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RESUMO 

 

O ácido úsnico (AU) [2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3-(2H,9H)-dibenzofurano] é 

um composto derivado do metabolismo secundário de liquens e conhecido pela sua atividade 

antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e micobactérias. A tuberculose pulmonar é 

caracterizada pelo envolvimento de macrófagos contendo no seu interior elevada quantidade 

de Mycobacterium tuberculosis. Os lipossomas têm sido usados como carreadores coloidais 

de fármacos direcionados às células. Há uma necessidade urgente de novos compostos para o 

tratamento de infecções causadas por micobactérias, uma vez que, nenhum novo antibiótico 

tem sido desenvolvido desde a década de 70. O objetivo desse estudo foi avaliar a atividade 

antimicrobiana in vitro do AU encapsulado em liposomas contra o M. tuberculosis e 

investigar sua interação com macrófagos. Os lipossomas foram preparados usando a técnica 

de hidratação do filme lipídico com subseqüente sonicação. A concentração inibitória mínima 

(CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM) contra o M. tuberculosis H37Rv foram 

determinadas segundo o ensaio de microdiluição utilizando Alamar blue. A citotoxicidade do 

AU foi avaliada para macrófagos J774 e a viabilidade celular foi detectada pelo ensaio padrão 

de MTT. O estudo de interação celular foi realizado com macrófagos J774 usando a 

espectroscopia de fluorescência. Os valores de CIM e CBM para o AU livre foram 6,5 e 32 

μg/ml, respectivamente. Por outro lado, AU lipossomal exibiu uma CIM de 5,85 μg/ml e 

CBM de 16 μg/ml. A concentração requerida para inibir 50% da proliferação celular (CI50) 

foram 22,5 e 12,5 μg/ml para o AU livre e encapsulado, respectivamente. Um incremento do 

conteúdo intracelular de lipossomas contendo AU foi verificado pela maior emissão de 



 xiv

fluorescência detectada (21,57 x 104 c.p.s) em comparação a do AU livre (9,54 x 104 c.p.s). 

Além disso, a formulação lipossomal proveu uma quantidade intracelular de AU praticamente 

invariável durante longo período de tempo (30 h, p < 0,05). Estes resultados indicaram uma 

forte interação entre lipossomas e macrófagos J774, facilitando a penetração do AU nessas 

células de defesa, como também, considerável aumento de sua atividade contra o M. 

tuberculosis. 

 

Palavras-chave: Ácido úsnico; Lipossomas; Citotoxicidade; Atividade antimicobacteriana; 

Interação celular. 

 

ABSTRACT 

 

Secondary lichen metabolite usnic acid (UA) [2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-

1,3(2H,9bH)-dibenzofurano] is known by its antimicrobial activity against gram-positive 

bacteria and mycobacteria. Pulmonary tuberculosis is characterized by involvement of 

macrophages containing inside a large number of Mycobacterium tuberculosis. Liposomes 

have long been recognized as good carriers in targeting of drugs to cells. There is a need for 

new compounds to treat mycobacterial infections because no new antibiotic have been 

developed since the 1970s. In this framework, the aim of this study was to assess the in vitro 

antimicrobial activity of UA-loaded liposomes against M. tuberculosis and to investigate their 

interactions with macrophages. Liposomes were prepared using the hydration lipid film 

technique with subsequent sonication. The minimal inhibitory concentration (MIC) and 

minimal bactericidal concentration (MBC) against M. tuberculosis H37Rv were determined 

according to the microdilution Alamar blue assay. The cytotoxicity of UA was evaluated on 

J774 macrophages and the cell viability was detected by the standard MTT assay. The cellular 

uptake studies were carried out on J774 macrophages using fluorescence spectroscopy. The 

values of MIC and MBC for free UA were 6.5 and 32 μg/ml, respectively. In contrast, UA-

loaded liposomes exhibited a MIC of 5.85 μg/ml and a MBC of 16 μg/ml. The concentration 

required to inhibit 50% of cell proliferation (IC50) were 22.5 and 12.5 μg/ml for free and 

encapsulated UA, respectively. The cytotoxic effect of UA-loaded liposomes on J774 

macrophages was thus two-fold higher than free UA. An enhancement in the intracellular 
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uptake of UA-loaded liposomes was verified by the highest detected fluorescence emission 

(21.57 x 104 c.p.s) in comparison with free UA (9.54 x 104 c.p.s). Besides, the liposomal 

formulation provided an almost invariable amount of UA inside macrophages during a long 

time (30 h, p < 0.05). These results indicated that a strongly interaction exists between 

liposomes and J774 macrophages, facilitating UA penetration into cells and thereby 

remarkably improving its activity against the M. tuberculosis. 

 

Keywords: Usnic acid; Liposomes; Cytotoxicity; Antimycobacterial activity; Cellular uptake.
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1 – INTRODUÇÃO 

Entre os vários compostos de origem natural o ácido úsnico (AU) [2,6-diacetil-7,9-

dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurano] é um dos mais bem conhecidos e 

estudados. Produto do metabolismo secundário de liquens está principalmente presente nos 

gêneros Alectoria, Evernia, Cladonia, Lecanora, Ramalina e Usnea e apresenta duas formas 

enantioméricas: (+)-ácido úsnico e (-)-ácido úsnico (INGÓLFSDÓTTIR, 2002). O papel das 

substâncias liquênicas na natureza está relacionado como forma de defesa frente às bactérias, 

vírus, parasitas, predadores e proteção dos raios UV e ressecamento (COCCHIETTO et al., 

2002). Relatos têm demonstrado o uso do AU na medicina popular para tratar infecções e 

alívio da dor. Pesquisas confirmaram sua ação como antibiótico, antiviral, antiprotozoário, 

antiproliferativo, anti-inflamatório e antitumoral (PERRY et al., 1999; VIJAYAKUMAR et 

al., 2000; CAMPANELLA et al., 2002; RIBEIRO-COSTA et al., 2004; DE CARVALHO et 

al., 2005). Avaliações sobre a atividade antibacteriana do AU revelaram uma boa ação frente 

a microorganismos aeróbios e anaeróbios. Lauterwein et al. (1995) mostrou que o AU exibia 

atividade contra cepas de Enterococcus faecalis, E. facium e Staphylococus aureus resistente 

a meticilina. Em outros estudos avaliando a susceptibilidade do Streptococcus mutans isolado 

de lesões dentárias, o AU suprimiu seletivamente o crescimento, bem como, diminuiu 

significativamente o número de unidades formadoras de colônias (GHIONE et al., 1988; 

GRASSO et al., 1989). Além disso, em uma investigação da atividade antimicobacteriana 

realizada com cinco compostos liquênicos o AU demonstrou a melhor ação exibindo um CIM 

de 32 µg/mL contra o Mycobacterium aurum (INGÓLFSDÓTTIR et al., 1998). Esta ação 

frente à micobactéria despertou o interesse por maiores investigações desse composto como 

fármaco promissor na terapêutica da tuberculose (TB). O agente etiológico da TB, o 

Mycobacterium tuberculosis, é um patógeno intracelular facultativo que na forma pulmonar 

da infecção invade os macrófagos alveolares e resiste aos mecanismos de defesa da célula 

multiplicando-se no seu interior (FLEISCHMAN e GREENBERG, 1998; SINGH, 2004). O 

M. tuberculosis consegue sobreviver dentro do macrófago especialmente através da inibição 

da formação do fagolisossomo, bem como, pelo livre acesso a importantes nutrientes, tais 

como colesterol e ferro, presentes como moléculas exógenas em endossomas (HERRMANN e 

LAGRANGE, 2005). A OMS estima que 1/3 da população mundial esteja infectada por esse 

bacilo levando a ocorrência de 2 milhões de mortes por ano (RAVIGLIONE, 2003). 

O sucesso de tratamentos utilizando antibióticos contra bactérias intracelulares tem 

sido bastante limitado. A baixa captação pelas células, rápido efluxo celular e a pobre 

atividade de fármacos em pH ácido são os principais fatores restringindo o efeito 
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antibacteriano, portanto apesar da descoberta de novos antibióticos, a erradicação de patógeno 

intracelular frequentemente tem fracassado (PINTO-ALPHANDARY et al., 2000). Uma 

alternativa para melhorar a disponibilidade de moléculas no interior celular é a utilização de 

carreadores coloidais como os lipossomas. Estes são vesículas formadas por bicamadas 

lipídicas, com interior aquoso, capazes de encapsular compostos lipofílicos ou hidrofílicos; 

tais vesículas têm sido usadas no tratamento de infecções bacterianas, fúngicas e também de 

câncer (TORCHILIN, 2005). Os mecanismos predominantes de interação entre lipossomas e 

células são endocitose, fusão membranar, adsorção à membrana e transferência de lipídeos 

(SHARMA e SHARMA, 1997). O carreamento de vários antibióticos em lipossomas para 

tratar infecções intracelulares resultou no aumento da eficiência terapêutica quando 

comparado com o fármaco livre; Wong et al. (2003) avaliaram o efeito de aerossóis contendo 

ciprofloxacina livre ou encapsulada em lipossomas (fosfatidilcolina de ovo:colesterol – 1:1) 

frente a infecção pulmonar causada pela bactéria intracelular Francisella tularensis, os 

resultados obtidos demonstraram total eliminação intracelular da bactéria e aumento da 

retenção da ciprofloxacina nos pulmões quando a mesma havia sido administrada em 

lipossomas. A explicação para estes resultados está relacionada à rápida captura das vesículas 

lipídicas pelos macrófagos do sistema retículo endotelial aumentando a presença intracelular 

do princípio ativo. Porém, fatores como carga de superfície, tamanho dos lipossomas, 

concentração e composição lipossomais influenciam grandemente a captação dos mesmos 

pelas células (AHSAN et al., 2002). Outra pesquisa demonstrou que macrófagos capturaram 

lipossomas de carga negativa encapsulando ciprofloxacina de maneira mais eficaz 

comparando-se com lipossomas neutros contendo o mesmo antibiótico (OH et al., 1995). 

Sendo assim, este estudo foi conduzido para avaliar a atividade antimicobacteriana do AU 

livre e encapsulado em lipossomas contra o Mycobacterium tuberculosis H37Rv, como 

também, investigar a interação existente entre lipossomas contendo AU e macrófagos J774. A 

cinética de liberação in vitro do AU a partir de lipossomas e a citotoxicidade frente às células 

HEp-2, NCI-H 292 e macrófagos J774 foram também avaliadas. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 - Tuberculose 

A tuberculose (TB) está presente na existência da humanidade desde a pré-história. No 

Egito Antigo sinais de tuberculose óssea eram visíveis nas múmias, bem como, nos pulmões 

retirados antes do processo de mumificação e conservados em vasos (DUTAU, 2005). Tendo 

como principal agente etiológico para o Homem o Mycobacterium tuberculosis, o mais 

comum e importante patógeno da classe de micobactérias, é transmitido após a inalação dos 

bacilos suspensos no ar que, em seguida, vão alojar-se dentro dos alvéolos pulmonares onde 

são fagocitados pelos macrófagos, mas não destruídos, ao contrário multiplicam-se 

lentamente (FLEISCHMAN e GREENBERG, 1998). O M. tuberculosis consegue sobreviver 

dentro do macrófago especialmente através do impedimento da fusão entre os fagossomos e 

lisossomos contendo enzimas, bem como, pelo livre acesso a importantes nutrientes, tais 

como colesterol e ferro, presentes como moléculas exógenas em endossomas (HERRMANN e 

LAGRANGE, 2005). Esta forma de infecção resulta no tipo pulmonar da doença, contudo o 

bacilo pode atingir outros órgãos: baço, fígado, medula óssea, linfonodos, rins, ossos, sendo 

chamada de tuberculose extrapulmonar; após entrar em contato pela primeira vez com o 

bacilo da TB (primo-infecção e imunização passiva) o hospedeiro pode desenvolver 

manifestações clínicas como aumento do volume dos lifonodos e teste tuberculínico positivo. 

Contudo estes achados clínicos usualmente resolvem-se espontaneamente. No entanto, uma 

minoria desses recém-infectados, ou seja, 5 a 10% podem desenvolver uma rápida progressão 

da TB após essa infecção primária caracterizando-se na forma ativa da doença (SINGH, 

2004). O M. tuberculosis é um patógeno intracelular facultativo e aeróbio restrito e tem como 

reservatório de transmissão o paciente infectado que ao tossir gera um aerossol cujas gotículas 

contêm no seu interior o bacilo. Outras espécies de micobactéria são patogênicas ou 

potencialmente patogênicas para os humanos como Mycobacterium leprae, Mycobacterium 

bovis e Mycobacterium avium (BROOKS et al., 2000). 

Um melhor entendimento da etiologia da TB só foi vislumbrado após a descoberta por 

Robert Kock do bacilo “álcool-ácido-resistente” em 1882. Esta descoberta lhe valeu além do 

nome do bacilo (Bacilo de Kock - BK) o Prêmio Nobel de Medicina em 1905; a partir desse 

importantíssimo achado os pesquisadores da época começaram a investigar um possível papel 

contagioso da doença, pois, até aquele momento, admitia-se apenas a TB como uma 

predisposição hereditária de origem orgânica, uma vez que, ocorriam numerosos casos numa 

mesma família. Já em 1891, descobre-se ao inocular o BK em cobaias previamente infectados 
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uma reação local inflamatória denominada Fenômeno de Kock, e em 1907 Von Pirquet aplica 

esse princípio ao diagnóstico da TB, resultando no teste intradérmico de reação à proteína 

tuberculina produzida pela micobactéria, tal teste é utilizado até os dias atuais e conhecido 

como Teste tuberculínico ou PPD (Purified Protein Derivate) (DUTAU, 2005). 

Diante dos resultados obtidos com o Fenômeno de Kock os pesquisadores começaram 

a admitir como um sinal de imunização a reação ocorrida em cobaias previamente 

sensibilizados, sendo assim, esforços foram canalizados para desenvolver uma forma de 

imunização ativa através de vacina; já na década de 20 no Instituto Pasteur de Paris o 

pesquisador Albert Calmette junto com seu assistente Guérin após fazer várias repicagens de 

culturas de M. bovis obtiveram bacilos com aspecto morfológico e propriedades físicas 

conservadas, mas com virulência bastante atenuada, esta amostra foi batizada com o nome 

BCG (bacilo de Calmette-Guérin) e inicialmente utilizada na imunização ativa de bovinos; em 

1942 Calmette comunica à Academia Nacional de Medicina da França o emprego de BCG 

oral em recém-nascidos como tentativa eficaz de imunização ativa contra a TB. Hoje a 

vacinação de BCG é obrigatória no Brasil ao nascer e reforçada entre os 6-10 anos de idade 

(Health Latin América, 2000; Ministério da Saúde, 2004). Entretanto, a efetividade da vacina 

em proteger contra a TB pulmonar tem variado amplamente de 0 a 80%, já a prevenção de 

formas mais graves da doença como a meningoencefalite tuberculosa é estimada ser acima de 

80%. O reforço da BCG tem sido bastante criticado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) devido à falta de informações científicas sobre sua efetividade. Em recente estudo 

conduzido no Brasil foi verificado que a revacinação não conferiu proteção adicional 

importante para ser recomendada (BARRETO et al., 2002; RODRIGUES et al., 2005). 

Apesar de todo avanço nas pesquisas e tentativas de imunização, até a Segunda Guerra 

Mundial a TB era um mal incurável e acarretava milhões de mortes no mundo inteiro. O 

quadro de morte começou a mudar depois da descoberta da Estreptomicina em 1944 dando 

origem a Era de Ouro do desenvolvimento de novos medicamentos anti-TB, que foi seguido 

pelo Ácido p-aminosalicílico (1946), Isoniazida (1952), Ciclosserina (1955), Canamicina 

(1957), Rifampicina (1965), Etionamida (1966), Etambutol (1968) e Pirazinamida (1970) 

(DUNCAN, 2003). Portanto, há mais de 30 anos nenhum novo fármaco é introduzido na 

terapêutica, e assim, embora a efetiva ação da tríade medicamentosa de primeira escolha: 

isoniazida, pirazinamida e rifampicina; o número de mortes por essa doença continua 

aumentando, sobretudo devido ao sinergismo com a epidemia de AIDS e emergência de cepas 

resistentes aos principais medicamentos. Outro fator preocupante tem sido a desistência do 

tratamento pelo paciente devido à farmacoterapia de multi-doses diárias por vários meses (6 a 
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9 meses) aliada ao aparecimento de efeitos tóxicos (FÄTKENHEUER et al., 1999). Neste 

sentido, as atuais pesquisas têm focalizado a descoberta de novos compostos ativos contra a 

TB e sistemas de liberação controlada de medicamentos, esforços estes imprescindíveis para 

vencer tal batalha pela vida (DUNCAN e BARRY, 2004). 

