZ4 livre ou encapsulado em lipossomas com doses de 50, 125 e 200 

mg/kg, fracionadas em cinco dias. Os animais foram sacrificados 64 dias após a infecção e o 

sistema porta-hepático e mesentérico foi perfundido para a recuperação dos vermes adultos A 

taxa de encapsulação do FZ4 foi determinada pelo método de ultracentrifugação (95.9 ± 1,4 

%). Foi verificada uma redução no número de vermes adultos de 24,65 % e 42,4 % para os 

grupos tratados com FZ4 e Lipo-FZ4, respectivamente. Todos os grupos tratados apresentaram 

100 % de alteração no oograma, constatando a redução na ovoposição pelas fêmeas do 

Schistosoma mansoni. A atividade do FZ4 no tratamento de animais com Schistosoma 

mansoni foi evidenciada. 

 

Unitermos: Esquistossomose, Schistosoma mansoni, FZ4, lipossomas. 
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ABSTRACT 

 

The goal of this study is to report the antischistosomal activity of liposomes containing 3-(4-

chloro-benzyl)-5-(4-nitro-benzylidene)-imidazolidine-2,4-dione (FZ4-LPSF). The solubility of 

FZ4 at different pH values was evaluated. Liposomes containing FZ4 (Lipo-FZ4) were 

obtained through lipid thin film method. The antischistosomal activity was investigated in 

Swiss mice infected with Schistosoma mansoni. The treatment of animals was performed 49 

days after infection with daily dose of 50, 125, 200 mg/kg (i.p.) for 5 days. Animals were 

killed 64 days post-treatment and the hepatic and portal mesenteric vessels were perfused to 

recover adult worms. Qualitative oogram patterns were evaluated in small intestine, in which 

the developmental stages of the eggs were classified. FZ4 is more soluble at pH 12 (14.52 

μg/mL) than pH 7.4 (0.53 μg/mL). The two carboxylic groups presented at the imidazolic ring 

of FZ4 are electron acceptors, which confer a Lewis acid character to FZ4. Similar effects are 

observed for the p-chloride placed in the benzyl ring and the p-nitro at the benzylidene radical, 

both presenting positive σp electroattractor effects of 0.24 e 0.78, respectively. The 

entrapment efficiency of FZ4 into liposomes (1.0 mg/ml) was 95.9% (±1.4). Remarkable 

reductions in worm burden (24,65% and 42,4%) were observed with free FZ4 and lipo-FZ4 

(50 mg/kg) treatments, respectively. According to the oogram there was an interruption of the 

ovoposition in all the mice treated. The treatment of animals infected with S. mansoni with 

lipo-FZ4 evidenced the antischistosomal effect of the FZ4.  

 

Keywords: Schistosomiasis, Schistosoma mansoni, FZ4, Lipossomes. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

A esquistossomose é uma doença que permanece como um dos maiores problemas de 

saúde pública do mundo, devido à falta de erradicação do molusco vetor do parasita 

Schistosoma, ao recente desenvolvimento de resistência do parasita frente aos agentes 

esquistossomicidas e à falta de vacinas contra a doença. É uma enfermidade que acomete mais 

de 200 milhões de pessoas, principalmente crianças, e mais outras 600 milhões encontram-se 

sob o risco de infecção (KHALIFE et al., 2000; VIJVER et al., 2004). 

O controle da esquistossomose atualmente depende da quimioterapia, onde o único 

tratamento efetivo é o uso do praziquantel. Os principais fatores para esta situação são a 

eficácia contra todas as espécies de Schistosoma, ausência de toxicidade, fácil administração e 

uma recente queda no custo. O aumento na utilização do praziquantel na terapia contra a 

esquistossomose tem se tornado a base do desenvolvimento de resistência do parasita (CIOLI 

et al., 2004). A necessidade do direcionamento da pesquisa científica para a síntese de novos 

fármacos esquistossomicidas fica então evidenciada. 

Trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Planejamento e Síntese de Fármacos do 

Instituto de Antibióticos da UFPE tendo o niridazol como protótipo, sintetizaram o fármaco 

FZ4 - LPSF, com a finalidade de atuar como agente na terapia contra a esquistossomose. O 

FZ4 – LPSF é um derivado imidazolidínico e sua atividade contra a esquistossomose foi 

primeiramente testada por Oliveira et al. (2004), estando incluído no grupo de novas séries de 

imidazolidinas que apresentam atividade contra Schistosoma mansoni (SANTOS et al., 2005).  

Sistemas de Liberação de Fármacos, levando em consideração o carreador, a via de 

administração e o alvo estão envolvidos na estratégia de processos com o objetivo de aumentar 

a eficácia de agentes terapêuticos, podendo envolver o aumento da biodisponibilidade, 

diminuição da toxicidade e adesão terapêutica. Liberação de fármacos, ou liberação 

controlada, é o uso de meios que regulam a taxa de acesso do fármaco ao meio biológico, 

podendo ser meios químicos, físicos ou mecânicos. Portanto, a tecnologia de liberação de 

fármacos representa umas das fronteiras da ciência, a qual envolve aspectos multidisciplinares, 

contribuindo para o avanço da saúde humana (RANADE e HOLLINGER, 2004). 

Lipossomas são vesículas compostas de uma ou mais bicamadas lipídicas concêntricas, 

separadas por um meio aquoso. São carreadores potenciais para uma variedade de fármacos, 

 13



Batista, C. M.                               Avaliação da atividade esquistossomicida do FZ4 encapsulados em lipossomas  

destacando-se na terapia contra o câncer, terapia antimicrobiana, em vacinas, terapia genética 

e como carreadores de agentes de diagnósticos (KAUR et al., 2004; TORCHILIN, 2005). 

A presente dissertação consiste em três partes: uma revisão bibliográfica sobre 

lipossomas e esquistossomose com a lista de referências bibliográficas que foram utilizadas 

como fonte de pesquisa para elaboração deste trabalho; de um artigo de revisão sobre 

lipossomas e suas aplicações terapêuticas, submetido ao Brazilian Journal of Pharmaceitical 

Sciences (Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas) e um artigo científico sobre a 

atividade esquistossomicida de lipossomas contendo 3-(4-chloro-benzil)-5-(4-nitro-

benzilideno)-imidazolidina-2,4-diona FZ4-LPSF (Lipo-FZ4) em animais infectados com 

Schistosoma mansoni. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  

 

A utilização de sistemas em liberação controlada de fármacos envolve um vasto campo 

de estudos e tem reunido muitos esforços, atualmente, na área de lipossomas. A habilidade 

destas vesículas para encapsular substâncias químicas e biomoléculas fez com que se 

tornassem potentes carreadores para o sistema de liberação de fármacos, podendo ser 

administrados por diferentes vias.  

O controle da esquistossomose atualmente depende da quimioterapia e o único 

tratamento efetivo é o uso do praziquantel. Durante as últimas décadas, o efeito produzido pela 

modificação estrutural na atividade biológica dos derivados imidazolidínicos tem sido objeto 

de grande interesse e, recentemente, uma nova série de derivados de imidazolidinas vem 

apresentando atividade contra o S. mansoni. O FZ4 – LPSF (3-(4-Cloro-benzil)-5-(4-nitro-

benzilideno)-imidazolidina-2,4-diona) é um derivado imidazolidínico, podendo se tornar mais 

uma alternativa no tratamento da esquistossomose. 

O desenvolvimento de uma forma farmacêutica de liberação controlada deste fármaco, 

por encapsulação em lipossomas, pode consistir em um importante avanço na terapêutica, 

repercutindo para a melhoria do tratamento, além do impulso técnico, científico e financeiro 

potencialmente adquiridos com um novo produto terapêutico. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Geral: 

O principal objetivo deste trabalho consiste em avaliar in vivo a atividade esquistossomicida 

do derivado imidazolidínico FZ4 encapsulado em lipossomas, visando contribuir com mais 

uma alternativa para o tratamento da esquistossomose. 

Específicos: 

• Obter uma curva de calibração do FZ4; 

• Testar a solubilidade do FZ4 em diferentes valores de pH; 

• Obter e caracterizar físico-quimicamente lipossomas contendo FZ4; 

• Avaliar in vivo a atividade esquistossomicida do FZ4 em sua forma livre e encapsulado 

em lipossomas. 
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RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

  

11  --  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  LLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  FFÁÁRRMMAACCOOSS  

 

O desenvolvimento de tratamentos clínicos efetivos baseados na nanotecnologia é uma 

das primeiras categorias a colher os frutos dos consideráveis investimentos feitos neste campo. 

A pesquisa na liberação e no direcionamento de agentes terapêuticos e de diagnóstico 

baseadas na nanotecnologia está na frente da nanomedicina por várias razões. Desde que a 

eficiência da liberação de fármacos é diretamente relacionada ao tamanho da partícula, 

formulações com sistemas nanoparticulados podem aumentar a biodisponibilidade, 

controlando a liberação do fármaco e possibilitar um direcionamento mais preciso no nível de 

liberação intracelular direta (GALINDO-RODRIGUEZ et al., 2005). 

A liberação de fármacos vem desempenhando um importante papel no desenvolvimento 

e no mercado farmacêutico. Uma pesquisa da indústria estimou que mais de 300 companhias 

se engajaram no desenvolvimento e licenciamento de tecnologias de liberação de fármacos. 

Até 2007 estima-se que os sistemas de liberação de fármacos poderão representar 40% deste 

mercado (RANADE e HOLLINGER, 2004; EMERICH e THANOS, 2006). O crescente 

interesse pelo emprego desta tecnologia pode também ser evidenciado pelo número de 

formulações baseadas em sistemas de liberação de fármacos aprovadas para aplicação clínica 

ou submetidas à avaliação clínica (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Exemplos de fármacos associados a sistemas de liberação aprovados para a 

aplicação clínica ou submetidos à avaliação clínica (TORCHILIN, 2005; RANADE e 

HOLLINGER, 2004). 
Princípio Ativo Sistema de liberação Nome do Produto  Indicação terapêutica 
Daunorrubicina Lipossomas DaunoXome® Sarcoma de Kaposi 
Doxorrubicina Lipossomas de longa 

circulação 
Mycet® Sarcoma de Kaposi, câncer 

de ovário, câncer de mama 
recorrente 

Anfotericina B Lipossomas AmBisome® Infecções fúngicas 
Nistatina Lipossomas Nyotran® Agente antifúngico tópico 
Medisorbe / prolease Microesferas Alkermes*  
Ibuprofeno Microcápsulas Eurand* Antiinflamatório 
* Fabricante 
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11..11  --  LLiippoossssoommaass  eemm  ssiisstteemmaass  ddee  lliibbeerraaççããoo  ddee  ffáárrmmaaccooss  

 

Lipossomas são vesículas microscópicas compostas de uma ou mais bicamadas lipídicas 

concêntricas, separadas por um meio aquoso. Eles podem encapsular substâncias hidrofílicas 

e/ou lipofílicas, sendo que as primeiras ficam no compartimento aquoso e as lipofílicas 

inseridas ou adsorvidas na membrana (EDWARDS e BAEUMNER, 2006 (a)).  

Há quase 75 anos, Paul Ehrlich estabeleceu o conceito de “bala mágica” visando um 

mecanismo de liberação de fármacos que poderia direcioná-lo para o alvo escolhido. Não foi 

muito tempo depois que os lipossomas foram estruturados por A. D. Bangham em 1960. 

Inicialmente, os lipossomas eram usados para o estudo de membranas biológicas, mas 

começaram a ser utilizados como sistema de entrega de fármacos em 1970, onde foi 

demonstrado que uma ampla variedade de moléculas poderiam ser encapsuladas (FRÉZARD, 

1999). 

A utilização de lipossomas como carreadores de fármacos apresentam muitas vantagens, 

dentre as quais se destacam: a oportunidade para liberação do medicamento dentro das células 

e até dentro de compartimentos intracelulares, a semelhança com outras células que circulam 

no sangue, de modo que são biocompatíveis com outras células e também fáceis de serem 

metabolizados pelo organismo, e a possibilidade de direcionar seletivamente os fármacos para 

tipos celulares específicos através do emprego de anticorpos, hormônios, carboidratos ou 

outros ligantes (TORCHILIN, 2005).  

 

11..22--  CCoommppoossiiççããoo  ddooss  lliippoossssoommaass  

 

Os lipossomas são constituídos basicamente por fosfolipídeos (podendo ser de natureza 

sintética ou natural), esteróis e um antioxidante. Os fosfolipídeos são formados a partir do 

glicerol, cujas duas funções álcool são esterificadas por ácidos graxos que formam a zona 

hidrofóbica da molécula. A terceira função álcool traz um grupo polar que constitui o que 

chamamos de “cabeça polar” do lipídeo (zona hidrofílica). Trata-se geralmente de um ácido 

fosfórico (de onde vem o nome fosfolipídeos), o qual é esterificado por diferentes grupos, 

freqüentemente nitrogênio (Figura 1). Os ácidos graxos podem conter de 16 a 18 átomos de 

carbono, com uma ou várias insaturações, em geral não conjugadas (FATTAL, 1993). 
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É essencialmente a natureza da cabeça polar que vai ditar o comportamento dos 

diferentes lipídeos e então permitir diferenciar as classes de lipídeos: fosfatidilcolina (PC), 

fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilserina (PS), fosfatidilglicerol (PG), entre outros. 

 

             

Figura 1: Fórmula estrutura geral e arranjo espacial de um fosfolipídeo (LAMBERT e 

SMITH, 2003). 

Quando as moléculas de fosfolipídeo são expostas à água, as interações hidrofílicas entre 

os radicais polares e de Van der Walls entre as cadeias hidrocarbonadas, e ainda aquelas entre 

os fosfolipídeos e a água (interações hidrofílicas e efeito hidrofóbico), conduzem à formação 

espontânea da bicamada fechada do lipossoma (LEHNINGER et al., 1995). No entanto, as 

moléculas anfifílicas em misturas aquosas são capazes de formar várias fases diferentes: 

lamelar, micelar (normal e inversa) e hexagonal (normal e inversa). Em altas concentrações, 

elas formam fases líquido-cristalinas (caracterizadas por longas cadeias ordenadas) que 

podem, com diluição em excesso de água, ser dispersas em vesículas coloidais relativamente 

estáveis. A maior parte freqüentemente formada são as fases líquido-cristalinas e a lamelar e, 

em menor dimensão, as fases cúbica e hexagonal. As vesículas conservam a cadeia curta 

simétrica de sua fase original (LASIC, 1998). 