 

2.1.1 - Epidemiologia 

Após a introdução de novos fármacos eficazes contra a TB na década de 50, a 

incidência da mesma diminuiu gradativamente e a taxa de cura aumentou. Este tempo áureo 

teve seu máximo no final da década de 70 com a introdução na terapêutica da rifampicina e 

pirazinamida (DUNCAN, 2003). Tal declínio manteve-se até o término da década de 80. 

Porém como resultado dessa diminuição, vários países com um sólido sistema de controle da 

TB, como exemplos, França, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos (EUA), Dinamarca e 

Canadá foram regularmente diminuindo as fontes de recursos para vigilância dos casos, 

demonstrando um claro desinteresse, o que implicou na desestruturação por aqueles países de 

seus trabalhos de avaliação e controle da TB. Isto culminou, no início da década de 90, com a 

presença de apenas dois responsáveis pelos trabalhos relativos à TB na OMS em todo o 

mundo. Entretanto, já no início dos anos 90 o mundo começaria a sentir os efeitos de toda 

essa negligência. O primeiro país a relatar o ressurgimento da TB foram os EUA e as 

principais razões para o aumento da incidência eram logo detectadas: epidemia de AIDS, 

crescimento da pobreza nas regiões metropolitanas, pobres práticas de controle e vigilância, 

altos índices de desistência do tratamento pelos pacientes e o desenvolvimento de cepas 

resistentes aos medicamentos atuais (ESPINAL, 2003; RAVIGLIONE, 2003; SCHNEIDER e 

CASTRO, 2003). Logo ao ter conhecimento da situação nos EUA, a OMS começou a 

reestruturar seu programa de controle da TB e estudos preliminares revelaram uma suspeita já 

admitida, ou seja, vários outros países estavam em situação bem pior, sobretudo os países em 

desenvolvimento. A situação mais crítica encontrara-se na Ásia e África, juntos esses dois 

continentes são responsáveis por cerca de 65% dos casos de TB no mundo (FATKENHEUER 

et al., 1999). Uma nova abordagem foi criada pela OMS e lançada em 1995 o DOTS (Directly 

Observed Therapy Short-course), consistindo em um programa de acompanhamento do 

paciente durante todo período de tratamento com avaliação periódica do enfermo até 

confirmada a cura. Esse programa possui cinco princípios básicos: participação dos 

governantes ao apoio das atividades na luta contra TB; detecção de casos por exames de 

esfregaços de secreções (baciloscopia) de pacientes sintomáticos nos serviços de saúde; 

utilização da quimioterapia de curta duração (6 a 9 meses) para o paciente com esfregaço 
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positivo; fornecimento de todos os medicamentos anti-TB de forma regular e ininterrupta e 

padronização do sistema de declaração e registro de todos os casos (FLEISCHMAN e 

GREENBERG, 1998; TRÉBUCQ, 2003). Em 2000 uma avaliação da situação global da TB 

realizada pela OMS (Fig. 1) revelou que cerca de 1/3 da população mundial (2 bilhões de 

pessoas) está infectada pelo M. tuberculosis e aproximadamente 8 milhões de novos casos são 

registrados anualmente com ocorrência de 2 milhões de mortes anuais devido à infecção. Este 

mesmo levantamento demonstrou também que apenas 22 países eram responsáveis por 80% 

de todos os casos globais de TB, e entre eles estava o Brasil no 15º lugar do ranking com 

incidência média de 60 casos/100.000 habitantes (RAVIGLIONE, 2003; OMS, 2006). Um 

outro sério problema tem sido a TB na infância, principalmente em crianças com menos de 5 

anos de idade cujo risco de desenvolver a forma ativa após uma infecção primária é cerca de 

30% maior do que no adulto, em 2000 a OMS estimou em torno de 10% os casos de TB 

infantil (WALLS e SHINGADIA, 2004). 
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Fig. 1 - Taxa de incidência de tuberculose por 100.000 habitantes declarada por país no ano 

de 2000 (Trébucq, 2003). 
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2.1.2 - Tuberculose e AIDS 

A relação entre TB e AIDS é conhecida desde a descoberta do HIV. Contudo, nas 

últimas duas décadas a epidemia de AIDS tem devastado a população mundial, em particular 

países em desenvolvimento, ressalta-se o caso da África com cerca de 28,5 milhões de 

pessoas infectadas, sobretudo na região da África Sub-Sahara onde 1/4 da população está 

infectadas pelo HIV, e cuja co-infecção por TB também é mais dramática (FATKENHEUER 

et al., 1999; WALLS e SHINGADIA, 2004). 

A epidemia de AIDS pode alterar o quadro epidemiológico da TB de três maneiras 

diferentes (TRÉBUCQ, 2003): 

 A primeira trata-se de uma reativação endógena de uma infecção pré-existente 

de M. tuberculosis em pacientes recentemente infectados pelo HIV; 

 A segunda está relacionada a uma rápida progressão no desenvolvimento da 

TB ativa em indivíduos recém-infectados pelo M. tuberculosis e já portadores 

do HIV; 

 Por último, tem-se a transmissão do bacilo na população em geral por paciente 

que desenvolveram TB em conseqüência da infecção pelo HIV, ou seja, ampla 

disseminação de micobactéria. 

Um outro grande desafio relacionado com a AIDS é a dificuldade de diagnóstico da 

TB por mudanças nas características dos sinais clínico, radiológico e microbiológico quando 

comparado com pacientes imunocompetentes. Outro fator relevante também é a alta 

incidência de TB extrapulmonar em indivíduos HIV positivo (FATKENHEUER et al., 1999; 

SINGH, 2004). 

 

2.1.3 - Tuberculose Multi-resistente aos medicamentos 

A resistência aos antibióticos é um dos maiores desafios da saúde pública global. 

Fatores como pobreza, ignorância, pobres condições sanitárias, fome e má nutrição, 

inadequado acesso aos antibióticos, carente e inadequado serviço de saúde e epidemias como 

a AIDS têm sido responsáveis por piorar ainda mais essa situação, pois além do problema 

médico há o econômico, uma vez que, os microorganismos resistentes requerem 

medicamentos de mais difícil acesso, de maior custo e mais tóxicos (BYARUGABA, 2004). 

A resistência a TB é definida como cepas isoladas de M. tuberculosis resistem a pelo 

menos um medicamento anti-TB de primeira escolha, já a Multi-resistência pode ser definida 

como a resistência a pelo menos dois ou mais medicamentos anti-TB, usualmente a isoniazida 

e rifampicina. Há dois tipos de resistência: a primária ocorre em pacientes que nunca 
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receberam quimioterapia anti-TB e a secundária em pacientes previamente tratados com 

medicamentos anti-TB e cuja resistência desenvolveu-se durante ou após o tratamento 

(SINGH, 2004). A maior preocupação tem sido com a presença da multi-resistência em 

pacientes com AIDS cujo tratamento é caracterizado por rápida deterioração do quadro 

clínico resultando em praticamente 100% de mortalidade. As maiores prevalências têm 

ocorrido nos países Bálticos como a Letônia e Estônia onde a porcentagem entre os novos 

casos é em torno de 14%; o mesmo ocorre também na Rússia, República Dominicana, Costa 

do Marfim, Mozambique e Índia (ESPINAL, 2003). A resistência ocorre principalmente 

devido a mutações pontuais resultando em modificações genéticas as quais condicionam 

respostas diferentes a quimioterapia. Uma pesquisa realizada com cepas de M. tuberculosis 

isoladas no Rio Grande do Sul demonstrou que 34% apresentavam resistência a pelo menos 

uma droga e 21% foram resistentes a isoniazida e rifampicina (ALMEIDA da SILVA et al., 

2001). 

 

2.1.4 - Diagnóstico e Tratamento 

O diagnóstico da TB é realizado pela junção dos resultados de exames laboratoriais, 

radiológico, teste tuberculínico e manifestações clínicas. Os principais sinais clínicos são 

fadiga, fraqueza, perda de peso, febre e tosse com expectoração. O exame bacteriológico 

(baciloscopia) utiliza amostras de esfregaços de escarros colhidos em três dias consecutivos e 

coloridos pela técnica de Ziehl-Neelsen na pesquisa de bacilos álcool-ácido-resistentes. Já o 

exame radiológico do tórax é um método complementar na investigação de imagens 

patognomônica de TB. Por último, a prova tuberculínica ou PPD realizada pela administração 

intradérmica de 0,1 mL de tuberculina na parte anterior do antebraço esquerdo; a leitura é 

realizada após 72 horas da aplicação e a reação obtida classifica o paciente como não reator, 

reator fraco ou reator forte (infectado) (Ministério da Saúde, 1992; BROOKS et al., 2000). Os 

principais fármacos utilizados no tratamento anti-TB são isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida, etambutol e esptreptomicina. A segunda linha de fármacos inclui canamicina, 

capreomicina, etionamida, ciclosserina, ofloxacina e ciprofloxacina. No entanto, estes são 

mais tóxicos e/ou menos eficazes e só devem ser usados em circunstâncias excepcionais, por 

exemplo, falha do tratamento. O esquema farmacoterapêutico é iniciado com a rifampicina, 

isoniazida e pirazinamida por 2 meses e continuado por mais 4 meses com apenas rifampicina 

e isoniazida, em pacientes imunocomprometidos o tratamento deve ser prolongado por 9 a 12 

meses (FLEISCHMAN e GREENBERG, 1998; ALBERTINI, 2005). 
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2.2 - Sistemas de Liberação Controlada de Medicamentos 

São sistemas concebidos para obter-se adequada concentração plasmática ou níveis de 

concentração teciduais de fármacos de forma controlada, atingindo o efeito terapêutico 

desejado e evitando possíveis reações tóxicas inerentes ao composto. Estes sistemas podem 

retardar a liberação do princípio ativo, sustentar a sua liberação e/ou direcioná-lo a sítios 

específicos de ação (células, órgãos, microorganismos). Na terapia medicamentosa utilizando 

formas farmacêuticas convencionais como comprimidos, soluções, suspensões, emulsões, 

cápsulas, etc.; torna-se impossível manter as concentrações plasmáticas de muitos fármacos 

em nível terapêutico por longo período de tempo, isto porque, essas apresentações liberam 

todo seu conteúdo de imediato gerando inicialmente um pico máximo de concentração 

plasmática que pode atingir níveis tóxicos, e logo após, uma concentração insuficiente de 

ação, ou seja, uma dose subterapêutica, o que proporciona flutuações aleatórias da 

biodisponibilidade do princípio ativo (Fig. 2) (LEE e ROBISON, 2004). 

O principal objetivo de uma forma farmacêutica de liberação controlada é manter 

invariável o nível sanguíneo terapêutico do fármaco durante um período de tempo 

prolongado, eliminando as variações que geralmente são observadas no decorre do tratamento 

como a falta de efetividade (dose subterapêutica) ou efeitos tóxicos (dose ultraterapêutica) da 

substância ativa. Para atingir tal objetivo é necessário estabelecer um aporte do fármaco 

segundo uma cinética de ordem zero onde a taxa de entrada é igual a taxa de saída, ou seja, 

sob estabilidade a quantidade administrada é igual a quantidade eliminada pelo organismo. As 

mais importantes vantagens proporcionadas pela terapia medicamentosa controlada são 

melhor adesão do paciente à terapêutica, otimização da dose total do princípio ativo 

(emprega-se menor dose) e aumento da eficiência do tratamento. As principais formas 

farmacêuticas de liberação controlada são glóbulos revestidos, matrizes de desintegração 

lenta, bombas osmóticas (Oros), adesivos transdérmicos, pellets, implantes, micropartículas 

(microesferas e microcápsulas), nanopartículas (nanoesferas e nanocápsulas) e lipossomas 

(VERMA e GARG, 2001). 
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Fig. 2 - Farmacocinética de formas farmacêuticas convencionais (a) e sistemas de liberação 

controlada de medicamentos (b) (Drug level= nível do fármaco; Maximum desired level= 

nível máximo desejado; Minimum effective level= nível mínimo efetivo; Time= tempo). 

 

2.3 - Lipossomas 

As primeiras pesquisas utilizando lipossomas datam de mais de 30 anos, essas tinham 

como objetivo investigar as características físicas e físico-químicas de membranas artificiais 

formadas por compostos anfifílicos em solução (BANGHAM, 1995). Os lipossomas podem 

ser definidos como vesículas lipídicas cuja parede é formada por uma ou várias bicamadas, 

mais frequentemente de natureza fosfolipídica, contendo um espaço aquoso interno (Fig. 3). 

Na década de 70, Gregoriadis et al. começaram a investigar a capacidade de encapsulação de 

fármacos por vesículas lipossomais e sua posterior liberação (DEMICHELI et al., 2005). Os 

fosfolipídeos são compostos de origem natural ou sintética; sendo os principais componentes 

das membranas celulares apresentando a capacidade de auto-organização quando em 

soluções, porquanto sua estrutura química é composta de uma porção hidrofílica e outra 

hidrofóbica (Fig. 4). Os principais fosfolipídeos constituintes da membrana lipossomal são os 

glicerofosfolipídeos, compostos estes formados a partir do glicerol cujas três funções álcoois 

que possui são esterificadas por ácidos graxos de cadeia longa e pelo ácido fosfórico, este a 

porção polar do lipídeo (FATAL et al., 1993; VEMURI e RHODES, 1995). 
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Fig. 3 - Lipossomas mostrando espaço aquoso interno (espace interne aqueux) e bicamada 

lipídica (bicouche phospholipidique) (Devoisselle e Soulié-Bégu, 2001). 

 

Fig. 4 - Estrutura do fosfolipídeo (Groupe phosphorylé= grupo fosforilado; Tête polaire= 

cabeça polar; Glycérol= glicerol; Molécule amphiphile= molécula anfifílica; Acides gras= 

ácido graxo; Partie hydrophobe= parte hidrofóbica) (Devoisselle e Soulié-Bégu, 2001). 

 

Um fator importante a ser observado para cada lipídeo durante o desenvolvimento de 

uma formulação lipossomal é a Temperatura de Transição de Fases (Tc). De acordo com a 

composição química do fosfolipídeo haverá uma temperatura que condicionará o estado da 

parede da vesícula, por exemplo, quando a temperatura do meio estudado for maior do que a 

temperatura de transição de fases do lipídeo das vesículas a membrana estará na fase de 

“cristal-líquido” ou fluida, caso contrário a temperatura do meio seja menor do que a de 

transição de fases a bicamada encontra-se na fase “gel” ou rígida (DEMICHELI et al., 2005). 

Torna-se imprescindível conhecer tal grandeza, pois a mesma influenciará a estabilidade da 

formulação por agir na fluidez da bicamada e, resultando na perda do conteúdo encapsulado, 

visto que, quando fluida a membrana tem grande liberdade de movimento e acentuada 
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permeabilidade podendo liberar mais facilmente o princípio ativo. Um componente esterol 

relevante, parte da maioria das formulações lipossomais usadas como carreadores de 

fármacos, é o colesterol, isso porque, ele tem a capacidade de aumentar a rigidez das 

membranas no estado “cristal-líquido” e reduz a rigidez e os defeitos estruturais das 

membranas no estado “gel”, além de diminuir a interação com as proteínas do sangue e 

conseqüente desestruturação dos lipossomas (VEMURI e RHODES, 1995). 

 

2.3.1 - Classificação dos lipossomas 

As tabelas I e II trazem a classificação dos lipossomas com base em sua composição 

química, número de lamelas e tamanho (SHARMA e SHARMA, 1997; SANTOS e 

CASTANHO, 2002): 

 

 

Tabela I – Classificação dos lipossomas de acordo com a composição química. 
 

Tipos 
 

Composição química 

Lipossomas 

convencionais 
Fosfolipídeos neutros, positivos ou negativos; colesterol. 

Lipossomas sensíveis ao 

pH 

Fosfolipídeos como fosfatidiletanolamina, 

dioleoilfosfatidiletanolamina com hemisuccinato de colesteroil 

e ácido oléico. 

Lipossomas catiônicos 

Dimetildioctadecil brometo de amônio, dimetildioctadecil 

cloreto de amônio, 1,2-dioleoiloxi-3(trimetilamônio) propano e 

dioleoilfosfatidiletanolamina. 

Lipossomas de longa-

circulação (Furtivos) 

Lipídeos neutros de alta Tc, colesterol, 5-10% de polímero 

hidrofílico (polietilenoglicol) conjugados. 

Imunolipossomas 

(Direcionados) 
Lipossomas conjugados com anticorpos. 
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Tabela II – Classificação dos lipossomas em termos de lamelas e tamanho. 
 

Lamelas (número de bicamadas) 

Vesículas Unilamenlares – uma bicamada. 

Vesículas Multilamelares – várias bicamadas. 
 

Tamanho 

Vesículas Unilamelares Pequenas (SUV) – < 100 nm. 

Vesículas Unilamelares Grandes (LUV) – > 100 nm. 

Vesículas Multilamelares (MLV) – > 1 µm. 

 

Esta classificação pode ser agrupada de duas formas: os lipossomas de primeira 

geração (convencionais) e os de segunda geração (lipossomas sensíveis ao pH, catiônicos, 

furtivos e direcionados) (SANTOS e CASTANHO, 2002). Os lipossomas convencionais 

caracterizam-se pela rápida captura pelos macrófagos do sistema de defesa mononuclear 

fagocitário e pelas células de Kupffer do fígado após administração endovenosa, tal captura 

está diretamente relacionada ao tamanho das vesículas e sua superfície hidrofóbica, o que 

resulta em uma curta permanência desses lipossomas na corrente sanguínea após o contato 

com componentes do sangue (PINTO-ALPHANDARY et al., 2000). A característica 

principal dos lipossomas sensíveis ao pH é a capacidade de fusão com as membranas 

citoplasmática e endossomal em pH ácido, sendo adequados para a liberação intracelular. Já 

os lipossomas catiônicos são apropriados para carrear macromoléculas de carga negativa 

(DNA, RNA) e exibem também alta afinidade por membranas (SHARMA e SHARMA, 

1997). Os lipossomas furtivos, conhecidos também com “estericamente estabilizados” ou 

“Stealth”, têm a capacidade de fugir da ação fagocítica dos elementos sanguíneos; para 

conseguir tal resultado, mudanças são feitas na superfície lipossomal pela introdução de 

compostos na camada exterior que aumentam a hidrofilia dos carreadores, por exemplo, o 

polietilenoglicol (PEG) (XIONG et al., 2005). De forma semelhante, os lipossomas 

direcionados possuem em sua superfície compostos conferindo especificidade por 

determinadas células, órgãos ou tecidos alvos; um modo bastante investigado é a introdução 

de anticorpos específicos (imunolipossomas), os quais irão agir em células específicas 

(SANTOS e CASTANHO, 2002; KONING et al., 2002; PETRAK, 2005). Sendo assim, de 

acordo com o efeito desejado um tipo característico de lipossomas pode ser fabricado para 

atingir a eficácia terapêutica. Como citado anteriormente além da modificação da superfície 
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outro fator primordial é o tamanho das vesículas. Estudos têm demonstrado uma menor 

captura de vesículas pequenas, as quais possuem a capacidade de fugir do leito vascular 

passando pelos espaços entre células localizando-se em órgãos diferentes além do sistema 

retículo endotelial (DEVOISSELLE e SOULIÉ-BÉGU, 2001). 

Tanto substâncias hidrofílicas, lipofílicas ou anfifílicas podem ser incorporadas em 

lipossomas (Fig. 5), no caso de fármacos hidrossolúveis estes estão localizados no 

compartimento aquoso interno, enquanto que, os lipossolúveis estarão acomodados na 

bicamada lipídica (PINTO-ALPHANDARY et al., 2000). A taxa de encapsulação de um 

composto em lipossomas e a relação composto/lipídeo são dois parâmetros importantes a 

serem considerados na escolha do método de preparação; teoricamente taxas de encapsulação 

em torno de 100% podem ser obtidas com fármacos lipofílicos (GULATI et al., 1998; 

DEMICHELI et al., 2005). 

 

 
Fig. 5 - Lipossomas encapsulando molécula hidrofílica no interior aquoso (a) e molécula 

lipofílica na bicamada lipídica (b) (Torchilin, 2005). 

 

2.3.2 - Métodos de Preparação 

 

2.3.2.1 - Hidratação do filme lipídico 

É o método clássico de preparação de lipossomas. O primeiro passo desse método é a 

preparação das fases aquosa e orgânica com o princípio ativo dissolvido na fase na qual é 

mais solúvel. Os lipídeos são solubilizados em solvente orgânico (clorofórmio ou 

clorofórmio/metanol), em seguida, forma-se o filme lipídico pela evaporação do(s) solvente(s) 

à pressão reduzida. Então, a fase aquosa é adicionada ao balão formando espontaneamente as 
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vesículas. O diâmetro médio dos lipossomas obtidos por esse método é bastante elevado 

sendo apropriado para produzir MVLs. Os inconvenientes do método são baixa taxa de 

encapsulação de moléculas hidrofílicas e inadequado a produção industrial (FATTAL et al., 

1993; WATWE e BELLARE, 1995; SANTOS e CASTANHO, 2002; DEMICHELI et al., 

2005). 

 

2.3.2.2 – Ultra-som 

Os lipossomas obtidos no método anterior são submetidos à ação de ultra-som com 

ajuda de uma sonda ou banho. A energia liberada promove a diminuição do raio dos MLVs 

tornando-os SUVs. Contudo, apesar de ser um método rápido e de resultar em lipossomas de 

tamanho homogêneo, a sonda pode liberar resíduos de metal na formulação levando a 

degradação dos lipídeos (FATTAL et al., 1993; WATWE e BELLARE, 1995; ANDRADE et 

al., 2004). 

 

2.3.2.3 - Extrusão 

A extrusão é realizada pela utilização da Prensa de French ou Membranas de 

Policarbono. No caso da Prensa de French os lipossomas MLVs são submetidos a altas 

pressões em um reservatório cinlíndrico com orifício final que promove a fragmentação 

lipossomal através de forças de cissalhamento. Obtem-se lipossomas SUVs de diâmetro que 

podem variar de 30 a 50 nm após 4 a 5 passagens. É um método simples, reprodutível e 

permite a produção industrial de lipossomas. Quando as membranas de policarbono são 

utilizadas há uma calibração do tamanho através da passagem da formulação por membranas 

de poros que diminuem gradativamente; os lipossomas obtidos são LUVs de diâmetro de 

cerca de 200 nm, mas é aplicado apenas para pequenos volumes (FATTAL et al., 1993; 

WATWE e BELLARE, 1995; DEOL e KHULLER, 1997). 

 

2.3.2.4 - Microfluidização 

Nesta técnica a suspensão de MLVs passa sobre um filtro de poros calibrados sob alta 

pressão chegando a uma câmara de integração onde a formulação é separada por dois canais 

que se encontram ao fim em alta velocidade promovendo colisões entre as vesículas. Após 

cerca de 10 passagens o choque das colisões é suficiente para resultar em lipossomas SUVs de 

diâmetro inferior a 100 nm. (FATTAL et al., 1993; WATWE e BELLARE, 1995). 
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2.3.2.5 - Desidratação-reidratação 

Esse método consiste em misturar uma suspensão de lipossomas SUVs vazios com 

uma solução contendo o princípio ativo a ser encapsulado,e então, liofiliza-se a mistura. A 

reidratação é feita com fase aquosa à temperatura superior a Tc dos lipídeos. Os lipossomas 

produzidos são MLVs com taxa de encapsulação considerável (FATTAL et al., 1993; 

WATWE e BELLARE, 1995; DEMICHELI et al., 2005). 

 

2.3.2.6 - Congelamento-descongelamento 

Nesse procedimento os lipossomas SUVs e a molécula a ser encapsulada são 

congelados em nitrogênio líquido e descongelados a temperatura ambiente por 15 minutos. 

Podem ser obtidas vesículas com taxa de encapsulação de 30%, os lipossomas formados são 

LUVs resultantes da fusão de SUVs (FATTAL et al., 1993; WATWE e BELLARE, 1995). 

 

2.3.2.7 - Evaporação em fase-reversa 

Os fosfolipídeos são dissolvidos em solvente orgânico tal como éter etílico ou 

propílico, em seguida, a fase aquosa é adicionada a fase orgânica numa proporção de 

Tampão/éter de 1/3; sob ação de ultrasson forma-se uma emulsão hidrófila/lipófila. 

Posteriormente, elimina-se totalmente o solvente sob pressão reduzida formando assim as 

bicamadas lipídicas. As vesículas são do tipo LUVs com diâmetro em torno de 500 nm e taxa 

de encapsulação máxima de 65% (FATTAL et al., 1993; WATWE e BELLARE, 1995; 

DEMICHELI et al., 2005). 

 

2.3.2.8 - Injeção de uma solução etanólica de lipídeos 

A injeção de uma solução lipídica de solvente miscível em água é um método simples 

para preparação de SUVs. Os lipídeos secos são dissolvidos em etanol e injetados através de 

uma seringa ou bomba peristáltica na fase aquosa sob agitação. O tamanho dos lipossomas 

depende da velocidade de injeção e agitação, bem como, da concentração de lipídeos. O 

etanol é eliminado por diálise ou por filtração em gel (FATTAL et al., 1993; WATWE e 

BELLARE, 1995). 

 

2.3.2.9 - Encapsulação ativa 

Consiste em introduzir as substâncias a encapsular em lipossomas pré-formados. A 

encapsulação é conseguida pela passagem da molécula através da bicamada lipídica mediante 

um gradiente de pH no qual o ambiente intralipossomal é ácido, enquanto que, o meio 
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extralipossomal é neutro. Todas as substâncias que difundem pela membrana e se ionizam no 

meio ácido ficam retidas no interior aquoso. Esse método é aplicado principalmente a 

moléculas hidrofílicas e bases fracas (FATTAL et al., 1993; OH et al., 1995; WONG et al., 

2003). 

 

2.3.3 - Caracterização de Lipossomas 

A Tabela III resume as principais análises e métodos analíticos necessários para 

caracterizar e avaliar possíveis variações na produção de lipossomas (EDWARDS e 

BAEUMNER, 2006): 

 

Tabela III – Principais análises de lipossomas e métodos analíticos. 
 

Análises 
 

Métodos Analíticos 

 

Determinação do Número de Lamelas 
Microscopia Eletrônica, Fluorescência, 

31P RMN 

 

Determinação do diâmetro e distribuição 

de tamanho 

Espalhamento de luz dinâmico e estático, 

Microscopia Eletrônica, Cromatografia de 

exclusão de tamanho, Centrifugação 

analítica 
 

Determinação da concentração da 

substância encapsulada e Eficiência de 

encapsulação 

Espectrofotometria, Espectrofluorimetria, 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, 

Métodos Enzimáticos 

 

2.3.4 - Vantagens dos lipossomas como sistema de liberação de fármacos 

As principais vantagens ligadas a encapsulação de um princípio ativo em lipossomas 

são (SHARMA e SHARMA, 1997; GULATI et al., 1998; TORCHILIN, 2005): 

• Melhoria no desenvolvimento da formulação através da solubilização de compostos 

bastante hidrofóbicos; 

• Liberação controlada e/ou sustentada no tempo; 

• Proteção do conteúdo encapsulado; 

• Diminuição da toxicidade devido a menor liberação do princípio ativo em tecidos 

saudáveis, 
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• Direcionamento ativo ou passivo a alvos específicos (células, órgãos, 

microorganismos); 

• Liberação intracelular e terapia gênica. 

 

2.3.5 - Lipossomas como sistema de liberação Intracelular de antibióticos 

Tratar infecções intracelulares tem sido um grande desafio há vários anos apesar da 

descoberta de novos antibióticos, visto que, parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos 

desses novos compostos limitam a sua passagem através da membrana celular e conseqüente 

ação citosólica (COUVREUR et al., 1992; PINTO-ALPHANDARY et al., 2000). Patógenos 

intracelulares facultativos como o M. tuberculosis e Complexo M. avium-M. intracellulare 

permanecem nas células hospedeiras (macrófagos) onde resistem e infectam outras células. A 

limitação do acesso através das membranas pode ser vencida pelo uso de lipossomas como 

carreadores (OH et al., 1995; WONG et al., 2003). O tamanho e a composição da bicamada 

lipídica condicionam o grau de interação lipossoma-célula; exceto os lipossomas de longa-

circulação os demais tipos têm boa interação com membranas, o que é fundamental para 

atuação intracelular (DÜZGÜNES e NIR, 1999). Os mecanismos predominantes (Fig. 6) para 

liberação de fármacos no citoplasma são (SHARMA e SHARMA, 1997; TORCHILIN, 

2005): 

• Endocitose por células fagocíticas; 

• Adsorção à superfície celular; 

• Fusão com a membrana plasmática; 

• Transferência de lipídeos lipossômicos para as membranas celulares. 

 

Ahsan et al. (2002) em uma revisão sobre as propriedades físico-químicas de 

lipossomas direcionados aos macrófagos concluiu que lipossomas SUVs carreados negativa 

ou positivamente interagiam melhor com aquelas células de defesa do que vesículas maiores 

(MLVs) e de superfície neutra. Em estudo avaliando o efeito de lipossomas contendo 

ciprofloxacina frente à infecção pulmonar causada pela bactéria intracelular Francisella 

tularensis foi evidenciado melhoria da eficácia terapêutica devido o aumento da retenção da 

formulação lipossomal nos pulmões quando comparado com o antibiótico livre, o que 

resultou em total erradicação bacteriana intracelular (WONG et al., 2003). 
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Fig. 6 - Interação lipossoma-célula – a) adsorção específica à célula; b) adsorção não-

específica à célula; c) fusão com a membrana celular; d) desestabilização de lipossomas por 

componentes da membrana citoplasmática quando adsorvido; e) transferência de lipídeos para 

a membrana plasmática; f) endocitose celular; g) liberação de lipossomas dentro do 

lisossomo; h) desestabilização endossomal provocada pelos lipossomas liberando seu 

conteúdo no citoplasma (Liposome= lipossoma; Drug= fármaco; Lysosome= lisossoma; 

Endosome= endossoma; Nucleus= núcleo) (Torchilin, 2005). 

 

2.3.6 - Aplicações Terapêuticas 

Em diversas áreas tem-se investigado a potencial aplicação dos lipossomas como 

sistema de liberação de fármacos, como exemplos, terapia gênica, vacinas, antibióticos, 

antitumorais. Contudo, sem dúvidas os melhores resultados foram obtidos no tratamento de 

infecções e neoplasias, proporcionando no mercado produtos lipossomais para uso em 

humanos como é o caso dos antineoplásicos Doxil®, Caelyx® (doxorubicina em lipossomas 

pegilados) e Daunoxome® (citrato de daunorubicina), bem como, do antibiótico AmBisome® 

(Amfotericina B) (SHARMA e SHARMA, 1997; AHSAN et al., 2002). Apesar de várias 

pesquisas com lipossomas administrados por diferentes vias, a parenteral tem mostrado os 

melhores resultados, sobretudo a via intraperitonial e endovenosa; contudo avanços 

consideráveis foram conseguidos com a liberação de fármacos via nasal com lipossomas em 

aerossóis (TORCHILIN, 2005). 
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2.4 - Ácido Úsnico 

Entre os vários compostos de origem natural o ácido úsnico [2,6-diacetil-7,9-

dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3(2H, 9H)-dibenzofurano, C18H16O7] é um dos mais bem conhecidos 

e estudados. Isolado pela primeira vez em 1844, data da origem da química orgânica e 

fitoquímica, trata-se de um metabólito secundário produzido por liquens (INGÓLFSDÓTTIR, 

2002). As principais classes e compostos produzidos por liquens são: depsídeos, depsonas, 

terpenóides, quinonas, xantonas, ácidos alifáticos e dibenzofuranos. Na natureza o ácido 

úsnico está presente principalmente nas seguintes espécies: Cladonia (cladoniaceae), Usnea 

(usneaceae), Lecanora (lecanoraceae), Ramalina (ramalinaceae) e Parmelia (parmeliaceae) 

(COCCHIETTO et al., 2002). 

 

2.4.1 - Biossíntese, Propriedades Químicas e Físico-químicas do Ácido Úsnico 

A biossíntese do ácido úsnico ocorre via polimalonato para formar 

metilfloroacetofenona com incorporação do grupo metil ocorrendo antes da aromatização. Em 

seguida, há oxidação fenólica estereoespecífica ligando duas moléculas de 

metilfloroacetofenona resultando no ácido úsnico hidratado, e então, por desidratação é 

formada a ligação éter (EDWARDS et al., 2003). O ácido úsnico segundo a projeção angular 

do grupo metila do carbono quiral na posição 9b possui duas formas enantioméricas: (+)-

ácido úsnico e (-)-ácido úsnico (Fig. 7) (COCCHIETTO et al., 2002). A hidroxila enólica na 

posição 3 do anel B possui caráter mais ácido com pKa 4,4; já as hidroxilas nas posições 7 e 9 

do anel A possuem pKa 10,7 e 8,8 , respectivamente. O ácido úsnico apresenta-se como 

cristais na forma de pó amarelo insolúveis em água, menos de 0,01 g / 100 mL a 25ºC, solúvel 

em acetona, clorofórmio, metanol, acetato de etila e diclorometano. O seu ponto de fusão é 

em torno de 204ºC (Index Merck, 1995; KRISTMUNDSDÓTTIR et al., 2002). 