Nem todos os lipídeos derivados de biomembranas servem para formar bicamadas 

lipídicas, sendo que os mais utilizados nas formulações de lipossomas são os que apresentam 

uma forma cilíndrica como as fosfatidilcolinas, fosfatidilserina, fosfatidilglicerol e 
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esfingomielina, que tendem a formar uma bicamada estável em solução aquosa (Figura 2). As 

fosfatidilcolinas são as mais empregadas em estudos de formulação de lipossomas, pois 

apresentam grande estabilidade frente às variações de pH ou da concentração de sal.  

Os fosfolipídeos são caracterizados por uma temperatura de transição de fase (Tc), que é 

dependente do comprimento e da saturação do par de ácido graxo da cadeia lipídica. Esta 

temperatura abrange a organização das moléculas lipídicas e suas cabeças polares, bem como 

sua mobilidade, que é refletida na forma, estabilidade, fusogenicidade, permeabilidade e 

funcionalidade dos lipossomas. O rearranjo estrutural predominante da vesícula é a fase gel, 

também chamado de estado ordenado, onde a temperatura é menor que a Tc do lipossoma. Já 

na fase cristal-líquida, a membrana encontra-se em estado desordenado e mais fluido (LASIC, 

1993; ROGERSON et al., 2006). 
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Figura 2: Efeito da forma molecular na estrutura da agregação anfifílica (LASIC, 1993). 
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A transição de fase pode ser detectada por uma variedade de técnicas físicas como DSC 

(calorimetria exploratória diferencial), dilatometria, difração de raio-X, difração de nêutrons, 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN), fluorescência e espectroscopia vibracional (HUANG 

e LI, 1999).   

 

••  FFoossffaattiiddiillccoolliinnaa  ((PPCC))  

 

As fosfatidilcolinas, também chamadas de lecitinas, são uma das maiores classes de 

glicerofosfolipídeos presentes nos mamíferos, podendo ser reconhecidas por diferentes tipos 

de células e tecidos. Sem dúvida, são os lipídeos mais utilizados no preparo de lipossomas. 

Elas são anfóteras em todos os valores de pH fisiológicos. Estes lipídeos contêm duas cadeias 

hidrocarbonadas longas, que formam o domínio hidrofóbico dessas moléculas. A 

fosfatidilcolina tem um grupo glicerol no qual dois ácidos graxos (cadeia hidrofóbica) estão 

ligados através de um grupo éster (LASIC, 1993; CUI e HOUWELING, 2002; OHVO-

REKILA et al., 2002). 

 

••  FFoossffaattiiddiilleettaannoollaammiinnaa  ((PPEE))  

 

Estes lipídeos possuem um grupo polar relativamente pequeno quando comparado à 

cadeia hidrocarbonada. Sozinhos, não formam bicamadas e lipossomas, embora sejam 

razoavelmente abundantes em membranas naturais. Entretanto, em pH > 8, o grupo polar de 

carga anfótera aumenta seu tamanho devido à hidratação elevada e lipossomas podem ser 

formados. As bicamadas são formadas com a mistura desses lipídeos com colesterol, 

detergentes ou ácidos graxos (FATTAL et al., 1993). 

 

••  FFoossffaattiiddiillgglliicceerrooll  ((PPGG))  

 

O fosfatidilglicerol é um lipídeo caracteristicamente encontrado na membrana interna da 

mitocôndria e difere dos outros fosfolipídeos por possuir fosfoglicerídeo duplo. 

Comercialmente, este lipídeo é normalmente sintetizado a partir da PC. Em aplicações 
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farmacêuticas, são utilizados preferencialmente em formulações lipossomais com membranas 

carregadas negativamente (LEHNINGER et al., 1995; LASIC, 1993). 

• FFoossffaattiiddiillsseerriinnaa  ((PPSS)) 

 

Na fosfatidilserina, o ácido fosfórico é esterificado pelo grupo hidroxila do aminoácido       

L-serina. Como o PG, a fosfatidilserina é freqüentemente utilizada em formulações que se 

deseja obter uma carga negativa na superfície. A natureza e a localização da carga difere dos 

outros fosfolipídeos e, portanto, o comportamento dos lipossomas carregados negativamente 

pode depender da molécula ou grupo que ofereceu a carga. É um lipídeo específico no 

direcionamento dos lipossomas para o sistema fagocitário mononuclear (LASIC, 1993; 

KANEDA, 2000). 

 

••  CCoolleesstteerrooll  

 

O colesterol é um esteróide utilizado na preparação de lipossomas e tem como objetivo 

melhorar as características do empacotamento da bicamada lipídica. A Figura 3 representa a 

estrutura química do colesterol, um núcleo esteróide consistindo de quatro anéis fundidos, três 

com seis átomos de carbono e um com cinco. O núcleo esteróide é quase plano, e relativamente 

rígido e os anéis fundidos não permitem rotações ao redor das ligações C-C. O colesterol 

possui um grupo hidroxila no carbono 3 (porção polar hidrofílica) e uma cadeia apolar 

hidrocarbonada no carbono 17 (porção hidrofóbica) (VEMURI e RHODES, 1995; OHVO-

REKILA et al., 2002).   

 
 

Figura 3: Estrutura química do colesterol (OHVO-REKILA et al., 2002). 

A molécula do colesterol se auto orienta entre as moléculas de fosfolipídeos com o grupo 

hidroxila direcionado para a fase aquosa, o anel tricíclico encaixado entre os primeiros 
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carbonos da cadeia de ácido graxo, dentro do compartimento hidrocarbonado da bicamada 

lipídica (Figura 4). O colesterol apresenta diferentes interações com os fosfolipídeos, onde a 

afinidade entre eles varia significativamente com o grupo polar e a estrutura da molécula do 

lipídeo e geralmente, decresce na seguinte ordem: PS > PC > PE. Com relação à 

fosfatidilcolina, a afinidade do colesterol diminui com o aumento no grau de insaturação da 

cadeia lipídica (OHVO-REKILA et al., 2002; McMULLEN et al., 2004). 

 

                              

Colesterol

                     
Colesterol 

Figura 4: Colesterol na membrana e sua interação com um fosfolipídeo (ALVES, 2005). 

 

11..33  ––  PPrreeppaarraaççããoo  ddee  lliippoossssoommaass  

 

Vários métodos são preconizados para a preparação dos diferentes tipos de lipossomas. A 

maioria dos métodos inclui a hidratação de um filme lipídico, onde primeiramente os lipídeos 

são dissolvidos em solvente orgânico, seguida da evaporação do solvente com conseqüente 

formação do filme lipídico (SHARMA e SHARMA, 1997). A hidratação deste último pode ser 

efetuada com água ou solução tampão, sob agitação magnética vigorosa, promovendo a 

formação da dispersão de lipossomas multilamelares.  

A partir da dispersão de MLV’s, diferentes métodos são utilizados para produzir 

dispersões homogêneas de SUV’s e LUV’s. A seguir, estão apresentados alguns destes 

métodos, explicados por Lasic (1993), da seguinte forma: 
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••  EExxttrruussããoo  eemm  pprreennssaa  ddee  FFrreenncchh  

 

A obtenção de uma preparação homogênea de SUV é feita por passagens repetidas da 

suspensão de MLV’s por um cilindro com orifício ajustável, sob pressão de 25000 psi. Não 

opera facilmente em altas temperaturas e é basicamente utilizado para lipídeos com Tc < 

20°C. 

 

••  SSoonniiccaaççããoo  

 

Este método envolve a aplicação direta e indireta de energia na dispersão de MLV’s. No 

primeiro caso, o sonicador é imerso na dispersão lipossomal, enquanto que no segundo a 

amostra é colocada em um tubo e então colocada em um banho sonicador. O tipo de sonicação 

direta é provavelmente um dos mais utilizados para preparação de lipossomas SUV’s em 

pequena escala (Figura 5, ANEXO I). 

 

••  IInnjjeeççããoo  ddee  cclloorrooffóórrmmiioo  

 

Uma solução de fosfolipídeos dissolvidos em clorofórmio é injetada, por meio de uma 

seringa, em uma solução aquosa levando a formação espontânea de lipossomas unilamelares 

de tamanho reduzido. O diâmetro das vesículas depende da velocidade de injeção e agitação e 

da concentração de fosfolipídeos no clorofórmio. Este último é removido através de diálise 

contínua ou osmose reversa. É um método muito simples em pequena escala, sendo também 

favorável para utilização em larga escala. 

  

11..44  ––  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddee  lliippoossssoommaass  

 

A estabilidade de lipossomas é determinada por vários fatores como: tamanho, 

composição química, permeabilidade da membrana, quantidade de material encapsulado, 

assim como a qualidade e pureza dos principais componentes que formam os lipossomas 

(NEW, 1990). Esses fatores são avaliados através de métodos de caracterização de lipossomas 
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logo após a sua preparação, e são necessários para um controle de qualidade satisfatório do 

produto (VEMURI e RHODES, 1995). Alguns desses métodos são descritos a seguir: 

 

••  DDeetteerrmmiinnaaççããoo  qquuaannttiittaattiivvaa  ee  qquuaalliittaattiivvaa  ddee  ffoossffoolliippííddeeooss  

 

A determinação da quantidade da pureza dos fosfolipídeos pode ser realizada através de 

métodos como a análise de fósforo usando ensaio de Barttett e o de cromatografia de camada 

fina para identificação de lipídeos. O primeiro método mede a concentração de fosfolipídeos 

através da quantificação de fósforo da amostra analisada, já que a maioria das classes de 

fosfolipídeos utilizados na preparação de lipossomas contêm exatamente um mol de fósforo, 

por mol de fosfolipídeo. O método da cromatografia de camada delgada, entretanto, pode dar 

informações sobre a concentração e a pureza dos lipídeos. A análise é feita através da 

comparação entre os valores de RF (determinado pela razão entre a distância percorrida pela 

amostra e a percorrida pelo solvente) apresentado nas camadas cromatográficas, onde várias 

amostras apresentam manchas características, que são comparadas com um padrão (NEW, 

1990; EDWARDS, BAEUMNER, 2006 (b)). 

  

••  DDeetteerrmmiinnaaççããoo  ddoo  ttaammaannhhoo  ddaass  vveessííccuullaass  

  

O tamanho das vesículas é uma característica essencial que descreve a qualidade dos 

lipossomas, uma vez que a eficiência de encapsulação de um fármaco e seu comportamento in 

vivo estão diretamente relacionados ao tamanho das vesículas (MATSUZAKI et al., 2000). 

Diferentes métodos podem ser utilizados para determinação do tamanho das vesículas, entre 

eles temos: 

a) Espectroscopia por auto-correlação de fótons – Contador de partículas a laser-

Nanosizer. Este método analisa a distribuição do tamanho das vesículas através de  aparelho 

previamente calibrado com uma suspensão padrão de látex, com tamanhos das partículas pré-

determinados. O aparelho faz a contagem das partículas através de espectroscopia de auto-

correlação de fótons (LASIC, 1993). 
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b) Microscopia eletrônica de transmissão – Esta técnica é amplamente empregada 

para determinar o tamanho, a distribuição e a estrutura das vesículas lipossomais. Para realizar 

o estudo destas estruturas por microscopia eletrônica duas técnicas são amplamente utilizadas: 

contraste negativo e criofratura (LASIC, 1993). 

 

••  TTaaxxaa  ddee  eennccaappssuullaaççããoo  

  

Para o estudo do comportamento do material encapsulado pelos lipossomas, é essencial 

a medida da quantidade desse material, já que os efeitos produzidos estão diretamente 

relacionados com a dose.  

A quantificação do fármaco encapsulado em lipossomas pode ser realizada através de 

diferentes métodos. Após a preparação dos lipossomas contendo o fármaco, identifica-se 

também a presença deste dissolvido na forma livre no meio aquoso. A separação pode ser feita 

por cromatografia de troca iônica, ultrafiltração e cromatografia de exclusão por tamanho. O 

material não encapsulado deve ser analisado para quantificar sua concentração utilizando 

métodos padronizados (VEMURI e RHODES, 1995). 

 

••  EEssttuuddoo  ddaa  ddiinnââmmiiccaa  mmoolleeccuullaarr  ddooss  lliippííddeeooss  

  

A técnica de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) é empregada para monitorar 

a dinâmica molecular dos lipídeos, determinando a fluidez e mudanças estruturais da 

bicamada lipídica dos lipossomas. Biomoléculas, como fosfatidilcolina ou colesterol, as quais 

não contêm elétrons desemparelhados, podem ser estudadas por RPE quando envolvidas ou 

quimicamente ligadas a radicais livres estáveis, denominados marcadores (CODERCH et al., 

2000).  
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22  --  EESSQQUUIISSTTOOSSSSOOMMOOSSEE  

 

A esquistossomose é uma infecção intravascular causada por parasitas helmintos da 

classe Trematoda do gênero Schistosoma que, para o homem, possuem como principais 

agentes etiológicos as espécies S. mansoni, S. haematobium, S. japonicum, S. intercalatum e S. 

mekongi. Estas espécies têm diferentes distribuições geográficas, apresentando características 

morfofisiológicas peculiares (BLANCHARD, 2004; COON, 2005). 

Esta patologia é conhecida popularmente como xistose, barriga d’água ou mal-do-

caramujo. As espécies do gênero Schistosoma que afetam o homem chegou às Américas 

durante o tráfico de escravos e com imigrantes orientais. Entretanto, apenas o Schistosoma 

mansoni, pode se desenvolver no Brasil onde encontrou hospedeiro intermediário apropriado, 

além de condições ambientais semelhantes às da região de origem (NEVES et al., 2001). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) identificou recentemente a esquistossomose 

como a segunda maior doença parasitária do mundo, depois da malária (SANDOVAL el at., 

2006). Estima-se que 200 milhões de pessoas em todo o mundo estejam infectadas e que 

outras 650 milhões encontram-se sob o risco de infecção pelo parasita (ENGELS et al., 2002).  