 

 
Fig. 7 - Estrutura dos enantiômeros (-)-ácido úsnico e (+)-ácido úsnico com centro quiral em 

9b (Cocchietto et al., 2002). 
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2.4.2 - Farmacocinética do (+)-Ácido Úsnico 

Krishna e Venkataramana (1992) estudaram a farmacocinética do (+)-ácido úsnico em 

coelhos após administrar por via oral e intravenosa uma dose de 5 e 20 mg/Kg de peso, 

respectivamente. Os resultados encontrados demonstraram um tempo de meia-vida de 11 

horas para a via intravenosa e de 18 horas para a via oral e uma biodisponibilidade absoluta de 

77,8% após administração oral. 

 

2.4.3 - Atividades Biológica do Ácido Úsnico 

O uso de liquens contendo ácido úsnico na medicina popular é encontrado em vários 

continentes, sendo usado em micoses, alívio da dor de garganta e dente, febre e anti-séptico 

para ferimentos (INGÓLFSDÓTTIR, 2002). Entretanto, várias pesquisas têm confirmado o 

potencial terapêutico do ácido úsnico como antibiótico, antiprotozoário, antiproliferativo, 

antiviral, antitumoral, anti-inflamatório, analgésico e antipirético (LAUTERWEIN et al., 

1995; INGÓLFSDÓTTIR et al., 1998; PERRY et al., 1999; VIJAYAKUMAR et al., 2000; 

De CARVALHO et al., 2005). 

 

2.4.4 - Atividade Antibiótica e Antiprotozoária 

De acordo com relatos disponíveis na literatura o principal papel biológico do ácido 

úsnico na natureza é o de antibiótico. As primeiras avaliações sobre sua ação antibacteriana 

datam da década de 50 e investigações recentes têm ampliado o conhecimento desse 

metabólito liquênico como antibiótico (COCCHIETTO et al., 2002). 

Lauterwein et al. (1995) avaliaram a atividade in vitro do (+)-ácido úsnico e (-)-ácido 

úsnico contra cepas de microorganismos patogênicos aeróbios e anaeróbios. A efetividade foi 

confirmada para cepas bacteriana padrões (ATCC) e isolados clínicos independentes de seu 

fenótipo de resistência. Os dois isômeros exibiram excelente atividade antibacteriana contra 

Enterococcus faecalis, E. faecium e Staphylococcus aureus, incluindo cepas resistentes a 

meticilina e mupirocin. O ácido úsnico demonstrou boa atividade também contra 

Streptococcus mutans isolado de lesões dentárias, agindo seletivamente no crescimento e 

diminuindo o número de unidades formadoras de colônias (UFC) de voluntários que usaram 

um creme dental contendo o ácido (GHIONE et al., 1988; GRASSO et al., 1989). A avaliação 

da atividade antimicobacteriana utilizando cinco compostos liquênicos revelou que a melhor 

ação foi exibida pelo ácido úsnico extraído da Cladonia arbuscula, a concentração inibitória 

mínima (CIM) de 32 µg/mL frente ao Mycobacterium aurum despertou interesse por mais 

investigações (INGÓLFSDÓTTIR et al., 1998). 
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Recente avaliação da atividade in vitro do ácido úsnico extraído da Cladonia 

substellata contra o protozoário Trypanosoma cruzi apontaram o potencial uso desse 

composto na doença de Chagas, uma vez que, foi efetivo em várias concentrações frente às 

formas epimastigotas, tripomastigotas e amastigotas causando danos à mitocôndrias e 

cinetoplasto (De CARVALHO et al., 2005). 

 

2.4.5 - Atividade Anti-inflamatória 

Vijayakumar et al. (2000) estudaram a ação anti-inflamatória do (+)-ácido úsnico em 

ratos Wistar com edema de pata, os resultados revelaram uma significante atividade dose 

dependente do ácido úsnico comparado com o ibuprofeno, fármaco padrão de referência como 

anti-inflamatório. 

 

2.4.6 - Atividade Antiviral 

Os efeitos citopáticos dos Vírus Herpes simples tipo I e Pólio tipo I foram inibidos in 

vitro quando células de rins de macaco infectadas foram tratadas com (+)-ácido úsnico 

(PERRY et al., 1999). Em outra avaliação Scirpa et al. (1999) associando o ácido úsnico com 

sulfato de zinco avaliou a ação terapêutica dessa associação contra infecção genital do 

papillomavirus humano. Os resultados das pacientes que receberam administração vaginal da 

formulação ácido úsnico-Zn foram favoráveis com relação à reconstituição epitelial da 

mucosa e possível recorrência de infecção num período de 6 meses. Investigou-se também 

recentemente a inibição do Poliomavírus in vitro usando células 3T6 (linhagem de 

fibroblastos de camundongo), nesta investigação o ácido úsnico inibiu severamente a 

replicação do DNA viral através de uma ação indireta de drástica inibição da transcrição do 

RNA, esta ação aconteceu em concentrações não tóxicas sendo observada considerável 

viabilidade das células 3T6 durante o experimento (CAMPANELLA et al., 2002). 

 

2.4.7 - Atividade Citotóxica e Antitumoral 

Cardarelli et al. (1997) avaliaram a ação antiproliferativa do (+)-ácido úsnico frente às 

linhagens de leucemia humana (K-562), Ishikawa carcinoma endometrial e HEC-50 

observando uma significante redução da viabilidade celular após 21 horas de exposição em 

concentração de 50 µg/mL. Em um estudo utilizando células K-562 o ácido úsnico 

solubilizado em 2-hidroxipropril-β-ciclodextrina inibiu 50% da captura da timidina (ED50) na 

concentração de 4,7 µg/mL (KRISTMUNDSDÓTTIR et al., 2002). Recente pesquisa 

desenvolvida por Ribeiro-Costa et al. (2004) avaliou o efeito citotóxico do ácido úsnico livre 
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e encapsulado em microesferas de PLGA contra carcinoma epidermóide de laringe (HEp-2) 

demonstrando que a concentração requerida para inibir 50% da proliferação celular (CI50) foi 

de 12,6 e 14,4 µg/mL, respectivamente. Células de carcinoma de pulmão humano (NCI-H 

292) foram utilizadas na investigação da ação antiproliferativa do ácido úsnico livre e em 

nanocápsulas, os resultados desse trabalho exibiram uma atividade citotóxica considerável 

com CI50 de 10 e 13,8 µg/mL para o ácido úsnico livre e encapsulado, respectivamente 

(SANTOS et al., 2005). Numa investigação realizada recentemente cujo objetivo era avaliar a 

atividade do ácido úsnico complexado à 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina contra células 

malignas de câncer de mama (T-47D), câncer de pâncreas (Panc-1) e câncer de próstata (PC-

3), a viabilidade celular foi afetada em concentrações mínimas (EC50) do complexo com ácido 

úsnico sendo de 2,9 , 4,3 e 8,2 µg/mL para T-47D, Panc-1 e PC-3, respectivamente 

(KRISTMUNDSDÓTTIR et al., 2005). 

A atividade antitumoral in vivo após administração intraperitonial em camundongos 

Swiss de ácido úsnico livre e em microesferas foi avaliada contra Sarcoma-180 revelando 

uma importante inibição do tumor de 63% para o ácido úsnico encapsulado e de 42% para o 

composto livre (RIBEIRO-COSTA et al., 2004). 

 

2.4.8 - Perspectivas para introdução do Ácido Úsnico na terapêutica 

Como citadas anteriormente as atividades antitumoral e antimicrobiana do ácido 

úsnico o tornam uma molécula promissora no tratamento do câncer e infecções. Contudo, os 

maiores impedimentos com relação a sua introdução na terapêutica são sua baixa solubilidade 

em água, consequentemente nos líquidos biológicos, e seus efeitos hepatotóxicos. 

Kristmundsdóttir et al. (2002) avaliaram a solubilização do ácido úsnico utilizando co-

solventes (glicofurol 75, propilenoglicol, polietilenoglicol 400), surfactantes (polisorbato 20 e 

Cremophor RH40) e agente de complexação (2-hidroxipropil-β-ciclodextrina). Entretanto, 

somente a complexação com ciclodextrina foi capaz de satisfazer os critérios de solubilidade e 

baixa toxicidade exigidos para testes de atividade biológica em cultura de células. Resultados 

semelhantes foram obtidos em mais recente estudo no qual o ácido úsnico em solução de 2-

hidroxipropil-β-ciclodextrina a 10% teve sua solubilidade em água aumentada de 70 vezes 

(KRISTMUNDSDÓTTIR et al., 2005). 

O efeito hepatotóxico do ácido úsnico tem sido mais amplamente investigado. 

Pramyothin et al. (2004) estudaram o efeito hepatotóxico do ácido úsnico em ratos, isolado de 

hepatócitos de rato e isolado de mitocôndrias de rato, neste estudo ficou claro o mecanismo 

hepatotóxico do composto liquênico que age causando destruição da função das mitocôndrias 
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e perda da integridade celular. Outra pesquisa avaliou a necrose em cultura de hepatócitos de 

camundongo induzida pelo ácido úsnico revelando também que este composto inibe a função 

mitocondrial interrompendo o transporte de elétrons com conseqüente estresse oxidativo nas 

células devido ao acúmulo de espécies reativas de oxigênio (HAN et al., 2004). 

Portanto, torna-se imprescindível o desenvolvimento de sistemas de liberação 

controlada de medicamentos capazes de viabilizar a administração do ácido úsnico em uma 

formulação que melhore sua solubilidade, bem como, otimize a dose terapêutica diminuindo 

os efeitos tóxicos do mesmo pela diminuição da sua presença nos hepatócitos. 
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1 – Geral 

 

O presente trabalho visou avaliar a atividade antimicobacteriana, citotoxicidade e 

interação celular do ácido úsnico nanoencapsulado em lipossomas com macrófagos. 

 

3.2 – Específicos 

 

 Desenvolver e validar um método espectrofotométrico UV para determinação de ácido 

úsnico em lipossomas; 

 Desenvolver e caracterizar lipossomas contendo ácido úsnico; 

 Avaliar a cinética de liberação de ácido úsnico a partir de lipossomas; 

 Avaliar a citotoxicidade do ácido úsnico livre e encapsulado em lipossomas frente às 

células HEp-2, NCI-H 292 e macrófagos J774; 

 Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida 

mínima (CBM) do ácido úsnico lipossomal frente ao Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv; 

 Avaliar a interação celular de lipossomas contendo ácido úsnico com macrófagos 

J774. 
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Abstract 

 

The cytotoxicity, antimycobacterial activity and cellular uptake of usnic acid-loaded liposomes 

(UA-LIPO) were evaluated. Cytotoxicity was assessed on HEp-2, NCI-H 292 cells and J774 

macrophages. Minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration 

(MBC) of UA and UA-LIPO against Mycobacterium tuberculosis were determined. The 

concentration of UA-LIPO required to inhibit 50% of cell proliferation (IC50) was 8 μg/ml, whereas 

free UA presented an IC50 of 20 μg/ml on HEp-2 cells. However, the cytotoxicity on NCI-H292 

cells of free UA and UA-LIPO was 18.5 μg/ml. On J774 macrophages, IC50 values of 22.5 and 12.5 

µg/ml for UA and UA-LIPO, respectively, were obtained. The MICs of UA and UA-LIPO were 6.5 

and 5.85 µg/ml, respectively. The MBC of UA-LIPO was twofold lower than that of UA (32 

µg/ml). An enhancement in the intracellular uptake of UA-LIPO was found (21.57 × 104 c.p.s) in 

comparison with UA (9.54 × 104 c.p.s). In addition, the UA-LIPO ensured that the UA remained 

longer inside macrophages (30 h). The encapsulation of usnic acid into liposomes leads to an 

improvement in its cytotoxicity on HEp-2 and J774 macrophages. Furthermore, the results 

indicated a strong interaction between liposomes and J774 macrophages, thereby facilitating UA 

penetration into cells and improving its antimycobacterial activity. 

 

Keywords: Usnic acid; Liposomes; Cytotoxicity; Antimycobacterial activity; Cellular uptake 
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1. Introduction 

 

The secondary lichen metabolite usnic acid [2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-

1,3(2H,9bH)-dibenzofuran] (Fig. 1) is recognized for its antimicrobial activity against gram-

positive bacteria and mycobacteria, as recently reviewed [1,2]. Many potential pharmacological 

uses of usnic acid have been reported, such as its antimicrobial and antiviral [3-6], 

antitrypanosomial [7], antiinflammatory [8], antiproliferative and antitumor [9-11] properties. The 

in vitro antimycobacterial activity of five lichen metabolites was screened against Mycobacterium 

aurum. Of the tested compounds, usnic acid exhibited the highest activity with a minimal inhibitory 

concentration of 32 µg/ml [12]. 

 

 

Figure 1. Chemical structure of usnic acid (C18H16O7). 

 

Mycobacterium tuberculosis, the microorganism responsible for tuberculosis in humans, is a 

facultative intracellular pathogen that in the pulmonary form of tuberculosis invades and persists 

within macrophages. The tubercle bacilli survive inside cells by inhibiting the fusion of phagosome 

with lysosome. Therefore, in this infection, macrophages act as reservoirs of mycobacteria. 
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Infectious diseases caused by intracellular bacteria present an important challenge for antibiotic 

therapy. The major reasons for the ineffectiveness of intracellular antimicrobial activity are poor 

penetration into the cells (low uptake), rapid cellular efflux and reduction in the efficacy of 

antibiotics in the intracellular acidic pH. Tuberculosis is still a global threat with 8 million new 

cases and 2 million annual deaths and such a situation is largely due to the widespread epidemic of 

HIV infection [13, 14]. In this scenario, new strategies for long-term drug therapy need to be 

planned in order to improve patient compliance and efficacy and reduce side effects. Furthermore, 

there is an urgent need for new compounds or new dosage forms to prevent and treat mycobacterial 

infections because no new antibiotics have been developed against mycobacteria since the 1970s 

[15]. 

Liposomes have been used as drug carriers to improve the delivery of antimicrobial agents for the 

treatment of intracellular pathogens such as mycobacteria, since conventional liposomes are avidly 

taken up by monophagocyte cells, including macrophages [16]. Indeed, the clinical applications of 

liposomes are mainly in the treatment of bacterial and fungal infection, and cancer [17]. One 

example is the improvement achieved in the therapeutic efficacy of ciprofloxacin encapsulated into 

liposomes against pulmonary infection caused by the intracellular bacterium Francisella tularensis 

[18]. This was attributable to the increase in drug retention in the lungs provided by the sustained 

release from liposomes as well as to the enhanced cellular uptake, compared with free 

ciprofloxacin. 

In view of these observations, this study was designed to evaluate the in vitro release profile, 

cytotoxicity and antimycobacterial activity of usnic acid encapsulated into liposomes against 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Moreover, the cellular uptake of usnic acid-loaded liposomes 

by J774 macrophages was investigated, exploiting the intrinsic fluorescence of the drug.  
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2. Materials and methods 

 

2.1 Materials 

 

Soya phosphatidylcholine (PC) (Epikuron 200) was obtained from Lucas Meyer (Hamburg, 

Germany). Cholesterol, stearylamine, phosphatidic acid, threalose and D(+)-usnic acid (98% 

purity) were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Acetonitrile, chloroform, methanol, 

monobasic potassium phosphate and dimethylsulfoxide (DMSO) were purchased from Merck 

(Darmstadt, Germany). All chemicals were of reagent grade. 

 

2.2 Bacteria 

 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) was maintained on Lowenstein-Jensen 

medium at 37ºC. Before use, the M. tuberculosis was cultured in Middlebrook 7H9 broth and 

incubated at 37ºC for approximately 10 days and the concentration adjusted to a bacterial density 

corresponding to 1.0 McFarland turbidity standard (1 × 107 mycobacteria/ml), which was further 

adjusted to 4 × 105 mycobacteria/ml in Middlebrook 7H9 medium before inoculation. 

 

2.3 Preparation of usnic acid-loaded liposomes 

 

Neutral, positively and negatively charged liposomes were prepared using the dried-lipid film 

hydration method followed by sonication as previously reported [19]. Briefly, soya 

phosphatidylcholine, cholesterol and stearylamine or phosphatidic acid (7:2:1 molar ratio) at 

different concentrations (36-44 µmol lipids/10 µl of buffer phosphate) were dissolved in a mixture 

of chloroform and methanol (3:1 v/v) under magnetic agitation. Usnic acid (0.5-1.5 mg) was then 
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added to the organic lipidic phase. A dried-lipid film was obtained by evaporation of organic 

solvents under reduced pressure at 38 ± 1ºC for 30 min using a magnetic stirring of 80 rpm. The 

resulting lipid layer was dispersed with sterile 0.2 M phosphate buffer solution (pH 7.4) containing 

threalose (10%). The liposomal suspension was kept under magnetic stirring, leading to the 

formation of multilamellar vesicles. Next, small unilamellar vesicles were obtained by sonication 

using a Vibra Cell probe (Branson, USA), operating in pulsate mode with a potency of 200 W and 

frequency of 50 Hz for 300 s. Finally, liposomal formulation was filtered through membrane filters 

(Millipore, USA) with a pore size of 0.45 µm and stored at 4°C. Uncharged liposomes were also 

prepared with phosphatidylcholine, cholesterol and usnic acid. For long-term stability evaluation 

usnic acid-loaded liposomes were lyophilized (EZ-DRY, FTS System, USA) at 200 bars for 12 h 

and stored at 4ºC. Different batches of unloaded and usnic acid-loaded liposomes were prepared in 

order to obtain a stable formulation for conducting further in vitro studies. 

 

2.4 Characterization of usnic acid-loaded liposomes 

 

The stability of usnic acid-loaded liposomes was evaluated using standard accelerated and long-

term testing. Samples of liposomal suspension were submitted to centrifugation (1,300 g for 1 h at 

25°C), horizontal mechanical stirring (180 strokes/min for 48 h at 30°C) and freeze-thaw cycles (-

18°C for 16 h and 25°C for 8 h) [19]. The macroscopic and microscopic appearance, pH and 

particle size were evaluated after each essay. For long-term stability, lyophilized liposomal samples 

were hydrated at regular time intervals and analyzed to observe the size of the particles, pH 

evolution and usnic acid content. 

The particle size and surface charge potential of usnic acid-loaded liposomes were determined 

using a Zetasizer® (Nano-ZS90, Malvern, United Kingdom). Samples of liposomes were diluted in 

water as required for a satisfactory particle count. The distribution and the mean diameter of 
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particles were evaluated as well as their standard deviation and polydispersity index (PDI). The 

surface charge of usnic acid-loaded liposomes was determined by measuring the zeta potential (ξ) 

through an electrophoresis technique after dilution of liposomes in water. Results are presented as 

the average of at least three measurements of different samples for each single batch of liposomes.  

Drug content was determined using high performance liquid chromatography (Hewllet-Packard 

Chem Station system) at 280 nm as previously described [10]. Calibration solutions of usnic acid 

were prepared from a standard solution (0.5 mg/ml) by dilutions at concentrations ranging from 1 

to 10 µg/ml. Liposomes were diluted with a mixture of chloroform/methanol (1:1) for a theoretical 

concentration of 8 µg/ml and then sonicated for 6 min. Next, the content of usnic acid was 

determined. 

Drug encapsulation efficiency was determined after application of the 

ultrafiltration/ultracentrifugation technique using Ultrafree® units (Millipore, USA). Following 

centrifugation (Ultracentrifuge KT-20000, Kubota, Japan) at 8,776 g for 1 h at 4°C, the usnic acid 

concentration in the supernatant was determined using HPLC as described above. The usnic acid 

encapsulation ratio was calculated in relation to the initial content in the liposome formulation. 

The in vitro release kinetic profile of usnic acid from liposomes was assessed using the dialysis 

technique. An aliquot of 2 ml of usnic acid-loaded liposomes was placed inside a dialysis bag 

(cellulose membrane, cut-off = 15-20 ×, Sartorius, Germany), sealed and immersed in a vessel 

containing 200 ml phosphate buffer solution (pH 7.4). The release system was maintained under 

magnetic stirring at 100 rpm at 37 ± 1ºC. At predetermined time intervals, 1.5 ml aliquots of 

dissolution medium were withdrawn and usnic acid content was measured by UV 

spectrophotometry at 280 nm. After collection of each sample, the kinetic medium was refilled 

with a suitable amount of phosphate buffer solution. Assays were performed in triplicate and results 

were expressed as the percentage of the mean values and their standard deviation. 
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2.5 Antimycobacterial activity of usnic acid-loaded liposomes 

 

The antimycobacterial activity of usnic acid was evaluated on Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv, a commonly utilized virulent laboratory strain, through the determination of the minimal 

inhibitory concentration (MIC), defined as the lowest concentration able to inhibit ≥ 90% of the 

growth of microorganisms, and the minimal bactericidal concentration (MBC), defined as the 

lowest drug concentration that reduced the initial viable count by 99%. MICs were determined by 

the microplate Alamar Blue assay [20]. Mycobacteria were cultured for 6 to 10 days in 7H9 broth, 

after which the suspension was adjusted by optical density (540 nm) to 4 × 105 mycobacteria/ml. 

The 96-well microplates were seeded by dispersing into each well 100 µl of 7H9 broth. Samples of 

usnic acid were diluted in 0.2% DMSO and liposomes were dispersed in sterile phosphate buffer 

solution (pH 7.4) to obtain solutions at a concentration of 125 µg/ml. A 100-µl aliquot of free usnic 

acid and usnic acid-loaded liposomes were added to the first well and, after that, a serial twofold 

dilution was made transferring 100 µl from the first to the last well, producing to a final 

concentration of 0.06 µg/ml; the subsequent dilutions were carried out with 7H9 broth medium. 

After dilution, 100 µl (4 × 105 mycobacteria per well) was added to each well and the final volume 

was 200 µl. Plates were incubated at 37ºC for 6 days. Next, 25 µl of freshly prepared 1:1 mixture of 

10% Alamar blue and 10% Tween 80 were added to each well and the plates were reincubated 

overnight. A color change from blue to pink indicated bacterial growth. Samples of free and 

encapsulated usnic acid were added at concentrations ranging from 3.9 to 125 µg/ml and incubated 

onto 7H11 agar plates at 37ºC in a CO2 atmosphere. After 3 weeks the plates were read and the 

efficacy of usnic acid-loaded liposomes was estimated by the decrease in the bacterial counts 

expressed as colony-forming units (CFU). The MIC was defined as the lowest concentration able to 

inhibit the growth of microorganisms. To determine the MBCs, the entire content of the well read 
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as the MIC and the three neighboring wells were plated and incubated as described above. A 

colony count of 10 or less (99.9% lethality) was considered as the MBC. 

 

2.6 Cytotoxicity of usnic acid-loaded liposomes 

 

2.6.1 HEp-2 and NCI-H 292 cells 

 

The cytotoxicity assay of free and liposomal usnic acid was performed on human lung 

carcinoma cells (NCI-H 292) and epidermal cancer cells (HEp-2) using the 3-[4,5-dimethylthiazol-

2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay [21]. Cytotoxicity was evaluated by detecting 

the dehydration of the MTT reagent by mitocondrial dehydrogenase after destruction of the cell 

membrane. Cells were cultured in minimum essential MEM medium and viability was checked by 

the Trypan blue exclusion test. Afterwards, cell suspensions in a logarithmic phase were diluted to 

1 × 105 cells/ml and aliquots of 220 µl of this suspension were seeded on 96-well plates. After 24 

hours, cells were treated with usnic acid solution (0.2% DMSO) or usnic acid-loaded liposomes at 

concentrations ranging from 2.5 to 20 µg/ml. The MTT was added to the culture medium after 72 h 

of cell incubation, and the percentage of cell viability determined. DMSO and MEM at the same 

concentrations as the samples were used as negative controls. Unloaded liposomes were also used 

as negative control. The results of cytotoxicity are mean values ± SD of three separate experiments 

performed in four wells per concentration tested (n=12). 

 

2.6.2 J774 macrophages 

 

A cytotoxicity assay of free and usnic acid-loaded liposomes was also carried out on the murine 

macrophage cell line J774 s cultured in RPMI 1640 medium supplemented with 2.5% fetal bovine 
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serum. Cell viability was verifed by the Trypan blue test. The inhibition of cell proliferation was 

evaluated according to the MTT method [22]. Cell suspensions were adjusted to 2 × 106 cells/ml 

and 100 µl aliquots of this suspension were seeded on 96-well plates. After 12 h, samples of free 

and liposomal usnic acid were placed in contact with J774 cells at concentrations ranging from 0.97 

to 31.25 µg/ml. Samples of usnic acid were diluted in 0.2% DMSO and usnic acid-loaded 

liposomes were dispersed in sterile phosphate buffer solution (pH 7.4). The experiments were 

conducted at 37ºC in a 5% CO2 atmosphere. Following incubation of the cells for 24 h, the MTT 

was added to the culture medium and plates were reincubated for 4 h. The supernatant was 

removed and 100 µl of 0.1 M isopropanol/HCl solution was added to each well to dissolve the 

formed Formazan. Cell viability was quantified by measuring the optical density at 570 nm using a 

microplate reader. The absorbance determined with untreated cells was taken as 100% cell 

viability. Unloaded liposomes and DMSO were used as a negative control. The results of cell 

viability are mean values of three separate experiments performed in six replicated wells per 

concentration tested (n=18). 

 

2.7. Uptake of usnic acid-loaded liposomes by J774 macrophages 

 

The kinetic uptake of usnic acid-loaded liposomes by J774 macrophages was evaluated through 

fluorescence spectroscopy exploiting the intrinsic fluorescence of usnic acid. Studies were 

performed following the methods reported in the literature with some modifications [23]. An 

aliquot of 1 ml RPMI 1640 medium (2.5% fetal bovine serum, free antibiotic) of J774 macrophages 

(5 × 105 cells/ml) was poured onto 24-well plates, and the preparation was incubated at 37ºC and 

5% CO2 for 12 h. The medium was subsequently removed and the resultant macrophage monolayer 

was treated with 2 ml of RPMI medium containing 15 µg/ml of either free or encapsulated usnic 

acid, the plates being reincubated at 37ºC for 72 h (5% CO2). At previously established time 
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intervals, the content of the wells was carefully removed by washing the cells twice with phosphate 

buffer solution (pH 7.4) and centrifuging for 10 min at 4000 rpm to eliminate extracellular material. 

The supernatant was then withdrawn and 2 ml of DMSO added to produce lyses of the cells. 

Another centrifugation was carried out and the supernatant analyzed using spectrofluorescence 

(excitation fixed at 300 nm, and measurement of emission in the range of 320-550 nm). The usnic 

acid content was then determined using a calibration curve at concentrations ranging from 5 to 15 

µg/ml. Uptake analysis was carried out in duplicate. The statistical significance of the difference in 

the uptake of free and encapsulated usnic acid by J774 cells was assessed by Student’s t test. A 

value of p< 0.05 was considered as statistically significant. 

 

3. Results 

 

3.1 Usnic acid-loaded liposomes 

 

Different batches of usnic acid-loaded liposomes were prepared in order to achieve a stable 

formulation. Positively and negatively charged liposomes were obtained with molar concentration 

of lipids and usnic acid ranging from 36 to 44 µmol/10 µl of buffer and from 0.5 to 1.5 mg/ml, 

respectively. Positively charged liposomes prepared with 36 - 42 µmol lipids/10 µl of buffer 

exhibited a bluish reflect characteristic of small unilamellar vesicles whatever the usnic acid 

concentration (0.5 - 1.5 mg/ml). These preparations remained stabilized for over 180 days when 

stored in suspension form at 4°C. However, liposomes prepared with 44 µmol lipids/10 µl of buffer 

and 1.5 mg/ml of usnic acid were unstable and exhibited drug precipitation and lipid flocculation 

24 h after preparation. Negatively charged liposomes were unstable and drug precipitation occurred 

about 7 days after preparation of liposomal suspension stored at 4°C. Uncharged liposomes were 

completely unstable 2 h after preparation, presenting drug precipitation (data not shown). 
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3.2 Characterization of usnic acid-loaded liposomes 

A typical formulation of positively charged usnic acid-loaded liposomes composed of 42 µmol 

of lipids/10 µl of buffer and 1.5 mg/ml of usnic acid was chosen for carrying out in vitro studies. 

The mean diameter of the vesicles was 90 ± 20 nm and the surface charge -9.37 ± 3.6 mV. The 

content of usnic acid in liposomes was 90 ± 2.5% and the drug encapsulation ratio was practically 

100% (99.65 ± 0.25%). 

Positively charged liposomes preserved their stability after accelerated stability testing without 

significant changes to their initial characteristics. In contrast, negatively charged liposomes 

exhibited precipitation of lipids after centrifugation. Regarding long-term stability, positively 

charged usnic acid-loaded liposomes maintained their stability for over 24 months with an usnic 

acid content of 92.5 ± 0.3% and the drug encapsulation ratio remained about 100% after 

resuspension of the lyophilized liposomal form. 

The in vitro kinetic profile of usnic acid from liposomes was bimodal with a constant rate of 

32.92 ± 0.747 μg/h (r2=0.9753, 8 to 72h). As can be seen in Fig. 2, an initial burst release of 5.64 ± 

0.22% occurred during the first hour of the kinetic process. Within 8 h, the contents of usnic acid 

released was 20.56 ± 0.45%, reaching 98.48 ± 2.7 0% after 96 h of the experiment. 
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Figure 2. In vitro release profile of usnic acid encapsulated into liposomes. Results are mean values 

of three assays. 

 

3.3 Antimycobacterial activity of usnic acid-loaded liposomes 

 

Minimum inhibitory concentrations of 6.5 and 5.85  µg/ml for free and encapsulated usnic acid, 

respectively, were determined on M. tuberculosis H37Rv. The bactericidal activity of usnic acid-

loaded liposomes was 16 µg/ml, whereas the MBC of free usnic acid was twice as large (32 µg/ml). 

 

3.4 Citotoxicity of usnic acid-loaded liposomes 

 

3.4.1 Assay on HEp-2 and NCI-H 292 cells 

 

The usnic acid concentration required to inhibit 50% of HEp-2 cell proliferation (IC50) was >20 

µg/ml, whereas an IC50 of 8 µg/ml was determined for usnic acid-loaded liposomes (Fig. 3a). At a 

concentration of 2.5 µg/ml, encapsulated usnic acid had no cytotoxicic effect and 90% cell 
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proliferation was verified. However, free usnic acid at this concentration exhibited cytotoxicity 

with a cell proliferation of 60%. In the case of NCI-H 292 cells, both free and encapsulated usnic 

acid presented the same IC50 of 18.5 µg/ml (Fig 3b). The results thus showed that the encapsulation 

of usnic acid into liposomes produced an increase in their cytotoxicity on HEp-2 cells. However, no 

alteration in cytotoxicity was observed on NCI-H 292 cells, demonstrating that the encapsulation of 

drugs into liposomes may affect their cytotoxicity and depends on the characteristics of the cells. 

 

3.4.2 Assay on J774 macrophages 

 

The cytotoxic effect of liposomal usnic acid on J774 macrophages evaluated by the MTT assay 

was dose-dependent and twofold higher (IC50 = 12.5 µg/ml) than free usnic acid (IC50 = 22.5 

µg/ml) (Fig. 3c). Unloaded liposomes did not have any effect on macrophage proliferation. The 

encapsulation of usnic acid into liposomes enhanced the macrophage uptake of usnic acid, leading 

to an increase in its cytotoxicity. However, usnic acid was no more toxic to macrophages than to 

HEp-2 and NCI-H 292 cells. 
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Figure 3. Cytotoxicity of usnic acid-loaded liposomes ( ) in cells: HEp-2 (A), NCI- H 292 

(B) and J774 macrophages (C). Free usnic acid in 0.2% DMSO ( ) and unloaded liposomes 
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( ) were used as controls. Cell viability was determined by the MTT method. The values are 

the mean ± S.D. of three sets of experiments (n=18). 

 

3.5 Uptake of usnic acid-loaded liposomes by J774 macrophages 

 

A time-dependent increase in fluorescence intensity was observed after incubation of usnic acid-

loaded liposomes with J774 macrophages (Fig. 4a). An enhancement in the intracellular uptake of 

UA-LIPO was evidenced by the highest detected fluorescence emission (21.57 × 104 c.p.s) within 

10 h, representing about 100% uptake of liposomal usnic acid in comparison with free usnic acid. 

The uptake of free and encapsulated usnic acid by J774 macrophages was statistically different (p < 

0.05) at all the incubation times analyzed. Moreover, the liposomal formulation ensured that the 

usnic acid remained longer inside the macrophages (92% at 30 h, related to 19.81 × 104 c.p.s; p < 

0.05). An increase in the interaction of cells incubated with free usnic acid was detected, attaining a 

maximum of 46% (9.54 × 104 c.p.s) at 8 h (Fig. 4b). However, after 10 h of incubation a decrease 

was observed in the uptake of usnic acid molecules by macrophages reaching only 24% at 30 h. In 

addition, an efflux of usnic acid-loaded liposomes also occurred at 12h; however, the uptake was 

2.4 times greater (12.59 × 104 c.p.s) than that detected for free usnic acid at 48 h of incubation. In 

vitro uptake studies revealed that free usnic acid was poorly taken up into J774 macrophages. On 

the other hand, usnic acid-loaded liposomes were substantially taken up by J774 cells. The usnic 

acid uptake kinetics derived from fluorescence intensity is shown in the Fig. 5. 
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Figure 4. Uptake of usnic acid-loaded liposomes (a) and free usnic acid (b) by J774 cells. The 

macrophage monolayer was incubated in medium containing 15 µg/ml of free or usnic acid-loaded 

liposomes dosage forms. Uptakes have been given as mean ± S.D. of two sets of experiments 

(n=18). 
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Figure 5. Uptake of free (gray) and usnic acid-loaded liposomes (black) by J774 cells. The 

macrophages monolayer was incubated in medium containing 15 µg of usnic acid per ml either free 

or liposomes-entrapped form. 
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4. Discussion 

 

In this paper, conventional liposomes have been chosen as a vehicle for usnic acid because they are 

excellent carriers for antibiotics used in the treatment of intracellular pathogens such as the M. 

tuberculosis. It should also be emphasized that conventional liposomes are avidly taken up by 

phagocytic cells of the mononuclear phagocytic system, including macrophages. Other earlier 

reports have also demonstrated that they comprise a valuable delivery vehicle for targeting high 

therapeutic doses of antibiotics to those intracellular sites where the parasitic bacteria reside [18]. 