No Brasil, a esquistossomose mansoni é uma doença endêmica, que acomete 8 a 12 

milhões de pessoas e expõe 30 milhões ao risco de infecção. As principais áreas endêmicas 

compreendem uma faixa que abrange as regiões orientais do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, (Zonas do Litoral e Mata, do Agreste e do Brejo), a quase totalidade dos estados 

de Alagoas e Sergipe, grande parte da Bahia e de Minas Gerais, e a Zona Serrana do Espírito 

Santo. Focos isolados já foram assinalados nos estados acima, fora das áreas de maior 

prevalência, bem como de outros estados, tais como: Pará, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (REY, 2001).  
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22..11  --  MMoorrffoollooggiiaa  ddooss  vveerrmmeess  aadduullttooss  

 
Os vermes machos são esbranquiçados e seu tegumento é recoberto de minúsculas 

projeções, denominadas de tubérculos. O corpo mede cerca de 1 cm e é dividido em duas 

porções: a anterior, onde se encontram a ventosa oral e ventral (acetábulo), e a posterior que se 

inicia logo após a ventosa ventral, onde encontramos o canal ginecóforo, que é formado por 

dobras laterais do corpo no sentido longitudinal, para albergar a fêmea e fecunda-la (Figura 6). 

As fêmeas por sua vez, são mais escuras, devido ao ceco com sangue semidigerido, 

apresentando o tegumento liso e medindo cerca de 1,5 cm. Na metade anterior do seu corpo 

encontramos a ventosa oral e o acetábulo. Logo após temos a vulva, o útero e depois o ovário. 

A metade posterior é preenchida pelas glândulas vitelogênicas e o ceco. 

 

 
Figura 6: Casal de Schistosoma mansoni em cópula (Disponível em: http://www.icb.ufmg.br) 

 

22..22  --  CCiicclloo  bbiioollóóggiiccoo  ddoo  SScchhiissttoossoommaa  mmaannssoonnii  

 

O ciclo biológico do Schistosoma mansoni é dividido em dois estágios: o primeiro, onde 

acontece em caramujos do gênero Biomphalaria, caracterizando o hospedeiro intermediário, o 

outro estágio é mantido por seu principal hospedeiro definitivo, o homem. O meio aquático 

assegura a transmissão do ciclo biológico, sendo nele encontradas as formas infectantes para 

ambos os hospedeiros (Figura 7, ANEXO II) (PESSÔA e MARTINS, 1988). 
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Os hospedeiros intermediários são essenciais para a introdução e manutenção dos focos 

da esquistossomose. Biomphalaria glabrata é o maior molusco da família Planorbidae e a 

principal espécie hospedeira do S. mansoni no Brasil, se infectando com todas as linhagens 

geográficas do parasita (NEVES et al., 2001). 

É através das fezes do homem infectado que são liberados dos ovos do S. mansoni. Em 

contato com a água e sobe condições ambientais favoráveis, como luminosidade e 

temperatura, ocorre a eclosão dos ovos, liberando o miracídio, o qual é capaz de infectar o 

caramujo. No caramujo, os miracídios se transformam por poliembrionia em esporocitos 

primários, e posteriormente em esporocistos secundários. Cerca de 30 dias após a infecção do 

molusco, as cercarias são liberadas e nadam ativamente ao encontro do hospedeiro definitivo.  

Atingindo o homem, penetram através da pele e alcançam a circulação sanguínea. Neste 

instante passam a ser denominadas esquitossômulos. Após 30 dias, se alojam no sistema porta-

hepático, local onde se desenvolvem, transformando-se em vermes adultos, onde acasalam-se 

e se deslocam à veia mesentérica inferior, local da postura dos ovos. Estes últimos atravessam 

a parede do intestino e caem na luz intestinal, onde se misturam às fezes que, em contato com 

a água eclodem liberando o miracídeo, reiniciando assim o ciclo evolutivo (PESSÔA e 

MARTINS, 1988). 

 

22..33  --  PPaattooggeenniiaa  

 

A intensidade do processo patológico no organismo do hospedeiro varia de acordo com 

uma série de circunstâncias, tais como a linhagem do parasito, a carga parasitária infectante, a 

freqüência com que ocorrem as infecções, a idade, o estado nutricional e a resposta 

imunológica do hospedeiro, a carga parasitária acumulada e a duração da infecção (REY, 

2001). 

A patologia associada à esquistossomose é originada da retenção dos ovos no tecido do 

hospedeiro na qual desenvolve uma reação inflamatória granulomatosa e eventualmente 

progride para uma fibrose, hipertensão portal e hepatoesplenomegalia (ZOUAIN et al., 2004). 

A formação do granuloma é caracterizada pelo recrutamento e agregação de células 

mononucleares inflamatórias ativadas e linfócitos T CD4+ sensibilizados. Este processo é o 

resultado da resposta imune de componentes inatos e adaptados (VIJVER et al., 2006). 

 28



Batista, C. M.                               Avaliação da atividade esquistossomicida do FZ4 encapsulados em lipossomas  

22..44  ––  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  

 

Em função da inespecificidade e da inconstância dos sinais e sintomas da 

esquistossomose, somente provas laboratoriais podem fornecer elementos seguros para 

justificar o diagnóstico. São disponíveis dois tipos de exames: demonstração da presença de 

ovos nas fezes ou nos tecidos do paciente e a realização de provas imunológicas 

(ALBUQUERQUE, 2002). 

O exame parasitológico de fezes é relativamente fácil e rápido, dependendo da carga 

parasitária e do tempo de infecção. Entre os métodos empregados para a pesquisa de ovos do 

S. mansoni na fezes, estão o de sedimentação espontânea preconizado por Hoffman, Pons e 

Janer e o Kato-Katz, o qual é constituído por uma técnica quantitativa que indica o número de 

ovos por grama de fezes (NEVES et al., 2001; PEREIRA, 2000). 

Nos últimos anos, vários autores têm estudado diagnósticos através de detecção 

específica de antígenos ou anticorpos. No entanto, este diagnóstico é pouco sensível devido ao 

fato de a produção de antígenos ou anticorpos só atingir um nível detectável na fase aguda. 

Dentre os métodos já estabelecidos, os imunoenzimáticos apresentam maior sensibilidade que 

os demais. O método mais utilizado é o ELISA, onde a captura do antígeno é capaz de indicar 

se o paciente está com a doença ativa, visto que após a quimioterapia os vermes estão mortos e 

não secretam o antígeno (SANDOVAL, et al., 2006). 

  

22..55  ––  TTrraattaammeennttoo  ee  ccoonnttrroollee  

 

A quimioterapia representa hoje o único recurso imediato para minimizar a prevalência e 

a incidência da esquistossomose. O praziquantel (PZQ) é a droga de primeira escolha para o 

tratamento da esquistossomose, agindo contra todas as espécies do Schistosoma. A outra 

alternativa disponível na quimioterapia e recomendada pela OMS é o oxaminiquine (OXA), 

tendo eficácia somente contra o Schistosoma mansoni (DOENHOFF et al., 2002). 

A transmissão geralmente não é afetada pela quimioterapia e a alta prevalência 

permanece, com ausência de re-tratamento, enfatizando a importância da estratégia básica de 

controle. A estratégia consiste em reduzir ou impedir a transmissão do parasito, mediante o 
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uso de moluscicida, saneamento ambiental, educação sanitária, etc. (BERGQUIST, 2002; 

REY, 2001). 

No Brasil, os programas de intervenção de grande abrangência apenas tiveram início em 

1975, quando foi introduzido o Programa Especial de Controle da Esquistossomose (PECE) 

objetivando controlar a doença, sobretudo no Nordeste. A metodologia inicial aplicada foi 

baseada na realização de grandes inquéritos populacionais, baseados em exames 

coproscópicos e no posterior tratamento em massa (BARBOSA e BARBOSA, 1995).  

Em 1980, o PECE deixou de ser um programa especial e passou a ser denominado 

simplesmente de Programa de Controle da Esquistossomose (PCE). Avaliações do 

desenvolvimento desses programas, com a realização de exames coproscópicos, permitiram 

identificar que, logo após o tratamento, ocorreram reduções nos índices de prevalência, mas 

também revelaram que, nos anos subseqüentes, esses índices elevaram-se novamente pela 

reinfecções das populações tratadas (CARVALHO et al., 1998). 

 

22..66  ––  RReessiissttêênncciiaa  ddoo  SScchhiissttoossoommaa  mmaannssoonnii  ffrreennttee  aaooss  aaggeenntteess  eessqquuiissttoossssoommiicciiddaass  

 

Uma população de schistosoma mansoni é resistente quando apresenta uma diminuição 

significante na resposta aos agentes esquistossomicidas ou são significantemente menos 

sensíveis do que a população suscetível. Resistência resulta de um aumento na proporção de 

vermes insensíveis ao agente podendo ser parcial ou completa (HAGAN et al., 2004). 

O primeiro caso de resistência a uma droga esquistossomicida foi apresentado por 

Rogers e Bueding (1971), onde ficou evidenciado que o hicantone quando administrado em 

baixas doses a camundongos produziam progênies altamente resistentes. Coles et al (1987) 

verificaram em estudos no Kenya, a necessidade de se usar doses maiores de oxaminiquine, 

levando a observação da presença de vermes resistentes, até mesmo antes da quimioterapia 

extensiva ter sido aplicada (CIOLI et al., 1995). 

Doenhoff et al. (2002) relata inúmeros trabalhos que evidenciam a resistência do 

Schistosoma frente ao praziquantel. Em um deles, observou-se que 20 semanas após o 

tratamento de uma amostra aleatória da população estudada, mostrando elevada carga 

parasitária e utilizando-se a dose padrão de 40 mg/kg, a taxa de cura foi de apenas 18 %. Liang 

e colaboradores (2001) confirmaram a resistência de S. mansoni ao praziquantel em 
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camundongos tratados com 3 x 200 mg/kg, comparando cinco isolados resistentes e cinco 

isolados susceptíveis do Senegal, Kenya e Egito. Eles observaram que os isolados resistentes 

foram menos responsivos ao praziquantel do que os isolados susceptíveis. 

 

33  ––  FFZZ44  

 

Em busca de novos agentes ativos na esquistossomose, o niridazol, fármaco utilizado no 

passado, apresenta-se como protótipo pela presença do anel imidazolidinômico, o qual 

confere, além da atividade anti-helmíntica, outras propriedades biológicas. O efeito produzido 

pela modificação estrutural na atividade biológica dos derivados imidazolidínicos tem sido 

objeto de grande interesse. (SANTOS et al., 2005). As variações estruturais conferem novas 

propriedades físicas e alteram a reatividade de uma molécula, que por sua vez causa mudanças 

na distribuição nas células e nos tecidos, no acesso aos centros ativos de enzimas e receptores, 

nas velocidades de reação em tais centros e nos modelos de excreção. Mesmo uma alteração 

aparentemente pequena na estrutura química pode revelar efeitos biológicos que haviam 

estado latentes ou eclipsados pelos efeitos colaterais da droga (ALBUQUERQUE, 2002). 

FZ4 – LPSF (3-(4-Cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)-imidazolidina-2,4-diona) 

(Figura 8, ANEXOIII) é um derivado imidazolidínico sintetizado pela alquilação do anel 

imidazolidinico utilizando-se o cloreto de 4-clorobenzila, seguido da condensação tipo 

knoevenagel com bonzoaldeídos clorado e nitrado (OLIVEIRA et al., 2004) 

Sua atividade contra a esquistossomose foi primeiramente testada por Oliveira et al. 

(2004). A possibilidade de se obter mais uma alternativa no tratamento da esquistossomose 

direcionou a pesquisa para o desenvolvimento de uma nova forma farmacêutica. A 

encapsulação do FZ4 em lipossomas pode consistir em um importante avanço na terapêutica, 

repercutindo para a melhoria do controle da esquistossomose. 
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RESUMO 

 

Lipossomas são vesículas constituídas de uma ou mais bicamadas fosfolipídicas orientadas 

concentricamente em torno de um compartimento aquoso e servem como carreadores de 

fármacos, biomoléculas ou agentes de diagnósticos. A estabilidade dos lipossomas pode ser 

afetada por fatores químicos, físicos e biológicos. Após administração intravenosa, lipossomas 

convencionais são rapidamente capturados pelo sistema fagocitário mononuclear. Para evitar 

essa captura, lipossomas furtivos foram desenvolvidos, os quais apresentam a superfície 

modificada com componentes hidrofílicos. Para permitir a liberação seletiva do fármaco no 

sítio alvo, ligantes específicos de reconhecimento são conjugados na superfície de lipossomas. 

Em geral, os métodos de preparação de lipossomas incluem hidratação de um filme lipídico, 

seguida de sonicação ou extrusão para redução do tamanho das vesículas. Os lipossomas são 

caracterizados quanto ao tamanho e composição química das vesículas e conteúdo do material 

encapsulado. Nesta revisão, foi verificado que os lipossomas apresentam maior eficácia e 

segurança com relação aos tratamentos convencionais. Apesar de algumas formulações 

lipossomais serem comercializadas desde os anos 80 para tratamento de infecções fúngicas 

sistêmicas e do câncer, problemas de ordem tecnológica e biológica fazem com que os 

lipossomas sejam ainda extensivamente estudados para desenvolvimento de formulações 

estáveis no organismo visando a terapia de várias doenças, principalmente do câncer. 

 

 

Unitermos: Lipossomas. Fosfolipideos. Estabilidade. Aplicações terapêuticas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Alec Bangham há 40 anos atrás com sua observação pioneira, de que fosfolipídeos em 

soluções aquosas podem formar estruturas seladas em bicamadasformando vesículas, permitiu 

que a pesquisa sobre os lipossomas percorresse um longo caminho tornando-os de simples 

objetos de pesquisa biofísica em carreadores terapêuticos para numerosas aplicações clínicas 

(TORCHILIN, 2005). 

Os primeiros resultados das pesquisas foram, entretanto, um tanto desapontadores 

principalmente devido à instabilidade coloidal e biológica dos lipossomas e pela baixa 

eficiência na encapsulação de fármacos. A utilidade dos lipossomas foi melhorada seguindo 

pesquisas básicas que permitiram o aumento da estabilidade e a compreensão das 

características físico-químicas e interação com fluidos biológicos. O pré-requisito para o uso de 

lipossomas como carreadores de fármacos é a utilização de métodos que permitam a 

caracterização e controle de fatores como preparação, tamanho das vesículas, composição, 

estabilidade e taxa de encapsulação de fármacos, visto que estes fatores influenciam 

diretamente no comportamento dos lipossomas em meio biológico (LASIC, 1998). 

O aumento da eficiência de encapsulação e de liberação do fármaco in vivo são os 

principais alvos das pesquisas envolvendo lipossomas. No presente trabalho de revisão, o 

objetivo consiste em apresentar os métodos de fabricação, as características e as principais 

aplicações terapêuticas destes carreadores. 

 

LIPOSSOMAS 

 

Lipossomas são vesículas microscópicas compostas de uma ou mais bicamadas lipídicas 

concêntricas, separadas por um meio aquoso. Eles podem encapsular substâncias hidrofílicas 

e/ou lipofílicas, sendo que as primeiras ficam no compartimento aquoso e as lipofílicas 

inseridas ou adsorvidas na bicamada. Por serem biodegradáveis, biocompatíveis e não 

imunogênicos são altamente versáteis para pesquisa, terapêutica e aplicações analíticas 

(EDWARDS, BAEUMNER, 2006).  
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Estas vesículas são constituídas basicamente por fosfolipídeos (podendo ser de natureza 

sintética ou natural), esteróis e um antioxidante (VEMURI, RHODES, 1995). Os lipídeos mais 

utilizados nas formulações de lipossomas são os que apresentam uma forma cilíndrica como as 

fosfatidilcolinas, fosfatidilserina, fosfatidilglicerol e esfingomielina, que tendem a formar uma 

bicamada estável em solução aquosa. As fosfatidilcolinas são as mais empregadas em estudos 

de formulação de lipossomas, pois apresentam grande estabilidade frente a variações de pH ou 

da concentração de sal no meio.  

Os fosfolipídeos são caracterizados por uma temperatura de transição de fase (Tc), na 

qual a membrana passa de uma fase gel, onde a cadeia hidrocarbonada do lipídeo está em 

estado ordenado, para uma fase de cristal-líquido, onde as moléculas ficam com movimentos 

mais livres e os radicais hidrofílicos agrupados tornam-se completamente hidratados. O 

comprimento e a saturação da cadeia lipídica influenciam o valor da Tc, portanto, diferentes 

membranas compostas por lipídeos distintos podem exibir diferentes níveis de fluidez na 

mesma temperatura (FRÉZARD, 2005; LASIC, 1998). A permeabilidade dos lipossomas é 

relativamente baixa quando a temperatura é menor que a Tc dos lipossomas, sendo a mesma 

medida pelo fluxo ou pela taxa em que o soluto sai do compartimento aquoso, através da 

bicamada. Esta propriedade vai depender, no entanto, da natureza do soluto e da fluidez da 

membrana (Tabela I) (FRÉZARD, 1999). 
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TABELA I - Exemplos de lipídeos utilizados na preparação de lipossomas e suas respectivas 

temperaturas de transição de fase (Tc) e a carga da molécula. 

Família Lipídica e 
Fórmula Química 

Cadeia Hidrofóbica (R) 
Nomenclatura/Abreviatura Tc 

(°C) 

Carga 

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-(O)- Dioleilfosfatidilcolina 
(DOPC) 

<0 Anfótera 

CH3-(CH2)12-C(O)- Dimiristroilfosfatidilcolina 
(DMPC) 

23 Anfótera 

CH3-(CH2)14-C(O)- Dipalmitoilfosfatidilcolina 
(DPPC) 

42 Anfótera 

 
 

Fosfatidilcolina (PC) 
 
R3-CH2CH2N+(CH3)3

CH3-(CH2)16-C(O)- Diestearoilfosfatidilcolina 
(DSPC) 

55 Anfótera 

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-(O)- Dioleilfosfatidiletanolamina 
(DOPE) 

<0 Anfótera Fosfatidiletanolamina 
(PE) 
R3-CH2CH2NH3

+ CH3-(CH2)16-C(O)- Diestearoilfosfaditiletanolamina 
(DSPE) 

74 Anfótera 

CH3-(CH2)12-C(O)- Dimiristroilfosfatidilglicerol 
(DMPG) 

13 Negativa Fosfatidilglicerol (PG) 
R3-CH2CHOHCH2OH 

CH3-(CH2)14-C(O)- Dipalmitoilfosfatidilglicerol 
(DPPG) 

35 Negativa 

CH3-(CH2)14-C(O)- Dipalmitoilfosfatidilserina 
(DPPS) 

79 Negativa Fosfatidilserina (PS) 

 

R3-CH2CHNH3+COO-

CH3-(CH2)16-C(O)- Disestearoilfosfatidilserina 
(DSPS) 

79 Negativa 

Os lipossomas podem conter uma única bicamada lipídica ou bicamadas múltiplas em 

torno do compartimento aquoso interno, e, portanto, são classificadas em unilamelar e 

multilamelar, respectivamente. Quanto ao tamanho, as vesículas unilamelares podem ser 

pequenas ou grandes, sendo caracterizadas como lipossomas unilamelares pequenos - SUV 

(small unilamelar vesicles) e lipossomas unilamelares grandes - LUV (large unilamelar 

vesicles). Com relação ao método de preparação, os lipossomas podem ser caracterizados 

como: REV (vesículas obtidas por evaporação em fase reversa), FPV (vesículas obtidas em 

prensa de French) e EIV (vesícula obtidas por injeção de éter) (VEMURI, RHODES, 1995). 

Na evolução de seu emprego como carreadores de fármacos, algumas alterações foram 

realizadas na estrutura básica dos lipossomas possibilitando uma maior aplicação terapêutica, 

sendo também classificados quanto às características de interação com sistemas biológicos 

(TORCHILIN, 2005) (Figura 1): 
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FIGURA 1 – Características estruturais dos vários tipos de lipossomas: convencionais - (A) 

fármaco hidrofílico no interior do lipossoma e (B) fármaco lipofílico adsorvido ou inserido na 

bicamada lipídica; catiônico (C); de longa circulação (Stealth®) – com polímero hidrofílico na 

superfície (D); sítio-específicos – (E), (F) com anticorpos ligantes e (G) com peptídeos e 

proteínas ligantes na superfície; Virossomas – com envelope viral na superfície (H); (I) DNA-

plasmídeo encapsulado em lipossomas catiônicos. 

 

Lipossomas convencionais 

 

Lipossomas convencionais são compostos de fosfolipídeos e colesterol, além de um 

lipídeo com carga negativa ou positiva para evitar a agregação das vesículas, aumentando a 

estabilidade em suspensão. In vivo os lipossomas convencionais são reconhecidos pelo sistema 

fagocitário mononuclear, sendo, então, rapidamente removidos da circulação. (VEMURI, 

RHODES, 1995) 

 

Lipossomas de longa circulação 

 

Lipossomas de longa duração in vivo são obtidos por diferentes métodos, incluindo o 

revestimento da superfície lipossomal com componentes hidrofílicos naturais como o 

monosialogangliosideo GM1 e fosfatidilinositol, ou de polímeros hidrofílicos sintéticos, 

especificamente os polietilenoglicois (PEG) (SAGRISTÁ et al, 2000; TORCHILIN, 2005). A 

camada hidrofílica superficial destes polímeros aumenta o tempo de circulação dos lipossomas 

prevenindo o reconhecimento e conseqüente associação com as opsoninas no plasma, desse 
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modo, inibindo o processo de reconhecimento molecular e a captura pelas células do sistema 

fagocitário mononuclear, principalmente as células de Kupffer no fígado (NEEDHAM et al., 

1992). 

 

Lipossomas sítio-específicos 

 

Na tentativa de aumentar a especificidade de interação de lipossomas com células alvo e 

elevar a quantidade do fármaco liberado nestas células, a pesquisa neste campo foi focada no 

desenvolvimento de lipossomas direcionados ou sítio-específicos. Estes últimos utilizam 

ligantes acoplados em sua superfície, que conferem seletividade para distribuir o fármaco 

encapsulado no sítio de ação desejado (SIHORKAR, VYAS, 2001; SAPRA, ALLEN, 2003).  

A superfície dos lipossomas pode ser modificada através da escolha de lipídeos que 

permitam a conjugação de uma variedade de elementos de reconhecimento. Derivados 

lipídicos reativos incluem aqueles com um grupo amino, como a fosfatidiletanolamina (PE) e 

um grupo hidroxila, usando colesterol ou polietilenoglicol. Os métodos para conjugação de 

ligantes de reconhecimento são baseados em agentes reticulantes heterobifuncional, tais como 

o carboxilato de succinimidil-4-(N-maleididometila) (SMCC), butirato de p-maleimidofenila 

(MPB), ou interações não covalentes como aquelas da biotina-estreptavidina. Alguns exemplos 

de ligantes de reconhecimento são os anticorpos, glicopeptídeos, polissacarídeos, proteínas 

virais e lectinas (EDWARDS, BAEUMNER, 2006). 

• Imunolipossomas – Lipossomas contendo ligantes capazes de aumentar o acúmulo de 

fármacos encapsulados nas células e tecidos alvo. Imunoglobulinas (Ig) da classe (IgG) e seus 

fragmentos são os ligantes mais empregados (TORCHILIN, 2005); 

• Lipossomas como carreadores de proteínas e peptídeos – Contém na superfície 

compostos biologicamente ativos de origem protéica ou peptídica, como enzimas, hormônios 

peptídicos e citocinas. Estes lipossomas vêm sendo utilizados no tratamento de doenças 

hereditárias e do câncer (TORCHILIN, 2000); 

• Virossomas – Os virossomas contêm hemaglutinina na superfície, a qual age como 

direcionador ligando-se a resíduos de ácido sialíco na membrana das células. Após endocitose 

dos virossomas o meio ácido dos endossomas promove modificação conformacional na 
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hemaglutinina e em conseqüência os virossomas tornam-se fusogênicos e fusionam com a 

membrana endocítica. Os virossomas são utilizados para potencializar o efeito de vacinas 

encapsuladas com liberação específica do antígeno (KANEDA, 2000; KERSTEN, 

CROMMELIN, 2003). 

 

Lipossomas polimórficos 

 

Lipossomas polimórficos são aqueles que se tornam reativos devido à mudança na sua 

estrutura desencadeada por uma alteração de pH, temperatura ou carga eletrostática. 

• Lipossomas sensíveis ao pH - Estes carreadores são preparados com constituintes 

sensíveis ao pH com as fosfatidiletanolaminas insaturadas e hemissuccinato de colesterila. 

Esses lipossomas são utilizados para liberar o fármaco no citoplasma ou no tecido intersticial 

de células tumorais, visto que o pH desse meio é reduzido comparado com o pH fisiológico 

normal (DERYCKE, WITTE, 2004); 

• Lipossomas termosensíveis – São formados por uma mistura de lipídeos sintéticos, 

como a dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) e distearoilfosfatidilcolina (DSPC), que possuem 

uma Tc alguns graus acima da temperatura fisiológica, temperatura essa facilmente alcançada 

em local de hipertermia como o tecido tumoral (SANDIP et al, 2000); 

• Lipossomas catiônicos – Como o nome sugere, estes lipossomas apresentam carga 

positiva na superfície. Há duas décadas, com a descoberta de lipídeos catiônicos, estes 

lipossomas têm sido utilizados para liberação de ácidos nucléicos dentro das células (DASS, 

CHOONG, 2006). Os lipídeos catiônicos são moléculas anfifílicas compostas de uma ou duas 

cadeias de ácido graxo acopladas a um grupo éster e um grupamento aminíco hidrofílico (EL-

ANEED, 2004). A Figura 2 apresenta a estrutura do lipídeo catiônico 1,2-dioleoil-3-

trimetilamônio-propano (DOTAP). 
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FIGURA 2 – Estrutura do lipídeo catiônico 1,2-dioleoil-3-trimetilamônio-propano (DOTAP). 

A maioria dos outros lipídeos catiônicos tem estrutura geral semelhante.  

Métodos de preparação de lipossomas 

 

Vários métodos são preconizados para a preparação dos diferentes tipos de lipossomas. A 

maioria dos métodos inclui a hidratação de um filme lipídico, onde primeiramente os lipídeos 

são dissolvidos em solvente orgânico, seguida da evaporação do solvente com conseqüente 

formação do filme lipídico. A hidratação deste último pode ser efetuada com água ou solução 

tampão, sob agitação magnética vigorosa, promovendo a formação da dispersão de lipossomas 

multilamelares. O fármaco a ser encapsulado pode ser incorporado na solução tampão 

(hidrofílicos) ou dissolvido na mistura lipídica (lipofílicos). No entanto, a maior desvantagem 

deste método é a baixa encapsulação para fármacos hidrofílicos (SHARMA, SHARMA, 1997). 

A partir da dispersão de MLV’s, diferentes métodos são utilizados para produzir 

dispersões homogêneas de SUV’s e LUV’s, podendo-se empregar processos mecânicos, 

eletrostáticos ou químicos. Os mais freqüentes são os processos mecânicos, onde estão 

incluídos: extrusão através de membranas de policarbonato com diferentes porosidades, prensa 

de French ou uso de homogeneizador/microfluidificador e a sonicação (LASIC, 1993). SUV’s 

e LUV’s também podem ser preparados pelo método de injeção de etanol ou éter (processo 

químico). Neste método, os lipídeos são dissolvidos no solvente e então injetados em solução 

aquosa aquecida, seguido da evaporação do solvente (LASIC, 1993).  