Usnic acid, a natural lichenic metabolite with significant antimycobacterial activity, is a 

hydrophobic compound and shows very low water solubility (0.01 mg %). As a result, to be used 

safely and efficiently as an antibiotic, usnic acid requires a suitable carrier system. 

The present paper reports on the study of the encapsulation of usnic acid into liposomes for the 

treatment of human tuberculosis. The results confirmed that the liposomal encapsulation of usnic 

acid is especially encouraging, for they demonstrated the stability of liposomes and their ability to 

be used as carriers of usnic acid. They clearly showed the influence of the constituent 

concentrations and charge of phospholipids on the stability of usnic acid-loaded liposomes. The 

presence of a charged lipid was essential to stabilizing the liposomes, since neutral formulations 

were unstable after preparation. In fact, it is well known that charged lipids produce an increase in 

the electrostatic repulsion forces between vesicles and prevent their aggregation. 

The remarkable encapsulation ratio of usnic acid into liposomes was superior to that of other 

lipophilic drugs. In fact, the encapsulation ratio of budenoside, a lipophilic drug, when 

encapsulated into liposomes prepared with EPC and diestearoylphosphatidylcholine was 85-95% 

[24]. In addition, paclitaxel, a hydrophobic drug, was encapsulated into liposomes prepared with 

EPC, phosphatidylglycerol, and Chol (9:1:5) with an encapsulation efficiency of only 60% [25]. 
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The controlled release of usnic acid from liposomes achieved for 64 h could be explained by the 

stability of positively charged liposomes. Additionally, it may be speculated that the stability of the 

usnic acid in liposomes is due to possible electrostatic interactions between its acid groups and 

basic groups of stearylamine, used as a positive charge to stabilize the liposome bilayer. However, 

the actual mechanism of interactions between usnic acid and lipids in the bilayer of liposomes 

remains to be elucidated. Further studies should be designed, bearing in mind questions such as: 

does usnic acid play a role similar to that of cholesterol by enhancing the bilayer stability or does it 

organize itself in a dimeric structure within the lipid bilayer? 

In this study, the kinetic results are in agreement with those reported for isoniazide (INH) and 

rifampicin (RIF) co-encapsulated into conventional liposomes prepared with phosphatidylcholine 

(PC) and cholesterol. A controlled release of INH and RIF was observed for 5 h, reaching 85% of 

drug release [26]. The release of both drugs was significantly slower from liposomes prepared with 

DPPC and cholesterol. The difference was thus attributed to the fact that DPPC presents a higher Tg 

value than PC. 

Liposomal encapsulation of usnic acid provided an enhancement of its antimycobacterial activity 

on M. tuberculosis H37Rv. In fact, MIC of encapsulated usnic acid on M. tuberculosis was about 

five times lower than that obtained for free usnic acid (32 µg/ml) on M. aurum, a nonpathogenic 

species of mycobacterium [12]. More recently, the antibacterial activity on M. Tuberculosis H37Ra 

was evaluated for some quinones and related compounds [27]. In this investigation, the lowest 

MBC value was 400 μg/ml for lapachol, which is 25-fold higher than those determined for 

liposomal usnic acid (16 μg/ml). 

With reference to cytotoxicity, the encapsulation of usnic acid into conventional liposomes 

improved its cytotoxicity in HEp-2 and J774 macrophages. In contrast, no effect was observed in 

NCI-H 292 cells. Unexpectedly, the liposomal formulation of usnic acid was not able to improve its 

interaction with J774 macrophages in relation to HEp-2 cells. The results of cytotoxicity are in 
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agreement with those previously reported, where the IC50 values of commercial usnic acid (Sigma) 

in breast cancer cell lines MCF7 (oestrogen positive, wild type for p53) and MDA-MB-231 

(oestrogen negative, non-functional p53), and the lung cancer cell line H1299 (p53 null) were 

around 25 μM, which corresponds to 10 μg/ml [28]. Similar results were obtained for usnic acid 

from Cladonia substellata on NCI-H292 cells or HEp-2 cells, where free and encapsulated into 

poly(D,L-lactic-co-glycolic acid) nanocapsules both presented IC50 values of the same magnitude 

(10 µg/ml and 13.5 µg /ml, respectively) [10]. Moreover, usnic acid from C. substellata free and 

encapsulated into poly(D,L-lactic-co-glycolic acid) microspheres presented IC50 values of 12.6 and 

14.4 µg/ml, respectively, on HEp-2 cells [9]. Mention should be made of the advantage of 

liposomes and nanocapsules in improving the cytotoxicity of usnic acid as a result of their greater 

cellular uptake, due to their smaller size (< 200 nm), as compared with the microspheres (7.02 ± 

2.72 µm). The antiproliferative effect on K-562 cells was also assessed for usnic acid in 10% 

aqueous solutions of 2-hidroxypropyl-β-ciclodextrin, presenting an ED50 of 4.7 μg/ml [29]. More 

recently, IC50 values of 2.9, 4.3 and 8.2 µg/ml for usnic acid in T-47D breast cancer cells, Panc-1 

pancreas cancer cells and PC-3 prostate cancer cells, respectively, were found [30]. It has been 

suggested that the antiproliferative activity of usnic acid is to a certain extent more cytostatic than 

cytotoxic, because it does not seem to be related to damage to the plasmatic membrane of cells [2]. 

Despite the fact that a number of studies on the cytotoxicity of usnic acid have already been 

undertaken on different cell lines, its exact mechanism of action has still to be unravelled. The acid 

nature and the high hydrophobicity of usnic acid could account for its lower incorporation into cells 

and lower cytotoxicity. 

Unlike the drug used in our study, other antitubercular drugs such as isoniazid and rifampicin 

encapsulated into surface modified stealth-liposomes on peritoneal macrophages have presented a 

lower significant cytotoxicity than free drugs [31]. In this case, stealth liposomes were formulated 

with pegylated distearylphosphatidylethanolamine and coated with 0-stearylamylopectin and 
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monosialogangliosides. The cytotocixicty of free isoniazid was higher (89.1%) than the liposomal 

one (47%), and liposomal rifampicin proved to be less toxic (35%) than the free drug (60%). The 

uptake of free and encapsulated drugs was about 80% for a drug concentration of 500 μM. The 

authors claimed that the reduced cytotoxicity of liposomal antitubercular drugs to macrophages was 

probably due to the slower and more controlled drug release from liposomes. 

In our view, from the analysis of the controversial results from different studies on the 

cytotoxicity of liposomal drugs, cytotoxicity (evaluated by means of IC50) is strongly dependent on 

the interaction that occurs between liposomes and cells, which is related to the surface and size of 

the liposomes as well as the type of cells used. 

Regarding the cellular uptake of liposomes, the mechanisms of interaction and uptake are greatly 

dependent on several factors such as the specific characteristics of the drug devices and cells 

involved [32, 33]. Liposome constituents, sterical stabilization, particle size, surface charge ratio, 

time of incubation and activation of target cells were some of parameters that play a major role in 

these phenomena. 

The results offered in this study provide new insights into the interaction and uptake of usnic acid 

by macrophages. In fact, usnic acid-loaded liposomes avidly interacted with macrophages, 

enhancing their intracellular uptake and, as a result, increasing the fluorescence detection of usnic 

acid. Furthermore, the encapsulation of usnic acid into positively charged liposomes gives a better 

drug internalization into macrophages and causes the drug to remain in the cells for a long time 

(about 30 h). In contrast, a low uptake of free usnic acid is assumed to occur, since a decrease in 

fluorescence was detected in macrophages after 8 h of incubation. Moreover, results revealed an 

efflux of usnic acid from macrophages after around 12 h of incubation. 

The uptake results of usnic acid-loaded liposomes are in accordance with previously reported 

ones for the uptake of ciprofloxacin encapsulated into liposomes by J774 macrophages [23], where 

the uptake of the cell-associated drug was approximately 10-fold higher in the case of the treatment 
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with liposomes with the free drug. In addition, ciprofloxacin showed a 40-fold greater 

antimycobacterial activity than the free drug when encapsulated into liposomes having a high 

fraction of negative charge at their surface. The predominant mechanisms of interactions between 

liposomes and cells are endocytosis, fusion with the plasma membrane and adsorption onto the cell 

surface. In general, the uptake of liposomes by macrophages seems to be influenced by the surface 

charge, size and composition of the liposomes, as recently reported [34]. A better interaction of 

liposomes with macrophages was found when the surface of liposomes is negatively or positively 

charged. Positively charged liposomes (100 -160 nm), prepared with 15 mol% stearylamine, EPC 

and Chol, were 100 times less internalized than the number of small liposomes (25 nm) [35]. These 

authors pointed out that the results demonstrated that the degree of liposome-cell interaction with 

macrophages can be improved by increasing the degree of positive charge at the surface of 

liposomes using steraylamine. The size of liposomes also plays an important role in their uptake by 

macrophages, the smaller ones being more efficiently internalized by the cells than the larger ones. 

As previously reported [36], the uptake of liposomes by murine bone marrow macrophages was 

dependent upon incubation time and concentration. In fact, it was observed that a higher uptake 

occurred with smaller and negatively charged liposomes. Based on these findings, our results reveal 

an increase in the antimycobacterial activity of usnic acid and cellular uptake provided by its 

encapsulation into liposomes. 

 

5. Conclusions 

 

The results demonstrated that it is possible to encapsulate usnic acid into conventional 

liposomes prepared with phosphatidylcholine, cholesterol and stearylamine (7:2:1) with an 

encapsulation ratio of practically 100%. The lyophilized usnic acid-loaded liposomes formulation 

presented stability for more than 2 years. The encapsulation of usnic acid into liposomes thus 
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provided an improvement in its stability and an increased cytotoxicity on HEp-2 cells and J774 

macrophages. An enhancement in the intracellular uptake of liposomal usnic acid was evidenced by 

the highest detected fluorescence in comparison with free usnic acid. In addition, the liposomal 

formulation ensured that the usnic acid remained inside the macrophages for a long time (30 h). 

Furthermore, results indicated a strong interaction between liposomes and J774 macrophages, 

thereby facilitating usnic acid penetration into cells and considerably improving its activity against 

the M. tuberculosis. Taking into account these advantages and the particular features of the present 

study, we can speculate that positively charged usnic acid-loaded liposomes are viable and have a 

potential application in the treatment of human pulmonary tuberculosis. However, further studies 

have to be carried out in animals using conventional and targeted-liposomes containing usnic acid. 

We are convinced that efficacy in the treatment of pulmonary tuberculosis can be achieved by 

using a combined therapy with both conventional and surface-modified (stealth and targeted) 

liposomes. In this way, a synergic effect may be attained, since liposomes will avidly be taken up 

by the MPS and alveolar macrophages, which harbor a considerable charge of mycobacterium in 

the infected host. The encapsulation of usnic acid in sterically stabilized and targeted liposomes is 

under way in our laboratory to better investigate the interaction of usnic acid with lipids in 

liposomes and its uptake by M. tuberculosis-infected macrophages. 

 

Acknowledgments 

 

MPSM is grateful for an MSc scholarship from the Brazilian Ministry of Education (CAPES). 

NSSM and CLS thank the Brazilian Council for Scientific and Technological Development (CNPq) 

for individual grants (# 334946-01 and # 141585/2004-08). This research was supported in part by 

the Brazilian Network Research on Nanobiotechnology - Nanobiotec CNPq/MCT. 

 



Siqueira-Moura, M. P.        Citotoxicidade, atividade antimicobacteriana e uptake de LipoAU...       63 

References 

 

[1] M. Cocchietto, N. Skert, P.L. Nimis, G. Sava, A review on usnic acid, an interesting natural 

compound, Naturwissenschaften 89(4) (2002) 137-146. 

[2] K. Ingólfsdóttir, Molecules of interest: Usnic acid, Phytochemistry 61(7) (2002) 729-736. 

[3] M. Lauterwein, M. Oethinger, K. Belsner, T. Peters, R. Marre, In vitro activities of the lichen 

secondary metabolites vulpinic acid, (+)-usnic acid, and (-)-usnic acid against aerobic and 

anaerobic microorganisms, Antimicrob.Agents Chemother. 39(11) (1995) 2541-2543. 

[4] N.B. Perry, M.H. Benn, N.J. Brennan, E.J. Burgess, G. Elliss, D.J. Galloway, S.D. Loriner, R.S. 

Tangney, Antimicrobial, antiviral and cytotoxic activity of New Zealand lichens, Lichenologist 

31(6) (1999) 627-636. 

[5] L. Campanella, M. Delfini, P. Ercole, A. Iacoangeli, G. Risuleo, Molecular characterization and 

action of usnic acid: a drug that inhibits proliferation of mouse polyomavirus in vitro and whose 

main target is RNA transcription, Biochimie 84(4) (2002) 329-334. 

[6] I. Francolini, P. Narris, A. Piazzi, G. Donelli, P. Stoodley, Usnic acid, a natural antimicrobial 

agent able to inhibit bacterial biofilm formation on polymer surfaces, Antimicrob. Agents 

Chemother. 48(11) (2004) 4360-4365. 

[7] E.A.B. De Carvalho, P.P. Andrade, N.H. Silva, E.C. Pereira, R.C.B.Q. Figueiredo, Effect of 

usnic acid from the lichen Cladonia substellata on Trypanosoma cruzi in vitro: an 

ultrastructural study, Micron 36(2) (2005) 155-161. 

[8] C.S. Vijayakumar, S. Viswanathan, M.K. Reddy, S. Parvathavarthini, A.B. Kundu, E. 

Sukumar, Anti-inflammatory activity of (+)-usnic acid, Fitoterapia 71(5) (2000) 564-566. 

[9] R.M. Ribeiro-Costa, A.J. Alves, N.P. Santos, S.C. Nascimento, E.C.P. Gonçalves, N.H. Silva, 

N.K. Honda, N.S. Santos-Magalhães, In vitro and in vivo properties of usnic acid encapsulated 

into PLGA-microspheres, J. Microencapsul. 21(4) (2004) 371-384. 



Siqueira-Moura, M. P.        Citotoxicidade, atividade antimicobacteriana e uptake de LipoAU...       64 

[10] N.P. Santos, S.C. Nascimento, J.F. Silva, E.C.G. Pereira, N.H. Silva, N.K. Honda, N.S. 

Santos-Magalhães, Usnic acid-loaded nanocapsules: an evaluation of cytotoxicity, J. Drug 

Deliv. Sci. Tech. 15(5) (2005) 355-361. 

[11] N.P. Santos, S.C. Nascimento, M.S.O Wanderley, N. Telles, C.M.M B. Castro, E.C. 

Pereira, N.H. Silva, N.K. Honda, N.S. Santos-Magalhães, Nanoencapsulation of usnic 

acid: An attempt to improve antitumour activity and reduce hepatotoxicity, Eur. J. Pharm. 

Biopharm., 2006, in press (EJPB #9814). 

[12] K. Ingólfsdóttir, G.A.C. Chung, V.G. Skúlason, S.R. Gissurarson, M. Vilhelmsdóttir, 

Antimycobacterial activity of lichen metabolites in vitro, Eur. J. Pharm. Sci. 6(2) (1998) 141-

144. 

[13] M.C. Raviglione, The TB epidemic from 1992 to 2002, Tuberculosis 83(1) (2003) 4-14. 

[14] J.-L. Herrmann, P.-H. Lagrange, Dendritic cells and Mycobacterium tuberculosis: which is the 

Trojan horse? Pathologie Biologie 53(1) (2005) 35-40. 

[15] K. Duncan, C.E. Barry III, Prospects for new antitubercular drugs, Curr. Opin. 

Microbiol. 7(5) (2004) 460-465. 

[16] H. Pinto-Alphandary, A. Andremont, P. Couvreur, Targeted delivery of antibiotics using 

liposomes and nanoparticles: research and applications, Int. J. Antimicrob. Agents 13(3) 

(2000) 155-168. 

[17] V.P. Torchilin, Recent advances with liposomes as pharmaceutical carriers, Nature Rev. Drug 

Discov. 4(2) (2005) 145-160. 

[18] J.P. Wong, H. Yang, K.L. Blasetti, G. Schnell, J. Conley, L.N. Schofiels, Liposome delivery 

of ciprofloxacin against intracellular Francisella tularensis infection, J. Control. Release 92(3) 

(2003) 265-273. 