 

Estabilidade 

 

A estabilidade de lipossomas pode ser afetada por processos químicos, físicos e 

biológicos. Dependendo da sua composição, as formulações finais dos lipossomas podem 
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apresentar um curto tempo de meia-vida, em parte devido à instabilidade física e química 

(SHARMA, SHARMA, 1997). A avaliação da estabilidade deve incluir a caracterização do 

produto final e o acompanhamento da estabilidade durante o armazenamento da formulação 

lipossomal (VEMURI, RHODES, 1995). 

Instabilidade química – Os processos químicos de instabilidade são dependentes da 

composição dos lipossomas, a qual implica na prevenção da hidrólise do éster e da oxidação da 

insaturação localizada na cadeia lipídica. Como apresentado por Saerten et al. (2005), a 

hidrólise lipídica leva à formação de um produto intermediário, a liso-fosfatidilcolina (lyso-

PC). A presença da lyso-PC acentua a permeabilidade dos lipossomas, o que prejudica a 

integridade da formulação. Os autores afirmaram ainda que a variação de pH favorece a 

hidrólise dos lipídeos e que um pH em torno de 6,0 é mais favorável para manter a estabilidade 

da formulação. 

Esses problemas podem ser superados pela conservação dos lipossomas em atmosfera de 

nitrogênio e argônio, pelo uso de antioxidantes como alfa-tocoferol na preparação, como 

também pela liofilização da formulação final com a ajuda de um crioprotetor. A liofilização 

aumenta a meia-vida da formulação lipossomal, pela maior estabilidade em estado seco, 

podendo ser reconstituída com veículo na hora da administração (CACELA, HINCHA, 2006; 

SHARMA, SHARMA, 1997). 

Instabilidade física - Alguns dos principais processos que causam a instabilidade dos 

lipossomas são a agregação e fusão das vesículas e o extravasamento do fármaco encapsulado. 

A inclusão de uma pequena quantidade de lipídeos com carga (p.ex, estearilamina ou 

diacetilfosfato) na preparação de lipossomas produz repulsão eletrostática entre as vesículas, 

reduzindo a agregação e a fusão das vesículas. O acréscimo de colesterol e esfingomielina na 

formulação podem diminuir a permeabilidade e o extravasamento do fármaco encapsulado, e 

pode ainda aumentar a temperatura de transição de fase (Tc), melhorando desta forma a 

estabilidade. O colesterol pode ser adicionado, reduzindo a fluidez e deformação da membrana 

(YAROSH; 2001). Em altas concentrações (> 30 mol%), o colesterol pode diminuir a fluidez 

da membrana a uma temperatura maior que a Tc, com produção de lipossomas mais estáveis e 

com pouco extravasamento após administração sistêmica (SHARMA, SHARMA, 1997). 

Instabilidade biológica - Um dos maiores pré-requisitos para o uso de lipossomas como 

carreadores de fármacos in vivo é que eles devem circular e reter o fármaco por tempo 
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suficiente para o acesso efetivo e interação com o alvo, normalmente no sangue, nas paredes 

dos capilares e, em certos casos, em células de áreas extravasculares (FREUND et al., 2000). A 

estabilidade biológica depende da presença de agentes que interagem com os lipossomas, 

estando, portanto, vinculada com a via de administração (LASIC, 1998). 

A grande desvantagem dos lipossomas convencionais tem sido sua rápida remoção do 

sangue, devido à adsorção às proteínas do plasma (opsoninas) pelos fosfolipídeos da 

membrana, desencadeando o reconhecimento e a captura dos lipossomas pelo sistema 

fagocitário mononuclear (SAPRA, ALLEN, 2003). Este sistema é composto de células 

(macrófagos e monócitos) capazes de remover corpos estranhos da circulação sanguínea e de 

fornecer células fagocitárias em processos inflamatórios seguido de seu recrutamento pelas 

citocinas ou proteínas do sistema complemento (VONARBOURG et al, 2006).  

Vários parâmetros físico-químicos influenciam na eliminação dos lipossomas da 

circulação, dentre eles o tamanho das vesículas, a natureza dos componentes lipídicos, a carga 

elétrica da superfície, o reconhecimento pelo sistema complementar e o reconhecimento pelos 

macrófagos (VONARBOURG et al., 2006).  

Laverman et al. (1999), relataram estudo sobre o efeito do tamanho das vesículas sobre a 

taxa de remoção de lipossomas de composição lipídica idêntica, variando-se o tamanho (200 e 

400 nm). Uma diferença significante foi observada, visto que os lipossomas grandes foram 

removidos do sangue mais rapidamente, com tempo de meia-vida (t½) = 0,2 h, comparado com 

as vesículas menores que apresentaram t½ = 1,5 h. 

Sengupta et al. (2000) afirmaram que a incorporação de colesterol na formulação de 

lipossomas carregados positivamente contendo etoposido, um agente antineoplásico, aumentou 

a estabilidade dos lipossomas em soro, constituindo um dos fatores mais importantes na 

manutenção da integridade da membrana das vesículas e dessa forma prolongando o tempo de 

circulação in vivo. Lipossomas pobres ou livres de colesterol são predominantemente 

localizados no fígado após sua administração. Já as vesículas constituídas com grande 

proporção de colesterol tendem a se concentrar mais efetivamente no baço e medula óssea 

(MOGHIMI, 1998). 

A carga da superfície dos lipossomas pode ser manipulada pela introdução de lipídeos 

neutros, como também carregados positivamente ou negativamente na bicamada lipídica. Em 

geral, a presença de uma carga eletrostática na superfície dos lipossomas promove a interação 
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com biomoléculas, tais como as opsoninas, e com células sendo então removidos mais 

rapidamente da circulação do que os lipossomas neutros (LAVERMAN et al., 1999). Banerjee 

(2001) afirma que a captura de lipossomas carregados negativamente no baço é 

aproximadamente duas vezes maior do que os carregados positivamente. 

A hidrofilia conferida à superfície dos lipossomas furtivos (Stealth®) estende a meia-vida 

em meio biológico de poucos minutos (lipossomas convencionais) para várias horas, visto que 

a incorporação de componentes hidrofílicos torna os lipossomas furtivos, evitando o 

reconhecimento e captura destes pelo sistema fagocitário mononuclear. De acordo com 

Sihorkar e Vyas (2001), a incorporação de biomoléculas (ligantes) de reconhecimento em 

carreadores coloidais como os lipossomas, confere estabilidade e melhora à integridade de sua 

estrutura, depois de serem administrados por via oral ou parenteral. De fato, Sadzuka et al. 

(2006) relataram que lipossomas com superfície modificada com polietileneglicol (PEG) 

contendo doxorrubicina, agente antineoplásico, apresentaram capacidade furtiva (longa 

circulação) e com acumulação do fármaco na área tumoral. 

 

Aplicações terapêuticas 

 

Lipossomas no tratamento do câncer  

 

 Embora a indústria farmacêutica seja bem sucedida no descobrimento de novos 

fármacos citotóxicos que são candidatos em potencial para o tratamento do câncer, esta doença 

causa mais de 6 milhões de mortes por ano em todo o mundo e este número continua crescente 

(ANDRESEN et al., 2005). A terapia com fármacos antineoplásicos é repleta de toxicidade 

sistêmica, resultando em citotoxidade para as células normais. Parte das células cancerígenas 

tem características muito comuns com as células normais, das quais foram originadas. Deste 

modo, torna-se difícil encontrar um alvo único contra o qual os fármacos possam ser 

direcionados. Os efeitos colaterais associados à quimioterapia limitam a dose ou doses 

cumulativas administradas aos pacientes que podem, entretanto, levar à metástases do tumor e, 

muitas vezes, o desenvolvimento de resistência contra os fármacos (SAPRA, ALLEN, 2003). 
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Uma estratégia alternativa para estes inconvenientes é o uso de lipossomas como 

carreadores de fármacos antineoplásicos, para alcançar a acumulação seletiva do fármaco no 

tecido, onde se encontra o tumor ou nas células tumorais. Carreadores lipossomais têm se 

tornado aceito clinicamente no tratamento do câncer, visto que eles alteram a farmacocinética e 

biodistribuição dos fármacos antineoplásicos (MAMOT et al., 2003).  

Andrade et al. (2004) constataram que a encapsulação da lectina de Cratylia mollis (Cra) 

em lipossomas produziu um aumento da atividade antitumoral in vivo contra sarcoma 180 

comparado com o tratamento com Cra em solução. Além disso, a análise histopatológica 

revelou que a encapsulação da Cra produziu uma redução no efeito hepatóxico. 

Tem sido demonstrado que os lipossomas de longa duração podem ser passivamente 

direcionados para vários tipos de tumores, pelo fato deles poderem circular por tempo 

prolongado e extravasar nos tecidos com permeabilidade vascular elevada. Tumores sólidos 

crescentes, assim como regiões de infecção e inflamação, têm capilares com permeabilidade 

aumentada como resultado da angiogênese. O diâmetro dos poros desses capilares podem se 

estender de 100 a 800 nm. Os lipossomas contendo o fármaco têm diâmetros que se estendem 

de aproximadamente 60 a 150 nm. Portanto, são pequenos suficientes para extravasar do 

sangue para o espaço intersticial do tumor passando através desses poros (LASIC, 1998; 

SAPRA, ALLEN, 2003). 

Chou et al. (2006) avaliaram a atividade da doxorrubicina encapsulada em lipossomas 

furtivos (Lipo-Dox®) em pacientes com carcinoma ovariano epitelial resistente a platina na 

dose de 45 mg/m2 a cada quatro semanas.  A eficácia do Lipo-Dox foi constatada em câncer 

recorrente e platina-resistente. Um perfil de baixa toxicidade foi verificado com avaliação de 

parâmetros fisiológicos, bioquímicos e de imagem. 

O direcionamento ativo é a estratégia de acoplar um ligante específico na superfície dos 

lipossomas, aumentando sua seletividade de interação com as células ou tecido tumoral, 

através da ligação destes com marcadores específicos localizados na membrana da célula ou do 

tecido. Lukyanov et al. (2004) modificaram lipossomas de longa duração contendo 

doxorrubicina, comercialmente disponíveis como Doxil®, com anticorpos monoclonais que 

reconhecem antígenos da superfície do tumor, mas não de células normais. Um aumento da 

citotoxidade desses lipossomas sitio-específicos foi constatado nas células cancerígenas. 
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Na terapia fotodinâmica, por exemplo, uma modalidade para tratamento de tumores 

superficiais envolvendo a administração sistêmica de fotossensores, o direcionamento ativo dos 

fotossensores por lipossomas (com PEG ou anticorpos acoplados na superfície) aumenta a 

acumulação seletiva do fármaco no tumor.  Os lipossomas potencializam o efeito fotodinâmico 

devido à internalização celular do fotossensor, minimizando os efeitos colaterais observados na 

terapia fotodinâmica convencional (DERYCKE, WITTE, 2004).  

 

Lipossomas no desenvolvimento de vacinas  

 

A proteção limitada fornecida pela maioria das estratégias de vacinação direcionou as 

pesquisas para a investigação de vacinas alternativas, focadas no desenvolvimento de 

adjuvantes efetivos e sistemas de liberação controlada. Os lipossomas têm sido propostos como 

veículos de liberação de antígenos por causa de sua utilidade como adjuvante imunológico, 

apresentando vantagens como sua fácil preparação, baixa toxicidade, biocompatibilidade e 

biodegradabilidade, assim como a liberação lenta de antígenos encapsulados (BEN-YEHUDA 

et al., 2003; MAZUMDAR et al., 2004). 

Antígenos peptídicos ou protéicos são fagocitados por macrófagos e eventualmente 

acumulados em lisossomas. Nos lisossomas, os peptídeos degradados são apresentados ao 

complexo de histocompatibilidade classe II, ligado na superfície dos macrófagos, resultando na 

estimulação das células T-helper específicas e, finalmente, na estimulação de células B 

específicas, o que resulta na subseqüente secreção de anticorpos (TORCHILIN, 2005). 

Uma estratégia para aumentar o efeito da vacina é liberar especificamente o antígeno no 

órgão alvo. A conjugação de proteínas virais na membrana de lipossomas (virossomas) oferece 

a oportunidade para explorar o direcionamento e propriedades fusogênicas de membranas de 

proteínas virais. Esta propriedade dribla o inconveniente da degradação pelos lisossomas antes 

de alcançarem o citoplasma, pois os virossomas são usados como o próprio vírus, introduzindo 

o material dentro do citoplasma (KANEDA, 2000; SINGH, O’HAGAN, 2003). 

Outra vantagem virossomas é o ganho do tropismo do tecido pela proteína viral. Alguns 

vírus são direcionados para células ou tecidos específicos: Epstein-Barr vírus (EBV) que 

infecta principalmente linfócitos B, vírus da hepatite B que ataca os hepatócitos e HIV 

direcionados para os linfócitos e macrófagos (KANEDA, 2000). 
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Minato et al. (2003) realizaram um estudo avaliando o efeito do uso de lipossomas PEG-

modificados na administração oral de vacina utilizando ovalbumina como modelo de antígeno. 

Concluíram que lipossomas peguilados melhoram a imunidade da mucosa, provavelmente 

devido à liberação controlada de antígenos dos lipossomas para a mucosa local. Por outro lado, 

os lipossomas estimularam o sistema imune, possivelmente, devido ao aumento do tempo de 

permanência dos lipossomas PEG-modificados na circulação. 

Mazumdar et al. (2004) desenvolveram uma vacina lipossomal contendo antígenos na 

membrana do promastigota Leishmania donovani. O estudo concluiu que a imunização com 

este antígeno em lipossomas induziu a produção de anticorpos específicos, como também a 

resistência contra uma infecção progressiva causada pelo Leishmania donovani. 

 

Lipossomas na terapia gênica  

 

 Desde os primeiros testes da terapia gênica em humanos em 1989, centenas de 

protocolos clínicos envolvendo transferência gênica têm sido iniciadas em todo o mundo. 