Siqueira-Moura, M. P.        Citotoxicidade, atividade antimicobacteriana e uptake de LipoAU...       65 

[19] C.A.S. Andrade, M.T.S. Correia, L.C.B.B. Coelho, S.C. Nascimento, N.S. Santos-

Magalhães, Antitumor activity of Cratylia mollis lectin encapsulated into liposomes. 

Int. J. Pharm. 278(2) (2004) 435-445. 

[20] L.A. Collins, S.G. Franzblau, Microplate Alamar blue assay versus BACTEC 460 

System for high-throughput screening of compounds against Mycobacterium tuberculosis 

and Mycobacterium avium, Antimicrob. Agents Chemother. 41(5) (1997) 1004-1009. 

[21] M.C. Alley, D.A. Scudiero, A. Monsk, M.L. Hursey, M.J. Czerwinski, D.L. Fine, B.J. 

Abott, J.G. Mayo, R.H. Shoemaker, M.R. Boyd, Feasibility of drug screening with panels 

of human tumor cell lines using a microculture tetrazolium assay, Cancer Res. 48(3) 

(1988) 589-601. 

[22] F. Denizot, R. Lang, Rapid colorimetric assay for cell growth and survival: modifications to 

the tetrazolium dye procedure giving improved sensitivity and reliability, J. Immunol. Methods 

89(2) (1986) 271-277. 

[23] Y.K. Oh, D. E. Nix, R.M. Straubinger, Formulation and efficacy of liposome-encapsulated 

antibiotics for therapy of intracellular Mycobacterium avium infection, Antimicrob. Agents 

Chemother. 39(9) (1995) 2104-2111. 

[24] P. Saarinen-Savolainen, T. Järvinen, H.Taipale, A.Urtti, Method for evaluating drug release 

from liposomes in sink conditions, Int. J. Pharma.159(1) (1997) 27-33. 

[25] P. Crosasso, M. Ceruti, P. Brusa, S.Arpico, F. Dosio, L. Cattel, Preparation, characterization 

and properties of sterically stabilized paclitaxel-containing liposomes, J. Control. Release 63(1) 

(2000) 19–30. 

[26] A. Gürsoy, E. Kut, S. Özkirimli, Co-encapsulation of isoniazid and rifampicin in liposomes 

and characterization of liposomes by derivate spectroscopy, Int. J. Pharm. 271(1-2) (2004) 115-

123. 



Siqueira-Moura, M. P.        Citotoxicidade, atividade antimicobacteriana e uptake de LipoAU...       66 

[27] T. Tran, E. Saheba, A.V. Arcerio, V. Chavez, Q-Y. Li, L.E. Martinez, T.P. Primm, 

Quinones as antimycobacterial agents, Bioorg. Med. Chem. 12(18) (2004) 4809-4813. 

[28] M. Mayer, K.E. Murray, M.A.O´Neill, N.S. Santos-Magalhães, A.M.A.Carneiro-Leão, 

A.M. Thompson, M.V.C.L. Appleyard, Usnic acid, a nongenotoxic compound with anti-

cancer properties, Anti-cancer Drugs 16(8) (2005) 805-809. 

[29] T. Kristmundsdóttir, H.A.E. Aradóttir, K. Ingólfsdóttir, H.M. Ögmundsóttir, 

Solubilization of the lichen metabolite (+)-usnic acid for testing in tissue culture, J. 

Pharm. Pharmacol. 54(11) (2002) 1447-1452. 

[30] T. Kristmundsdóttir, E. Jónsdóttir, H.M. Ögmundsóttir, K. Ingólfsdóttir, Solubilization of 

poorly soluble lichen metabolites for biological testing on cell lines, Eur. J. Pharm. Sci. 

24(5) (2005) 539-543. 

[31] P. Deol, G.K. Khuller, Lung specific stealth liposomes: stability, biodistribution and 

toxicity of liposomal antitubercular drugs in mice, Biochim. Biophys. Acta 1334(2-3) 

(1997) 161-172. 

[32] N. Düzgünes, S. Nir, Mechanisms and kinetics of liposome-cell interactions, Adv. Drug Del. 

Rev. 40 (1999) 3-18. 

[33] U.S. Huth, R. Schubert, R. Peschka-Süss, Investigating the uptake and intracellular fate of pH-

sensitive liposomes by flow cytometry and spectral bio-imaging, J. Control. Release 110 (2006) 

490-504. 

[34] F. Ahsan, I.R. Rivas, M.A. Khan, A.I. Torres Suárez, Targeting to macrophagees: role of 

physicochemical properties of particulate carriers – liposomes and microspheres – on the 

phagocytosis by macrophages, J. Control. Release 79(1) (2002) 29-40. 

[35] R.A. Schwendener, P.A. Lagocki, Y.E. Rahman, The effects of charge and size on the 

interaction of unilamellar liposomes with macrophages, Biochim. Biophys. Acta 772(1) 

(1984) 93-101. 



Siqueira-Moura, M. P.        Citotoxicidade, atividade antimicobacteriana e uptake de LipoAU...       67 

[36] T.M. Allen, G.A. Austin, A. Chonn, L. Lin, K.C. Lee, Uptake of liposomes by cultured 

mouse bone marrow macrophages: influence of liposome composition and size, Biochim. 

Biophys. Acta 1061(1) (1991) 56-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siqueira-Moura, M. P.        Citotoxicidade, atividade antimicobacteriana e uptake de LipoAU...       68 

5 – CONCLUSÕES 

 

 O método espectrofotométrico foi capaz de determinar com precisão e exatidão o 

conteúdo de ácido úsnico, sendo assim, uma ferramenta útil para doseamento do 

mesmo em matéria-prima e lipossomas; 

 A cinética de liberação in vitro de ácido úsnico a partir de lipossomas foi caracterizada 

por uma lenta e gradativa liberação podendo o sistema ser considerado uma forma 

farmacêutica de liberação controlada de seu conteúdo; 

 A formulação lipossomal de ácido úsnico potencializou a atividade antibacteriana 

frente ao M. tuberculosis H37Rv; 

 A citotoxicidade de lipossomas contendo ácido úsnico sobre macrófagos J774 foi 

incrementada quando comparada com a forma livre; 

 O ácido úsnico encapsulado em lipossomas apresentou maior interação com 

macrófagos J774 aumentado a quantidade intracelular e prolongando o tempo de 

permanência da molécula dentro da célula. 
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RESUMO 

 

O ácido úsnico (AU) é um composto de origem liquênica e tem demonstrado importantes 

atividades biológicas, tais como antitumoral, antibiótico, antiviral, antiproliferativo e anti-

inflamatório. Os lipossomas são vesículas lipídicas contendo um espaço aquoso interno e têm 

sido utilizados como carreadores coloidais de fármacos, principalmente na terapêutica de 

câncer e infecções bacterianas e fúngicas. O objetivo desse trabalho foi desenvolver e validar 

um método espectrofotométrico UV para determinação de ácido úsnico em lipossomas. Os 

parâmetros de validação linearidade, precisão, exatidão, robustez, limites de detecção e 

quantificação foram determinados segundo diretrizes internacionais de padronização e 

Farmacopéia Americana. A faixa de linearidade foi de 3 a 15 µg.mL-1, a equação de 

regressão: absorbância = 0,070 x [AU] (µg.mL-1) + 0,013 e r = 0,9997. A repetibilidade 

(coeficiente de variação) do método foi 1,96% e a precisão intermediária indicou que a 

diferença entre as médias foi estatisticamente insignificante (P < 0,05). A exatidão revelou 

uma média percentual de recuperação de 100,4%. O método foi robusto apesar da variação de 

temperatura e solventes. Os limites de detecção e quantificação do ácido úsnico foram de 0,34 

e 1,13 µg.mL-1, respectivamente. O doseamento do ácido úsnico nos lipossomas foi de 96,8% 

(± 0,2). O método proposto é exato, preciso e reprodutível sendo capaz de quantificar o ácido 

úsnico em matéria-prima e em preparações farmacêuticas. 

 

Unitermos: Ácido úsnico. Lipossomas. Espectrofotometria UV. Validação. 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

O ácido úsnico [2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3-(2H,9H)-dibenzofurano] 

(Figura 1) é um composto derivado do metabolismo secundário liquênico e desempenha 

importante papel biológico, conferindo aos liquens proteção contra microorganismos 

invasores, raios UV e ressecamento (Cocchietto et al., 2002). Os liquens são seres formados 

pela relação simbiótica entre fungos e algas. Várias espécies de liquens produtores de grande 

quantidade de ácido úsnico têm sido utilizadas na medicina popular para tratar infecções, 

dores e febre (Ingólfsdóttir, 2002). Pesquisas confirmaram a atividade desse composto como 

antibiótico, antitumoral, antiviral, antiprotozoário e anti-inflamatório (Lauterwein et al., 1995; 

Vijauakumar et al., 2000; Campanella et al., 2002; De Carvalho et al., 2005). Em uma 

avaliação da atividade antimicobacteriana realizada por Ingólfsdóttir et al. (1998) com cinco 

compostos diferentes oriundos de liquens, o ácido úsnico exibiu a maior atividade contra o 

Mycobacterium aurum despertando grande interesse por mais investigações do seu uso 

potencial no combate da tuberculose. 

 

FIGURA 1 – Estrutura química do ácido úsnico (C18H16O7). 

 

 



 

 

Os lipossomas podem ser definidos como vesículas lipídicas formadas por uma ou 

várias bicamadas de fosfolipídeos, contendo um espaço aquoso interno (Lasic, 1993). Os 

lipossomas têm sido utilizados como carreadores coloidais de fármacos, principalmente na 

terapêutica de câncer e infecções bacterianas e fúngicas. Devido às vantagens clínicas dos 

lipossomas, tais como, liberação controlada de seu conteúdo e direcionamento a alvos 

específicos (células, órgãos, microorganismos), recentemente tem aumentado o número de 

formulações lipossomais disponíveis no mercado (Sharma, Sharma, 1997; Torchilin, 2005). 

A literatura fornece apenas dois métodos para doseamento de ácido úsnico em plasma 

e em produtos farmacêuticos (microesferas e nanocápsulas) (Venkataramana, Krishna, 1992; 

Ribeiro-Costa et al., 2004; Santos et al., 2005) utilizando cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE). Portanto, torna-se necessário o desenvolvimento e a validação de um 

método analítico utilizando espectroscopia UV para doseamento do ácido úsnico puro e em 

formulações lipossomais o qual possa ser perfeitamente adaptado à rotina de análises de 

controle de qualidade.  

Neste cenário, o objetivo do presente estudo é desenvolver e validar um método 

analítico para quantificar o ácido úsnico encapsulado em lipossomas através de 

espectrofotometria com detecção em ultravioleta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Reagentes e amostras 

 

 

 



 

Fosfatidilcolina de soja (SjPC) (Epikuron® 200, 98%) foi obtido da Lucas Meyer 

(Hamburg, Alemanha). Colesterol, estearilamina e ácido úsnico com 98% de grau de pureza 

foram adquiridos na Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). Acetonitrila, clorofórmio, metanol e 

fosfato monobásico de potássio foram fornecidos pela Merck (Darmstadt, Alemanha). Os 

lipossomas contendo ácido úsnico foram produzidos com fosfatidilcolina, colesterol e 

estearilamina pelo método de hidratação do filme lipídico, seguido de sonicação. Todas as 

análises quantitativas de doseamento do ácido úsnico foram realizadas em espectrofotômetro 

UV-Vis Ultrospec 3000 Pro (Amersham Pharmacia Biotech) utilizando células de quartzo de 

10 mm de caminho óptico. 

 

Desenvolvimento de método analítico espectrofotométrico 

 

O desenvolvimento do método considerou a escolha de solvente capaz de solubilizar o 

analito em questão facilitando a preparação da amostra. O comprimento de onda de maior 

absorbância do ácido úsnico no solvente selecionado foi determinado pela varredura em 

espectrofotômetro UV-Vis entre os comprimentos de onda de 225 e 400 nm de uma diluição 

adequada da solução estoque padrão. O preparo das soluções padrão e amostras são descritos 

em seguida. 

 

Solução padrão de ácido úsnico 

 

A solução padrão foi obtida pesando exatamente cerca de 20,0 mg de ácido úsnico que 

foram transferidos para um balão volumétrico de 50 mL e solubilizados em uma mistura de 

acetonitrila e metanol 2:5,25 (8,0 mL de acetonitrila e 42,0 mL de metanol), e então, 

submetida à sonicação por 5 minutos. Esta solução foi aquecida em banho-maria a 37ºC até 

 



 

completa solubilização do ácido. Por fim, após resfriamento da solução à temperatura 

ambiente o volume foi completado com metanol. A concentração final de ácido úsnico foi de 

0,4 mg.mL-1. Diluições apropriadas da solução estoque padrão foram efetuadas para execução 

do estudo de validação. 

 

Preparação da amostra de lipossomas 

 

Para determinação do ácido úsnico transferiu-se uma alíquota da formulação 

lipossomal equivalente a 60 μg do analito para um balão volumétrico de 5 mL. Em seguida, 

adicionou-se à amostra 40 μL de metanol e 40 μL de clorofórmio. A solução foi submetida à 

sonicação por 5 minutos para romper a estrutura dos lipossomas e liberar o conteúdo em ácido 

úsnico encapsulado. Por fim, o volume da solução foi completado com metanol. A 

concentração teórica de ácido úsnico na amostra foi de 12 μg.mL-1. As amostras foram 

filtradas através de membranas de celulose de poros de 0,45 μm (Millipore, EUA). Os ensaios 

de doseamento foram realizados em triplicata. 

 

Validação do método analítico 

 

A validação é definida como o processo pelo qual é estabelecida, por estudos 

laboratoriais, que as características de eficiência do método correspondem aos requerimentos 

necessários a aplicação analítica desejada (Pérez-Lozano et al., 2004). Os parâmetros de 

validação linearidade, precisão, exatidão, robustez, limite de detecção (LD) e limite de 

quantificação (LQ) foram avaliados segundo os critérios preconizados pela Conferência 

Internacional de Padronização de requerimentos técnicos para registro de produtos 

farmacêuticos de uso humano (International Conference on Harmonisation – ICH of 

 



 

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, ICH, 2005) e 

pela Farmacopéia Americana (USP, 2003). 

 

Linearidade 

 

A linearidade foi estabelecida pela média de nove curvas padrão autênticas, as quais 

foram obtidas em sete níveis de concentrações diferentes de ácido úsnico: 3,0; 5,0; 6,0; 8,0; 

10,0; 12,0 e 15,0 μg.mL-1. A faixa de variação da concentração corresponde de 30 a 150% da 

concentração teste. Cada concentração foi determinada em triplicata para cada curva padrão 

(n = 63). A linearidade foi avaliada através de análise de regressão linear utilizando ajuste dos 

dados pelo método dos mínimos quadrados. Para avaliar numericamente a qualidade do ajuste 

do modelo utilizou-se a análise de variância (ANOVA) com teste unilateral, p < 0,05. 

 

Precisão 

 

Para o estudo de precisão foi utilizada a concentração de 10,0 μg.mL-1 do ácido úsnico 

(concentração teste) determinada em  soluções diferentes (n = 6). As análises foram realizadas 

em dois dias diferentes por dois analistas diferentes. As médias dos resultados obtidos foram 

avaliadas pelo teste t de Student (teste bilateral, p < 0,05). 

 

Exatidão 

 

A exatidão foi avaliada pelo método de recuperação do analito adicionado em 

quantidades conhecidas à formulação placebo em três concentrações diferentes: 5,0; 10,0 e 

15,0 μg.mL-1, correspondendo respectivamente a 50, 100 e 150% da concentração teste. 

 



 

Todas as amostras foram preparadas em triplicata (n = 9). O coeficiente de variação e a 

porcentagem de recuperação foram utilizados para avaliar a exatidão definida como: 

Exatidão = (concentração experimental obtida/concentração teórica) x 100 

 

Robustez 

 

A robustez do método proposto foi verificada pela variação de temperatura de análise 

(4ºC e 25ºC) e pela mudança de fabricante do metanol (Merck e OmiSolv – EMD). A 

concentração de 10 μg.mL-1 de ácido úsnico foi determinada em seis ensaios diferentes. A 

avaliação da robustez foi realizada pela análise dos coeficientes de variação entre as médias 

obtidas, utilizando o teste t de Student (teste bilateral, p < 0,05). 