Atualmente, a terapia gênica é estudada para uma grande quantidade de doenças congênitas 

incluindo doença vascular periférica, artrite, desordens neurodegenerativas, síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) e, principalmente, o câncer (MHASHILKARA et al., 

2001; ZHAO, LEE, 2004). Para se conseguir a transferência do material genético para dentro 

das células alvo são usados veículos, que na terapia gênica podem ser divididos em dois 

grupos: os sistemas biológicos e os não-biológicos. Cada grupo tem suas vantagens e 

limitações. Estas limitações são menos encontradas em carreadores de genes não-virais, como 

por exemplo, os lipossomas (EL-ANEED, 2004). Os lipossomas catiônicos interagem com o 

DNA através de interações eletrostáticas, já que a molécula de DNA é carregada 

negativamente. A carga total, no entanto, mantém-se com valor positivo. Isto vai permitir a 

interação eficiente do carreador com a carga negativa da membrana celular, penetrando na 

célula, principalmente através de endocitose. 

A viabilidade de encapsular passivamente DNA em lipossomas foi demonstrada na 

década de 70. No entanto, foi nos anos 80 a descoberta de que lipídeos catiônicos, quando 

incorporados em lipossomas, poderiam aumentar a eficiência de transfecção gênica em células 

cultivadas in vitro, resultante do aumento da associação dos complexos  DNA-plasmídeo com  
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lipossomas catiônicos e da interação destes com células. Desde então, muitas pesquisas vem 

sendo realizadas no intuito de sintetizar lipídeos catiônicos que mostrem uma melhora na 

transferência gênica e tolerabilidade das propriedades celulares, assim como o 

desenvolvimento de novas propriedades de encapsular eficientemente o DNA em lipossomas 

(CHONN, CULLIS, 1998).  Estudos imunológicos recentes têm demonstrado que a 

transfecção gênica e a subseqüente ativação de células dendrídicas (CDs) são os principais 

eventos no desenvolvimento da imunidade seguida da vacinação com DNA. O aumento da 

resposta imune através da vacinação com DNA, utilizando lipossomas catiônicos com manosil 

na superfície foi a proposta do estudo de Hattori et al. ( 2004). A avaliação do aumento da 

resposta imune foi obtida através da expressão do gene da Ovoalbumina e a apresentação de 

antígenos nas células dendrídicas CD11c+ no baço, depois da administração intravenosa de 

lipossomas catiônicos contendo Ovoalbumina. Os resultados apresentaram tanto um aumento 

na expressão gênica como na secreção de antígenos, sugerindo que a liberação direcionada de 

vacinas com DNA pelos lipossomas é um importante método para imunização eficaz. 

 

Lipossomas na terapia de doenças infecciosas e parasitárias  

 A tendência dos lipossomas de serem capturados pelo sistema fagocitário mononuclear 

(SFM) pode ser uma vantagem no tratamento de uma variedade de doenças infecciosas 

intracelulares. Labana et al. (2002) avaliaram a eficácia de lipossomas contendo isoniazida e 

rifampicina com doses de 12 e 10 mg/kg, respectivamente, contra a tuberculose administrados 

uma vez por semana em camundongos infectados com Mycobacterium tuberculosis. Os 

resultados mostraram que a formulação exibiu uma liberação controlada dos fármacos no 

plasma durante 5 dias, sendo verificada a presença de fármacos no pulmão, fígado e baço 7 

dias após administração. Os resultados mostraram ainda que a formulação diminuiu 

significantemente a carga micobacteriana no pulmão, fígado e baço de ratos infectados, 

comparados com os animais não tratados. 

O aumento de 200 a 700 vezes na eficácia de antimoniais pentavalentes encapsulados em 

lipossomas foi observado no tratamento da leishmaniose visceral em hamsters ou 

camundongos infectados por Leishmania donovani. Este fato pode ser atribuído à captura dos 
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liposomas pelos órgãos (fígado, baço e medula óssea) e células (os macrófagos teciduais) nas 

quais se localizam o parasita causador da doença (FRÉZARD et al., 2005). 

 Lipossomas de tamanho reduzido contendo antimoniato de meglumina apresentaram um 

aumento no direcionamento para a medula óssea de cachorros com leishmaniose visceral e uma 

alta retenção de antimônio nesse tecido, quando comparado com o tratamento com o fármaco 

livre e a com relação a formulação lipossomal com tamanho de vesículas maiores 

(SCHETTINI et al, 2006). 

Melo et al. (2003) comprovaram a habilidade dos lipossomas em aumentar a eficácia do 

tártaro emético contra infecção com Schistosoma mansoni. Lipossomas convencionais e de 

longa circulação foram utilizados no tratamento dos animais infectados, sendo que o grupo 

tratado com lipossomas furtivos (27 mg/kg) apresentou uma redução significativa no número 

de vermes (82%) comparado com o grupo controle. A formulação lipossomal promoveu 

redução na toxicidade da tártaro emético. 

Mourão et al. (2005) avaliaram a eficiência do Praziquantel (PZQ), fármaco de primeira 

escolha no tratamento da esquistossomose, encapsulado em lipossomas no tratamento de 

camundongos BalbC infectados com S. mansoni. Os resultados mostraram que os lipossomas 

contendo PZQ foram mais eficazes na redução de vermes comparada com o fármaco livre.  

 

Lipossomas aplicados em outras terapias  

  

A liberação local de fármacos em doenças cardiovasculares consiste em grande potencial 

terapêutico. Lestini et al. (2002) modificaram a superfície de lipossomas com peptídeo de 

ácido aspártico-arginina-glicina para direcionamento para as integrinas GPIIb-IIIa de plaquetas 

ativadas envolvidas na doença cardivascular restenose. Os resultados indicaram que os 

peptídeos foram capazes de direcionar os lipossomas para os receptores expressados nas 

plaquetas ativadas evitando a agregação plaquetária.  

Zhang et al. (2005) investigaram a atividade da insulina encapsulada em lipossomas 

modificados com lectina conjugada na superfície e constataram um efeito hipoglicemiante em 

camundongos diabéticos após administração oral dos lipossomas contendo insulina (350 

IU/kg).  Uma redução de 33,4% nos níveis de glicose sanguínea foram observados para 

lipossomas lectinizados. 
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CONCLUSÃO 

 

 A multidisciplinaridade associada à nanotecnologia farmacêutica (física, química, 

biológica e farcacológica) resultou no desenvolvimento de lipossomas como sistemas de 

liberação de fármacos eficazes na terapêutica do câncer e infecções. A utilidade dos lipossomas 

foi melhorada seguindo pesquisas básicas que permitiram o aumento da estabilidade e a 

compreensão das características físico-químicas e interação com fluidos biológicos.  

Devido a sua versatilidade estrutural, em termos de tamanho, composição, carga da 

superfície, fluidez da membrana e habilidade para incorporar fármacos hidrofílicos e/ou 

lipofílicos, lipossomas se tornaram potentes carreadores para vários tipos de terapias, 

aumentando a eficácia e reduzindo os efeitos tóxicos dos fármacos. Inúmeros trabalhos de 

desenvolvimento de formulações com objetivo terapêutico para várias doenças relatam a 

eficácia e a segurança dos tratamentos realizados com formulações lipossomais, constatando 

uma grande vantagem em relação aos tratamentos convencionais, sendo que já são 

comercializadas formulações contendo lipossomas para o tratamento do câncer e infecções 

fúngicas. O aprofundamento das pesquisas irá possibilitar a consolidação de seu uso na terapia 

gênica e em vacinas. 

 

ABSTRACT 

 

Liposomes are vesicles that consist of one or more concentric phospholipidic bilayers 

organized around an aqueous inner compartment. They are useful carriers of drugs, 

biomolecules and diagnostic agents. The stability of liposomes can be affected by chemical or 

physical factors. Once injected in the circulatory system, conventional liposomes are quickly 

uptake by the mononuclear phagocytic system. To avoid such a capture, non-conventional or 

Stealth liposomes were developed, which are coated by hydrophilic components. To control 

the drug release and selectivity, specific ligand had been incorporated in their surface, 

originating the targeted liposomes. In general, all preparation methods of liposomes include the 

hydration of lipidic film followed by sonication or extrusion to reduce the size of vesicles. 

After preparation, the vesicles are characterized by size, chemical composition, and amount of 

encapsulated material. In this review it is shown that the liposomes present effectiveness and 

 49



Batista, C. M.                               Avaliação da atividade esquistossomicida do FZ4 encapsulados em lipossomas  

safety, in comparison with conventional treatments. In spite of some liposomal formulations 

are commercialized since 80’s for the treatment of systemic fungal infections and cancer, 

technological and biological issues still a challenger. In this scenario, liposomes has 

extensively been studying in order to improve their in vivo stability in the treatment of several 

diseases including cancer therapy.  
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ABSTRACT 

The goal of this study was to report the antischistosomal activity of liposomes containing 3-(4-

chloro-benzyl)-5-(4-nitro-benzylidene)-imidazolidine-2,4-dione (FZ4-LPSF). The solubility of 

FZ4 at different pH values was evaluated. Liposomes containing FZ4 (Lipo-FZ4) were 

obtained through lipid thin film method. The antischistosomal activity was investigated in 

Swiss mice infected with Schistosoma mansoni. The treatment of animals was performed 49 

days after infection with daily dose of 50, 125, 200 mg/kg (i.p.) for 5 days. Animals were 

killed 64 days post-treatment and the hepatic and portal mesenteric vessels were perfused to 

recover adult worms. Qualitative oogram patterns were evaluated in small intestine, in which 

the developmental stages of the eggs were classified. FZ4 was more soluble at pH 12 (14.52 

μg/mL) than pH 7.4 (0.53 μg/mL). The two carboxylic groups presented at the imidazolic ring 

of FZ4 are electron acceptors, which confer a Lewis acid character to FZ4. Similar effects are 

observed for the p-chloride placed in the benzyl ring and the p-nitro at the benzylidene radical, 

both presenting positive σp electroattractor effects of 0.24 e 0.78, respectively. The 

entrapment efficiency of FZ4 into liposomes (1.0 mg/ml) was 95.9% (±1.4). Remarkable 

reductions in worm burden (24,65% and 42,4%) were observed with free FZ4 and lipo-FZ4 

(50 mg/kg) treatments, respectively. According to the oogram there was an interruption of the 

ovoposition in all the mice treated. The treatment of animals infected with S. mansoni with 

lipo-FZ4 evidenced the antischistosomal effect of the FZ4.  

 

 

Keywords: Schistosomiasis, Schistosoma mansoni, FZ4, Lipossomes. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A esquistossomose é uma infecção intravascular causada por várias espécies do 

trematódeo Schistosoma. A Organização Mundial de Saúde (OMS) identificou recentemente a 

esquistossomose como a segunda maior doença parasitária no mundo, depois da malária 

(GREENBERG, 2005; SANDOVAL et al., 2006). Estima-se que 200 milhões de pessoas em 

todo o mundo estejam infectadas e que outras 650 milhões encontram-se sob o risco de 

infecção pelo parasita. Atualmente, 280.000 mortes por ano são atribuídas à esquistossomose. 

A distribuição global da esquistossomose é determinada pela espécie, as quais provocam 

diferentes formas clínicas da doença (COON, 2005). No Brasil, a esquistossomose mansônica 

ainda é um problema de saúde pública, onde acomete 8 a 12 milhões de pessoas e expõe 

aproximadamente 30 milhões ao risco de infecção. Encontra-se amplamente disseminada nas 

regiões nordeste e sudeste, enquanto nas regiões norte e sul, as áreas endêmicas apresentam-se 

mais dispersas e isoladas (FERREIRA et al., 2005; TELES, 2005). 

O praziquantel (PZQ) é a droga de primeira escolha para o tratamento da 

esquistossomose, agindo contra todas as espécies do Schistosoma. A alternativa disponível na 

quimioterapia recomendada pela OMS é o oxaminiquine (OXA), tendo eficácia somente 

contra o Schistosoma mansoni (DOENHOFF et al., 2002). A quimioterapia representa hoje o 

único recurso imediato para minimizar a prevalência e a incidência da esquistossomose, sendo 

assim, a utilização indiscriminada destes agentes quimioterápicos pode ser um risco para o 

desenvolvimento de resistência ou tolerância do parasita frente a estes agentes (CIOLI et al., 

1995; LIANG et al., 2001). 

A ocorrência de resistência de cepas de schistosoma ao praziquantel, a indisponibilidade 

de vacina contra a esquistossomose, e ainda, a migração de populações das áreas endêmicas 

favorecendo o surgimento de novos focos de transmissão, justificam os elevados índices de 

prevalência da doença, ficando assim evidenciada a necessidade do direcionamento da 

pesquisa científica para a síntese de novos fármacos com atividade esquistossomicida. Uma 

alternativa de tratamento da esquistossomose é a terapia com arthemeter o qual apresenta uma 

atividade elevada contra vermes jovens de S. mansoni com 1 a 4 semanas de idade. No 

entanto, vermes adultos são menos susceptíveis à ação do fármaco (XIAO et al., 2000; 

UTZINGER e KEISER, 2004, EL-LAKKANY et al., 2004). 
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Recentemente, a vacinação oral com vacina atenuada de Salmonella expressando o 

antígeno Sm14 de S. mansoni, promoveu uma proteção contra infecção pelo parasito com 

redução de granulomas hepáticos e do número de ovos no intestino. Os resultados foram 

atribuídos principalmente a redução no número de vermes do que a diminuição da fecundidade 

dos parasitas fêmeas (PACHECO et al., 2004). 

Nesse contexto, a síntese do 3-(4-Cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)-imidazolidina-

2,4-diona (FZ4-LPSF) (Figura 1, ANEXO III), utilizando como protótipo o niridazol, um 

fármaco derivado imidazolidínico utilizado na terapêutica da esquistossomose causada pelo S. 

hematobium, foi realizada como estratégia de introdução de um novo agente quimioterápico 

para tratamento da esquistossomose (ALBUQUERQUE et al., 1999). A atividade do FZ4 foi 

avaliada in vitro e in vivo em modelo de esquistossomose experimental em camundongos 

infectados com S. mansoni (OLIVEIRA et al., 2004). A susceptibilidade de vermes adultos de 

S. mansoni mantidos em meio de cultura ao tratamento com FZ4 (124 μg/ml, DMSO 1,5%) 

foi comprovada com mortalidade de 100% em 12 dias de contato com o fármaco. 

O tratamento clínico da esquistossomose, como de outras doenças, gera várias reações 

adversas devido à toxicidade de alguns fármacos. Uma estratégia alternativa é o uso de 

sistemas de liberação de drogas, como os lipossomas, visto que estes procuram mudar a 

distribuição da substância ativa, aumentando a permanência na circulação sistêmica para que 

se alcance maior eficácia terapêutica, com doses menores e baixa toxicidade. Por serem 

biodegradáveis, biocompatíveis e não imunogênicos os lipossomas são bons candidatos para 

carrear e liberar fármacos no sistema biológico, tornando-se um dos principais sistemas de 

liberação para vários tipos de doenças (BEN-YEHUDA et al., 2003). A utilização de 

lipossomas convencionais ou furtivos como carreadores de fármacos esquistossomicidas como 

o praziquantel (AMMAR et al., 1994; MOURÃO et al.,2005), oxaminiquine (FRÉZARD e 

MELO, 1997; MELO et al., 2001) e tártaro emético (MELO et al., 2003) é proposta para 

aumentar a eficácia terapêutica e diminuir a toxicidade destes agentes. 

O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a atividade esquistossomicida 

de lipossomas contendo FZ4 (Lipo-FZ4) em camundongos infectados por S. mansoni. A 

susceptibilidade de vermes adultos e o perfil dos diferentes estádios dos ovos eliminados pelo 
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parasita na porção distal do intestino delgado do hospedeiro foram avaliados após tratamento 

com o fármaco livre e encapsulado em diferentes concentrações.  

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 - Materiais 

 

Fosfatidilcolina de Soja (PC) (Epikuron 200, 98%PC) foi obtido de Lucas Meyer 

(Hamburgo, Alemanha). Colesterol, estearilamina com nível de pureza de 98% foram obtidos 

da Sigma (St. Louis, USA). Clorofórmio, metanol, fosfato de potássio, hidróxido de sódio, 

dimetilsulfóxido (DMSO) e todos os reagentes de grau analíticos foram adquiridos da Merck 

(Darmstadt, Alemanha). FZ4 – LPSF foi sintetizado no Laboratório de Planejamento e Síntese 

de Fármacos, Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil 

(LIMA et al., 1992). 

 

2.2 – Métodos 

 

2.2.1 – Ensaio de solubilidade do FZ4 

 

Estudo de pré-formulação foi realizado para avaliar a solubilidade do FZ4 em diferentes 

valores de pH. Uma quantidade em excesso de FZ4 foi adicionada em solução tampão com 

diferentes valores de pH, variando entre 2 e 12, e submetida à agitação constante por 24 h a 25 

ou 37°C. As amostras foram centrifugadas a 20.000 rpm (KN-70 Centrifuga, Kubota, Japão) e 

em seguida filtradas utilizando unidades de filtração Millex® (45 μm, Millipore). A 

concentração de FZ4 solúvel no tampão foi determinada em espectroscopia UV 

(ULTROSPEC 3000, Amershan-Pharmacia Biotech) a 347 nm, utilizando curva de calibração 

nas concentrações de 4, 6, 10, 12 e 14 μg/mL. As soluções padrões foram preparadas a partir 

de uma solução metanólica de FZ4 a 0,4%. Curvas de calibração foram preparadas em 
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triplicata e a linearidade dos dados absorbância versus concentração foi avaliada pelo método 

dos mínimos quadrados. 

 

2.2.2 – Preparação de Lipo-FZ4 

 

Lipossomas contendo FZ4 (Lipo-FZ4) foram obtidos utilizando o método convencional 

de redispersão de um filme lipídico formado por evaporação de solventes de uma solução 

orgânica de fosfolipídeos (ANDRADE et al., 2004). Lipo-FZ4 carregados positivamente foram 

preparados com fosfatidilcolina de soja (PC), colesterol (CH), estearilamina (SA) nas 

concentrações de 36 a 50 μM/10μL de tampão (7:2:1) dissolvidos em clorofórmio/metanol 3:1 

(v/v) sob agitação magnética (150 rpm/min, 20 min). FZ4 (0,5 – 1,0 mg) foi adicionado na 

solução lipídica. A solução orgânica foi então submetida à evaporação sob pressão reduzida 

(40 min, 37 ± 1◦C) sob agitação a 80 rpm para remover os solventes. O filme lipídico seco 

obtido foi hidratado através da adição de 10 mL de solução tampão fosfato 0,2 M (pH 7.4), 

ocorrendo a formação de vesículas multilamelares (MLV). A suspensão de MLV foi então 

submetida à agitação magnética durante 40 minutos. Vesículas unilamelares com tamanho 

reduzido foram obtidas através da sonicação da suspensão de MLV’s utilizando uma sonda 

(Vibra Cell, USA), operando em modo pulsátil com potência de 200 W e freqüência de 50 Hz 

durante 600 segundos. Finalmente a suspensão de lipossomas foi armazenada a 4◦C. Diferentes 

formulações de Lipo-FZ4 foram preparadas com o objetivo de obter uma formulação estável 

para realização dos estudos in vivo (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Formulações de lipossomas contendo FZ4 (Lipo-FZ4) preparadas com 

fosfatidilcolina, colesterol e estearilamina  (7:2:1 molar). 

 
Formulações 

Lipo-FZ4 
Lipídeos 

(μMoL/10μL de 
solução 
tampão) 

FZ4 
(mg/mL) 

Relação molar 
lipídeo:FZ4 

(mg) 

F1 36 0,5 39,2:1 
F2 36 1,0 19,6:1 
F3 45 0,5 48,9:1 
F4 45 1,0 24,5:1 
F5 50 0,5 54,4:1 
F6 50 1,0 27,2:1 

 

2.2.3 – Caracterização físico-química de Lipo-FZ4 

 

As análises físico-químicas dos lipossomas foram realizadas imediatamente após a 

preparação e intervalos de tempo regular. Vários parâmetros como a aparência macroscópica e 

microscópica, avaliação morfológica, mudança de pH e taxa de encapsulação foram avaliados. 

A estabilidade das formulações Lipo-FZ4 foi avaliada através de ensaios de estabilidade 

acelerada e em longo prazo. Amostras da suspensão lipossomal foram submetidas a 

centrifugação (1,300 g por 1 h a 25°C), agitação mecânica horizontal (180 strokes/min por 48 

h a 37°C) e ciclos de gelo-degelo (-18°C por 16 h e 25°C por 8 h) (ANDRADE et al., 2004). 

A estabilidade em longo prazo das formulações Lipo-FZ4 foi examinada em amostras 

armazenadas a 4 ± 1°C. A variação de pH e o aspecto macroscópico das preparações foram 

avaliados em 7, 14, 21, 28, 35, 49 e 60 dias após a preparação. 

O doseamento do FZ4 foi efetuado por espectroscopia UV a 347 nm. Amostras de Lipo-

FZ4 foram diluídas em uma mistura de clorofórmio/metanol (1:1) para obtenção de uma 

concentração teórica de 6 μg/mL e então sonicados por 6 min. Em seguida, a absorbância foi 

medida e a quantidade de FZ4 determinada utilizando curva de calibração. 

A taxa de encapsulação do FZ4 foi determinada pela técnica de 

ultrafiltração/ultracentrifugação (GUTERRES et al., 1995). Amostras de Lipo-FZ4 foram 

colocadas em unidades filtrantes Ultrafree® (Millipore, USA) e submetidas a centrifugação 
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(8,776 g) por 1 h a 4°C. A concentração de FZ4 no sobrenadante foi determinada como 

descrito previamente e a taxa de encapsulação foi então calculada com base na quantidade 

total do FZ4 presente na formulação de lipossomas. 

 

2.2.4 – Avaliação da atividade esquistossomicida de Lipo-FZ4 

 

O procedimento experimental recomendado e utilizado neste trabalho para avaliação da 

atividade esquistossomicida in vivo do FZ4 está de acordo com os trabalhos desenvolvidos por 

Pellegrino e Faria (1965) e Katz et al.(1966). A atividade de Lipo-FZ4 foi avaliada em modelo 

experimental de camundongos infectados com S. mansoni cepa BH (Belo Horizonte, MG, 

Brazil). Vermes adultos de S. mansoni foram mantidos em modelo Biomphalaria glabrata – 

camundongos, no Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami, Universidade Federal de 

Pernambuco. Os moluscos foram fornecidos pelo Departamento de Medicina Tropical 

(Universidade Federal de Pernambuco). Os vermes adultos do parasito foram obtidos por 

perfusão do sistema porta-hepático-mesentérico de camundongos albino Swiss, os quais foram 

infectados há 7 semanas. 

 Camundongos Swiss albino (fêmeas, adultas, pesando entre 30-35g) foram infectados 

com aproximadamente 80 cercárias de S. mansoni através da técnica de imersão caudal. A 

infecção dos animais foi confirmada 36 dias após contato com as cercarias pela análise 

quantitativa de ovos de S. mansoni eliminados nas fezes utilizando a técnica Kato-Katz (Katz, 

1972). Os animais infectados foram então separados aleatoriamente em grupos controle e 

tratados após 49 dias da infecção. O tratamento foi efetuado por via intraperitoneal com FZ4 

em suspensão (DMSO a 1%) ou encapsulados em lipossomas nas doses de 50, 125 e 200 

mg/kg fracionadas em 5 dias consecutivos. Dois grupos controles foram estabelecidos: animais 

não tratados recebendo solução salina e animais tratados com lipossomas sem fármaco. Quinze 

dias após o tratamento, os animais foram sacrificados e a perfusão do sistema porta-hepático-

mesentérico foi realizada para recuperação e contagem dos vermes adultos (DURVAL, 

DEWITT, 1967) utilizando um estereomicroscópio sendo catalogados em fêmeas, machos e 

acasalados. Órgãos dos animais foram coletados e submetidos a análise patológica. 

A atividade do Lipo-FZ4 contra S. mansoni foi avaliada através da porcentagem de 

redução do número de vermes recuperados do sistema porta-hepático e mesentérico e da 
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alteração do oograma, que se dá pela ausência de pelo menos um dos estádios (1°, 2°, 3º e 4º) 

de ovos imaturos de S. mansoni (PELLEGRINO et al., 1965). A redução do número de vermes 

foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

 

Redução de vermes (%) = a – b x 100 

                                 a 

 

Onde: a = média do número de vermes do grupo controle; 

          b = média do número de vermes do grupo tratado. 

 

Após a perfusão para recuperação dos vermes, fragmentos da porção distal do intestino 

delgado dos animais foram coletados, abertos longitudinalmente e lavados com solução salina 

a 0,9%. Os fragmentos foram colocados entre lâmina e lamínula, levemente prensados e 

examinados em microscópio óptico (10 ×). Uma avaliação qualitativa foi efetuada, na qual o 

desenvolvimento dos estádios dos ovos eliminados de S. mansoni foi classificado seguindo 

critérios previamente descritos por Pellegrino et al.(1965). O oograma foi considerado alterado 

quando um dos estádios de maturidade esteve ausente. A alteração foi calculada baseada no 

número de camundongos com oograma alterado (BONESSO-SABADINI e DIAS, 2002). 

Os experimentos com animais foram efetuados conforme legislação vigente com 

protocolo aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco.  

Os dados parasitológicos são apresentados como média ± desvio padrão ou porcentagem. 

As médias de grupos diferentes foram comparadas por análise de variância (ANOVA).  O teste 

t de Student foi considerado com um nível de significância de p=0,05 (intervalo de confiança 

de 95%). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 – Testes de solubilidade do FZ4 

 

Os estudos foram realizados para investigar a solubilidade do FZ4 em diferentes valores 

de pH. Os resultados apresentados na Figura 2 mostram que a solubilidade do FZ4 em água, 
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pH 7.4, foi estimada em 0,53 e 1,004 μg/mL a 25 e 37° C, respectivamente, o que sugere que 

esse solvente não pode solubilizar efetivamente o FZ4. A solubilidade aumentou 

significativamente em pH alcalino, sendo de 14.52 µg/mL a 25 °C e 16.26 µg/mL a 37 °C. Este 

fato pode ser explicado pela presença de dois grupamentos carbonílicos no anel 

imidazolidínico do FZ4. Estes grupamentos são aceptores de elétrons, o que confere uma 

característica de ácido de Lewis, o mesmo acontecendo com o grupamento cloro situado em 

posição para do radical benzilideno. 

A curva de calibração do FZ4 foi preparada a partir de uma solução mãe (0,4 mg/mL em 

metanol) por diluições sucessivas para atingir as concentrações de 2 a 14 μg/mL. Os resultados 

apresentados de absorbância versus concentração de FZ4 (Tabela 2, ANEXO IV) 

demonstraram que o método é linear, com ajuste dos dados pela equação da reta: Absorbância 

= - 0,02169 + 0,07241 x [FZ4], onde o R2 = 0,99963 sugere que 99,96 % dos valores são 

explicados em torno da média, sendo minimizados os resíduos. 
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Figura 2 – Perfil de solubilidade do FZ4 em diferentes valores de pH a 25°C (⎯g⎯) e a 37°C 
(⎯0⎯ ). 
 

3.2 – Preparação de lipossomas contendo FZ4 

 

No presente estudo, foi avaliado a habilidade de lipossomas em encapsular FZ4. Foram 

preparados diferentes tipos de formulações, variando a concentração dos constituintes, com o 

objetivo de se obter uma formulação estável para os testes in vivo. Os valores da eficiência de 
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encapsulação do FZ4 em lipossomas são apresentados na Tabela 3. A taxa de encapsulação 

mais elevada foi obtida para a concentração de FZ4 de 1mg/mL para uma concentração  total 

de lipídeos de 0,36 μM/L.  

 
Tabela 3 – Eficiência de encapsulação do FZ4 em lipossomas. 

Formulação Lipídeo 
(μMol/10 μL 

tampão) 

FZ4 
(mg/mL) 

Eficiência de 
 Encapsulação  

(%) 
F1 36 0,5 92,2 ± 0,004 
F2 36 1,0 95,9 ± 1,4 
F3 45 0,5 92,9 ± 0,005 
F4 45 1,0 nd 
F5 50 0,5 92 ± 0,004 
F6 50 1,0 nd 

nd : não determinada 

3.3 – Caracterização físico-química e avaliação da estabilidade do Lipo-FZ4 

 

As formulações de Lipo-FZ4 apresentaram inicialmente características macroscópicas 

similares, como suspensões coloidais fluidas, opacas, amareladas com um reflexo azulado, 

confirmando a presença de partículas nanométricas na formulação. Lipo-FZ4 carregados 

positivamente foram submetidos a testes de estabilidade acelerada e em longo prazo. Foi 

observado que as suspensões Lipo-FZ4 não mantém sua estabilidade após submetidas a 

agitação mecânica (simulação de condições de transporte). As formulações apresentaram 

alterações macroscópicas com precipitação de lipídeos, após centrifugação e ciclos de 

gelo/degelo. Observou-se que quanto maior a concentração de lipídeos na formulação, mais 

evidentes eram as características de instabilidade, como precipitação e cremagem. 

As formulações de Lipo-FZ4 foram estocadas a 4 ± 1°C para a avaliação da estabilidade 

em longo prazo. Depois de um curto período de tempo, os lipossomas apresentaram sinais de 

instabilidade com a presença de cremagem, agregação de vesículas e com possível 

extravazamento do FZ4, visto que foi observada a presença de cristais do fármaco em análise 

microscópica da formulação. A variação de pH em função do tempo das preparações de Lipo-

FZ4 é apresentada na Figura 3 (ANEXO V), onde é verificado que o pH permanece inalterado 

no período de 20 dias de armazenamento a 4 ± 1°C. No entanto, a formulação F2 (45 µMol de 
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lipídeos e 1 mg/mL de FZ4) apresenta uma diminuição gradual no valor do pH atingindo um 

valor de 6,25 em 60 dias após a fabricação. A diminuição do pH pode ser atribuída a hidrólise 

de fosfolipídios promovendo a liberação de ácidos graxos e a subseqüente diminuição do pH 

do meio. Este fenômeno foi observado em lipossomas de penicilina G benzatina (PONTES et 

al., 1999) e lipossomas contendo lectina de Cratylia mollis (ANDRADE et al., 2004).  

 Considerando os resultados da taxa de encapsulação e as características dos ensaios de 

estabilidade, ficou evidenciado que a formulação F2 apresentou maior estabilidade e foi 

escolhida para a aplicação nos estudos in vivo. 

 

3.4 – Atividade esquistossomicida do Lipo-FZ4 

 

3.4.1 – Recuperação de vermes adultos de S. mansoni 

 

Os vermes de S. mansoni recuperados após tratamento com FZ4 livre ou encapsulado em 

lipossomas (doses de 50, 125 e 200 mg/kg fracionadas em 5 dias consecutivos) estão 

apresentados na Tabela 4. Uma redução de 25 % no número de vermes adultos nos animais 

tratados com FZ4 livre na dose de 50 mg/kg foi verificada. No caso do tratamento com Lipo-

FZ4 na mesma dose, a redução no número de vermes foi de 42,4 %, o que significa um 

aumento na eficácia do FZ4 pela nanoencapsulação. No entanto, este fato não se verifica para 

doses mais elevadas. De fato, o FZ4 promoveu uma redução no número de vermes adultos de 

48% na dose de 125 mg/kg. No entanto, foi observado que a dose administrada não foi 

totalmente absorvida pelo organismo, tendo sido detectado a presença de pellets do fármaco no 

local da administração, confirmando a insolubilidade do FZ4 em pH fisiológico. 

 O grupo tratado com lipossomas vazios também apresentou uma redução acentuada no 

número de vermes (51,36 %), não diferindo significativamente do grupo tratado com Lipo-FZ4 

125 mg/kg (52,64 %). Uma hipótese plausível para esse resultado inesperado do efeito de 

lipossomas placebo na redução de vermes, seria a ocorrência de trocas de lipídeos entre os 

lipossomas e a membrana tegumentar dos vermes modificando significativamente a 

composição do tegumento comprometendo dessa forma sua função na motilidade e viabilidade 

do parasita. Lesões tegumentares promove a exposição de antígenos que passam a ser 
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reconhecidos pelo sistema fagocitário mononuclear, contribuindo para a fagocitose e destruição 

dos vermes (FALLON et al., 1992), conforme ocorreu com o praziquantel. A hipótese está 

fundamentada nos resultados dos estudos in vitro efetuados para avaliação do efeito de 

lipossomas placebo em vermes adultos de S. mansoni, através da observação da separação de 

vermes acoplados e pela atividade motora dos parasitas, utilizando microscópio ótico invertido 

(MOURÃO et al., 2005). O tratamento dos vermes com lipossomas de fosfoatidilcolina na 

concentração de 0,5 mmol/L causou modificações na motilidade e no tegumento culminando 

com a morte de 100% dos vermes após 35 h de contato. 

A avaliação da atividade esquistossomicida dose-dependente do FZ4 e Lipo-FZ4 foi 

comprometida pela morte de animais durante o experimento e deve ser reavaliada em estudos 

futuros. 

 
Tabela 4 – Número de vermes recuperados 15 dias após tratamento com FZ4 livre e encapsulado 

em lipossomas. 

 
Grupo 

 
Dose 

(mg/kg) 

 
Nº 

animais 

 
Vermes recuperados 

(média ± SD) 

 
Redução 

de 
Vermes 

(%) 

 
Alteração
oograma 

(%) 

   Machos Fêmeas Acasalados Total 

Controle 0 18 3,61±3,12 0,0±0,0 4,05±2,83 11,72±5,87 - 0 
Lipossomas 0 10 2,5±2,6 0,0±0,0 1,6±1,4 5,7±3,8 51,36 100 

 
FZ4 

 
50 

 
6 

 
0,16±0,4 

 
0,0±0,0 

 
4,33±1,03 

 
8,83±2,22 

 
24,65 

 
100 

 125a 20 2,65±3,04 0,15±0,67 1,5±1,4 6,1±4,21 48 100 
 200 4 6,75±2,63 0,0±0,0 4,25±3,3 15,25±4,64 - 100 
 

Lipo-FZ4 
 

50 
 

4 
 

0,75±0,5 
 

0,0±0,0 
 

3,0±1,4 
 

6,75±2,6 
 

42,4 
 

100 
 125 9 3,33±2,06 0,0±0,0 1,11±0,78 5,55±3,0 52,64 100 
 200 3 3,66±3,51 0,0±0,0 7,66±1,52 19,0±1,0 - 100 

a: experimento realizado em duplicata 
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3.4.2 – Avaliação do oograma 

 

Um dos parâmetros utilizados para avaliar a susceptibilidade do S. mansoni frente ao FZ4 

consiste na avaliação qualitativa do desenvolvimento dos diferentes estádios dos ovos 

eliminados pelo parasita após tratamento dos animais infectados com as formas livre e 

encapsulada do fármaco. Os diferentes estádios de ovos observados na avaliação do oograma 

estão apresentados na Figura 4. A avaliação dos resultados mostrou que houve alteração no 

oograma de todos os grupos tratados, ocorrendo ausência de pelo menos um estágio evolutivo, 

sugerindo que o tratamento com FZ4 altera a oviposição dos vermes. A Figura 5 (ANEXOVI) 

ilustra os diferentes estádios evolutivos de ovos de S. mansoni após tratamento dos animais 

infectados com FZ4 e Lipo-FZ4. 

A presença de ovos vivos maduros indica a oviposição de S. mansoni sendo preconizado 

que um casal de vermes adultos produz em média 400 ovos por dia, 50% dos quais são 

eliminados nas fezes. Ovos maduros são capazes de migrar da submucosa para o lumem 

intestinal através de enzimas hidrolíticas e reações inflamatórias (FERRARI et al., 2003). 

 A análise da susceptibilidade de Schistosoma mansoni frente ao derivado 

imidazolidínico FZ4 mostrou que apesar da porcentagem da redução de vermes ser de apenas 

50%, e que ainda dois dos grupos tratados (FZ4 e Lipo-FZ4 200 mg/kg) não tenham 

apresentado redução significativa no número de vermes, foi evidenciada uma redução 

significativa na oviposição pelas fêmeas do parasita, apresentando alterações no oograma de 

100 % dos animais tratados, inclusive aqueles tratados com lipossomas vazios.  
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Figura 4. Distribuição dos estágios de ovos de S. mansoni nos grupos experimentais: a) grupo 

controle não tratado e tratado com lipossomas vazios; b) grupos tratados com FZ4; c) grupos 

tratados com Lipo-FZ4 (1º estágio      ; 2º estágio         ; 3° estágio        ; 4º estágio         ; ovos 

maduros       ; ovos inviáveis         ). 
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4. CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho foi confirmada a atividade do FZ4 no tratamento de animais infectados 

com S. mansoni pela redução significativa no número de vermes e alteração do oograma. Estudos 

dose-dependente da eficácia do FZ4 e Lipo-FZ4 devem ser realizados em modelo de 

esquistossomose experimental com o objetivo de definir a dose terapêutica curativa do fármaco. No 

entanto, devido a insolubidade do FZ4 estudos de otimização da formulação lipossomal devem ser 

efetuados para garantir uma quantidade elevada de fármaco encapsulado e uma liberação 

satisfatória in vitro e in vivo, capaz de melhorar a eficácia e a biodisponibilidade do FZ4. A 

proposta de continuidade desse trabalho consiste na utilização de lipossomas de longa circulação e 

sítio-específicos, visto que a esquistossomose é uma doença que se manifesta entre 35 e 45 dias 

após a infecção por oviposição do parasita. Lipossomas convencionais como os utilizados no 

presente estudo não parecem ter efeito significativo na redução do número de vermes com relação 

ao fármaco livre, sugerindo um tratamento por co-administração com lipossomas furtivos. 
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CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 

• A curva de calibração obtida demonstrou que o método de doseamento do FZ4 é 

linear, onde 99,96 % dos valores são explicados em torno da média, sendo 

minimizados os resíduos. 

• A solubilidade do FZ4 pH 12 aumentou significativamente em relação aos diferentes 

valores testados; 

• Os lipossomas contendo FZ4 não apresentaram boa estabilidade frente aos testes de 

estabilidade acelerada, apresentando modificações macroscópicas como precipitados e 

cremagem; 

• Os lipossomas contendo FZ4 armazenados a 4°C apresentaram uma estabilidade 

reduzida; 

• A formulação escolhida para ser utilizada nos experimentos in vivo foi a F2 com 

correlação molar lipídeo: FZ4 de 19,58: 1 por ter a maior taxa de encapsulação e 

apresentar melhores características de estabilidade; 

• O tratamento com Lipo-FZ4 de animais infectados com S. mansoni na dose de 50 

mg/kg apresentou uma maior redução do número de vermes recuperados do sistema 

porta-hepático comparado com o FZ4, na mesma dosagem, em sua forma livre. Já a 

dose de 125 mg/kg a redução não diferiu significativamente nos grupos tratados com 

Lipo-FZ4 e FZ4 livre, respectivamente;  

• O tratamento com lipossomas vazios também apresentou uma acentuada diminuição na 

recuperação de vermes; 

• Todos os grupos tratados apresentaram alteração no oograma, ocorrendo ausência de 

pelo menos uma dos estádios imaturos dos ovos de Schistosoma, inclusive aquele 

tratado com lipossomas vazios. 
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ANEXO I. Revisão Bibliográfica – 1.3- Preparação de Lipossomas 

 

 

 

 
 

Figura 5: Preparação de lipossomas MLV’s pelo método de hidratação do filme lipídico 

seguido de evaporação de solvente. 
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ANEXO II. Revisão Bibliográfica. 2.2 - CCiicclloo  bbiioollóóggiiccoo  ddoo  SScchhiissttoossoommaa  mmaannssoonnii..  

  

  

  

 

Cercarias 
penetram na 
pele Corrente sanguínea 

Miracídeos 
penetram 
no caramujo  

 Eclosão dos ovos e 
liberação dos 
miracídeos Ovos S. mansoni 

liberado nas fezes  Adultos se alojam no 
sistema porta-hepático 
para postura dos ovos 

 

Figura 7: Representação esquemática do ciclo evolutivo do S. mansoni (Disponível em: 

http://www.pt.wikipedia.org/wiki/schistoma). 
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ANEXO II. Revisão Bibliográfica. 3 – FZ4 
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Figura 8: Estrutura química do FZ4 (3-(4-Cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)- 

imidazolidina-2,4-diona). 
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ANEXO IV. Artigo II - Avaliação da atividade esquistossomicida do FZ4 – LPSF 

encapsulado em lipossomas 

 

 

Tabela 2 – Curva de calibração absorbância versus concentração de FZ4. 
 

Concentração 
Teórica 
(μg/mL) 

Curva I 
Abs 

Curva II 
Abs 

Curva III 
Abs 

Média 
Abs 

DP CV % 

04 0,266 0,261 0,247 0,258 0,008 3,1 
06 0,414 0,444 0,416 0,425 0,014 3,3 
10 0,686 0,727 0,687 0,700 0,020 2,8 
12 0,827 0,857 0,862 0,848 0,021 2,4 
14 0,959 1,016 0,992 0,989 0,025 2,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88

 



Batista, C. M.                               Avaliação da atividade esquistossomicida do FZ4 encapsulados em lipossomas  

ANEXO V. Artigo II - Avaliação da atividade esquistossomicida do FZ4 – LPSF encapsulado 

em lipossomas 
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Figura 3 – Avaliação do pH das formulações Lipo-FZ4 armazenadas a 4°C (g F1, n 

F2,tF3, uF4, ♦ F5,wF6).  
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ANEXO VI. Artigo II - Avaliação da atividade esquistossomicida do FZ4 – LPSF 

encapsulado em lipossomas 
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Figura 5: Fotos de microscopia óptica (300 ×) de ovos de Schistosoma mansoni observados 

em fragmentos de intestinos dos camundongos sacrificados 15 dias após tratamento: a) ovos 

imaturos de 1º (A) e 2º (B) estágios; b) ovos imaturos de 3º (C) e 4º (D) estágios; c) ovos 

maduros (E); d) e e) ovos inviáveis do tipo enegrecido (F), hemitransparente (G) e granuloso 

(H); f) granuloma (I).  
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