 

Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

Os limites de detecção (a) e quantificação (b) foram determinados matematicamente a 

partir da curva padrão resultante da média das três curvas de calibração autênticas. O cálculo 

para determinar os valores correspondentes ao LD e LQ baseia-se no desvio padrão do 

residual da linha de regressão e sua relação com a inclinação da reta (coeficiente angular) na 

curva padrão, seguindo as relações: 

LD = (D.P./I) x 3,3 (a) 

LQ = (D.P./I) x 10,0 (b) 

Onde, 

D.P.: desvio padrão do intercepto com relação ao eixo dos Y; 

I: valor da inclinação da curva de calibração. 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desenvolvimento do método 

 

O espectro da varredura do ácido úsnico revelou absorbância máxima no comprimento 

de onda de 280 nm (Figura 2), resultado este de acordo com relatos prévios (Takani et al., 

2002). 
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FIGURA 2 – Espectro de varredura do ácido úsnico (λmáx 280 nm). 

 

Linearidade 

 

Os dados da curva de calibração resultante da média de nove curvas padrão foi 

ajustada por análise de regressão linear (Tabela I), cuja equação da reta: Absorbância = 0,070 

[AU, µg.mL-1] + 0,013. O coeficiente de correlação foi de 0,9997, significando que 99,97% 

da variação total em torno da média é explicada pela regressão linear, com os resíduos (erro) 

de apenas 0,03%. 

 



 

 

TABELA I – Curva padrão de ácido úsnico. 

Concentração de ácido 

úsnico (µg.mL-1) 

Valor médio de 

absorbância (± D.P.)* 

Concentração calculada de 

ácido úsnico (± D.P.)* 

3 0,219 ± 0,008 2,95 ± 0,11 

5 0,369 ± 0,015 5,08 ± 0,21 

6 0,438 ± 0,019 6,07 ± 0,26 

8 0,578 ± 0,029 8,07 ± 0,41 

10 0,734 ± 0,015 10,29 ± 0,21 

12 0,855 ± 0,020 12,02 ± 0,29 

15 1,069 ± 0,033 15,08 ± 0,46 

*D.P. = desvio padrão, n=63. 

 

O teste unilateral de análise de variância (ANOVA) avaliou a qualidade do ajuste do 

modelo linear. A análise dos dados da linearidade demonstrou ser a regressão altamente 

significativa, bem como, não haver evidência de falta de ajuste do modelo, uma vez que, os 

valores de F calculados foram menores do que os valores de F críticos no nível de 95% de 

confiança (Tabela II). Portanto, o método analítico desenvolvido possui faixa de linearidade 

entre as concentrações de ácido úsnico de 3,0 e 15,0 μg.mL-1. 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA II – Teste ANOVA (unilateral) para linearidade do método de doseamento do 

ácido úsnico em espectroscopia UV. 

aValor teórico de F(1, 61) baseado no teste ANOVA unilateral (p < 0,05). 

Valores de F Fonte de 

variação 

Soma 

Quadrática 

Graus de 

liberdade 

Média 

Quadrática Fcalculado Fcrítico

Regressão 4,796892 1 4,796892 10.015,42 4,00a

Resíduos 0,029216 61 0,000478  

Falta de ajuste 0,003645 5 0,000729 1,60 2,37b

Erro puro 0,025571 56 0,000456  

Total 4,826108 62    

bValor teórico de F(5, 56) baseado no teste ANOVA unilateral (p < 0,05). 
 

Precisão 

 

A precisão foi avaliada pelos estudos de repetibilidade e precisão intermediária. A 

repetibilidade revelou um coeficiente de variância de 1,96%, portanto, menor do que o valor 

máximo exigido de 5% (Tabela III). Já a precisão intermediária avalia a variação de ensaios 

realizados em dias e com analistas diferentes. Neste estudo o maior valor do desvio padrão 

relativo foi de 1,89%. Através do teste t de Student foi avaliada a possível existência de 

diferença estatisticamente significativa entre as médias obtidas para os ensaios realizados em 

dias diferentes e com analistas diferentes. Como pode ser observado na Tabela IV em todos os 

casos o t calculado foi sempre menor do que o t crítico, demonstrando não existir diferença 

estatisticamente significativa entre as médias, ou seja, os resultados obtidos expressam o 

mesmo valor (p < 0,05). 

 

 



 

TABELA III – Resultados do estudo de repetibilidade do método de dosagem do ácido 

úsnico em espectroscopia UV. 

Dados 

Estatísticos 

Absorbância 

(280 nm) 

Concentração 

(µg.mL-1) 

 0,722 10,12 

 0,707 9,91 

 0,721 10,11 

 0,713 10,00 

 0,740 10,38 

 0,741 10,40 

Média 0,724 10,15 

D.P. 0,014 0,20 

C.V. (%) 1,92 1,96 

*D.P. = desvio padrão; C.V.= coeficiente de variação. 

 

TABELA IV – Dados estatísticos do teste t de Student para a precisão intermediária do 

método de dosagem do ácido úsnico em espectroscopia UV. 

Valores de t 

tcalculado tcrítico

Inter-dia Intra-dia 

Dia 1 Dia 2 
Analista 

A 

Analista 

B 

t10

1,11 0,60 1,56 0,22 2,23a

avalor tabelado de t (teste bilateral, p < 0,05). 

 

 



 

Exatidão 

 

A exatidão foi verificada para três níveis de concentração: baixa, média e alta. Os 

dados experimentais obtidos revelaram uma média de recuperação do analito de 100,4% 

(100,3-100,8%) e que o maior coeficiente de variação foi de cerca de 3,41% (Tabela V). Os 

resultados do estudo de exatidão demonstram que pequenas variações da concentração de 

ácido úsnico podem ser prontamente quantificadas pelo método, bem como, não haver 

interferência dos excipientes da formulação no doseamento do produto final, portanto, o 

método analítico desenvolvido é suficientemente exato. 

 

TABELA V – Resultados da exatidão para três níveis de concentrações diferentes de ácido 

úsnico. 

Concentração de ácido úsnico (µg.mL-1) Dados estatísticos 

Teórica Experimental  Média D.P. C.V. (%) 

5 4,90 4,93 5,21 5,01 0,17 3,41 

10 9,93 10,12 10,20 10,08 0,14 1,38 

15 15,07 14,74 15,24 15,02 0,25 1,69 

*D.P. = desvio padrão; C.V.= coeficiente de variação. 

 

Robustez 

 

A variação da temperatura de análise não afetou a absorbância do ácido úsnico. As 

concentrações médias obtidas para as análises de soluções acondicionadas nas temperaturas 

de 4ºC e 25ºC foram de 10,18 (± 0,17) µg.mL-1 e 10,17 (± 0,16) µg.mL-1, respectivamente. A 

 



 

mudança de fabricante de metanol resultou em concentrações médias de 9,97 (± 0,18) µg.mL-

1 para o tipo A e 10,00 (± 0,17) µg.mL-1 para o tipo B. Entre todos os resultados 

experimentais o valor máximo de coeficiente de variação encontrado foi 1,77%. De acordo 

com o teste t de Student (Tabela VI) não há diferença estatisticamente significativa entre os 

resultados obtidos quando da alteração na temperatura de análise ou do fabricante do solvente 

durante as análises realizadas, ou seja, no nível de 95% de confiança as variações dos 

parâmetros analisados não influenciam a quantificação do ácido úsnico. 

 

TABELA VI – Teste t de Student aplicado aos parâmetros analisados para robustez do 

método de dosagem do ácido úsnico em espectroscopia UV. 

Valores de t 

tcalculado tcrítico

Temperaturas Fabricantes t10

0,15 0,30 2,23a

avalor teórico (teste bilateral, p< 0,05). 

 

Limites de Detecção (LD) e Quantificação (LQ) 

 

O método demonstrou ser sensível a pequenas concentrações tendo como valor de LQ 

1,13 µg.mL-1, o qual corresponde a 11% da concentração teste. Já o LD encontrado foi de 

0,34 µg.mL-1, concentração esta equivalente a apenas 3,4% da concentração teste. 

 

 

 

 

 



 

O doseamento do ácido úsnico nos lipossomas foi de 96,8% (± 0,2). Em comparação 

com recentes publicações de métodos analíticos para determinação de ácido úsnico por 

CLAE, o método espectrofotométrico proposto apresenta capacidade similar de determinar o 

analito em questão, uma vez que, a faixa de linearidade do método desenvolvido pode ser 

considerada equivalente as dos métodos utilizados para microesferas (1-10 µg.mL-1) e 

nanocápsulas (2-20 µg.mL-1) (Ribeiro-Costa et al., 2004; Santos et al., 2005). Além disso, um 

outro método cromatográfico (CLAE) para doseamento do ácido úsnico em plasma 

apresentou um limite de detecção de 0,25 µg.mL-1, valor este próximo do limite de detecção 

achado nesse trabalho (LD = 0,34 µg.mL-1) (Krishna, Venkataramana, 1992). Portanto, esse 

método constitui uma ferramenta alternativa útil de baixo custo e fácil execução para análise 

do ácido úsnico em preparações farmacêuticas. 

 

CONCLUSÃO 

 

O método analítico espectrofotométrico proposto para doseamento do ácido úsnico a 

280 nm demonstrou ser simples, rápido, preciso, exato e reprodutível sendo capaz de 

quantificar o ácido úsnico encapsulado em lipossomas, após desestruturação dos lipossomas 

com solvente, sem interferência dos constituintes da formulação. Portanto, a metodologia 

estabelecida pode ser perfeitamente aplicada à rotina de análise de formulações lipossomais 

contendo ácido úsnico. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Validation of a UV-spectrophotometric analytical method for the determination of usnic 

acid in liposomes 

 

The secondary lichen metabolite usnic acid [2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-

1,3(2H,9bH)-dibenzofuran] has demonstrated pharmacological potential activities such as 

antitumor, antimicrobial, antiviral, antiproliferative, and anti-inflammatory. Liposomes are 

vesicles composed of phospholipid bilayers surrounding aqueous compartments and they have 

been used as colloidal drug carriers. The aim of this study was to develop and validate a 

quantitative UV spectrophotometric method for determination of usnic acid in liposomal 

formulations. The validation parameters were assessed according to The International 

Conference on Harmonization (ICH) and American Pharmacopoeia guidelines. The linearity 

range was of 3-15 µg.mL-1, regression equation: absorbance = 0.070 x UA concentration 

(µg.mL-1) + 0.013, and r = 0.9997. The repeatability (relative standard deviation) of the 

method was 1.96% and intermediate precision indicated that the difference among mean was 

statistically insignificant (P < 0.05). The accuracy revealed a mean percentage recovery of 

100.4% of usnic acid. The method was robust for the variation of temperature and solvent. 

The detection and quantization limits were found to be 0.34 and 1.13 µg.mL-1, respectively. 

The content of usnic acid in liposomes was of 96,8% (± 0,2). The proposed method is 

accurate, precise and reproducible for estimation of usnic acid in liposomes. 

 

Uniterms: Usnic acid. Liposomes. UV Spectrophotometry. Validation. 
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Os macrófagos representam a defesa primária do organismo contra infecções, apesar disso os 
patógenos intracelulares facultativos como Mycobacterium tuberculosis invadem e usam essas 
células de defesa como reservatório. Conseqüentemente, para erradicar tais microorganismos 
é necessário que o antibiótico penetre na célula e possa agir. O ácido úsnico, um composto 
derivado do metabolismo de liquens, apresenta uma potente atividade antimicobacteriana. 
Lipossomas e nanocápsulas são carreadores coloidais de fármacos capazes de interagirem 
com macrófagos promovendo a liberação intracelular de seu conteúdo. O objetivo desse 
estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana do ácido úsnico encapsulado em lipossomas (LP-
AU) e nanocápsulas de copolímero de ácido lático e glicólico (PLGA) (NC-AU) e a interação 
dessas formas farmacêuticas com macrófagos J774. Os lipossomas foram preparados pelo 
método de hidratação de filme lipídico com posterior sonicação. As nanocápsulas de PLGA 
foram preparadas pela deposição interfacial do polímero pré-formado. A concentração 
mínima inibitória (CIM) e a concentração mínima bactericida (CBM) contra o M. tuberculosis 
H37Rv foram determinadas segundo o método de microdiluição utilisndo o corante Alamar 
blue. Os estudos de interação celular foram realizados através da espectroscopia de 
fluorescência (excitação a 300 nm e emissão a 395 nm) usando uma suspensão de macrófagos 
J744 tratados com ácido úsnico livre (AU), LP-AU e NC-AU. Os valores de CIM e CBM para 
o ácido úsnico livre foram 6,0 e 32,0 µg/ml, respectivamente. Enquanto que o ácido úsnico 
lipossomal exibiu uma CIM de 5,8 µg/ml e uma CBM de 16 µg/ml. NC-AU exibiu CMI de 12 
mol.L-1. Tanto AU quanto LP-AU e NC-AU obtiveram maior nível de interação celular (pico 
máximo de fluorescência) entre 8 e 10 horas após contato. A formulação lipossomal 
demonstrou captura celular significante devido a maior emissão de fluorescência detectada 
(21,57 x 104 c.p.s), sendo o dobro da máxima emissão proveniente do ácido úsnico livre (9,54 
x 104 c.p.s) e em nanocápsulas (9,58 x 104 c.p.s). Esta quantidade máxima de ácido úsnico 
intracelular permaneceu invariável por 6 horas para o composto livre, 8 horas para as NC-AU 
e 30 horas para os LP-AU. 
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O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método analítico simples e rápido, capaz de 
quantificar com precisão e exatidão o ácido úsnico (AU) nanoencapsulado em lipossomas por 
espectroscopia UV a 280 nm. O estudo de validação do método foi realizado segundo 
protocolo da ANVISA (RE n899 de 05/03) pela determinação dos seguintes parâmetros: 
linearidade, verificada através da média de três curvas de calibração ajustadas pelo método de 
análise de regressão; precisão, avaliada pela concordância entre os resultados obtidos em três 
dias por analistas diferentes; exatidão, determinada pelo método de recuperação; limites de 
quantificação e detecção, determinados por cálculos com base nas curvas de calibração 
obtidas levando em consideração o desvio padrão da variável dependente e a inclinação da 
curva; seletividade, analisada pela avaliação de possíveis interferências dos excipientes da 
formulação lipossomal e a robustez, verificada variando a temperatura (4 e 25ºC) de análise e 
o fabricante de metanol. A curva padrão foi efetuada partindo de uma solução estoque de AU 
a 0,4 mg/ml; prepararam-se soluções de concentração de 3 a 15 µg/ml. O AU foi extraído dos 
lipossomas utilizando-se mistura de solventes (clorofórmio:metanol) e diluído para uma 
concentração adequada. O ensaio de linearidade resultou na equação da reta Absorbância = 
0,070[AU] + 0,013 com coeficiente de correlação de 0,9997, significando que 99,97% da 
variação total em torno da média é explicada pela regressão linear. A análise de variância 
demonstrou que a regressão é altamente significativa e não há falta de ajuste do modelo no 
nível de 95% de confiança, sendo o método linear na faixa de concentração entre 3,0 e 15,0 
µg/mL. A precisão intra-dia (repetibilidade) obteve um coeficiente de variação de 1,96% e a 
precisão intermediária indicou que a diferença entre as médias foi estatisticamente 
insignificante (P < 0,05). A exatidão revelou uma média percentual de recuperação de 
100,4%. O método foi robusto apesar da variação de temperatura e solventes. Os limites de 
detecção e quantificação do ácido úsnico foram de 0,34 e 1,13 µg/mL, respectivamente. O 
método proposto é exato, preciso e reprodutível sendo capaz de quantificar o ácido úsnico em 
matéria-prima e em preparações farmacêuticas. 
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Infectious diseases caused by intracellular bacteria represent a challenge in the antibiotic 
therapy. Pulmonary tuberculosis is characterized by the involvement of macrophages infected 
with a large number of Mycobacterium tuberculosis. The lichen metabolite Usnic Acid (UA) 
has been reported to offer remarkable antimycobacterial activity. Liposomes have long been 
recognized as good carriers in targeting of drugs to cells. In this framework, the aim of this 
study was to assess the antimicrobial activity of UA-loaded liposomes against M. tuberculosis 
and to investigate their interactions with macrophages. Liposomes were prepared using the 
hydration lipid film technique with subsequent sonication. The minimal inhibitory 
concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) against M. tuberculosis 
H37Rv were determined according to the microdilution Alamar blue assay. The cytotoxicity 
of UA was evaluated on J774 macrophages and the cell viability was detected by the standard 
MTT assay. The cellular uptake studies were carried out on J774 macrophages using 
fluorescence spectroscopy. The values of MIC and MBC for free UA were 6 and 32 µg/ml, 
respectively. In contrast, UA-loaded liposomes exhibited a MIC of 5.8 µg/ml and a MBC of 
16 µg/ml. The concentration required to inhibit 50% of cell proliferation (IC50) were 22.5 and 
12.5 µg/ml for free and encapsulated UA, respectively. The cytotoxic effect of UA-loaded 
liposomes on J774 macrophages was thus two-fold higher than free UA. An enhancement in 
the intracellular uptake of UA-loaded liposomes was verified by the highest detected 
fluorescence emission (21.57 x 104 c.p.s) in comparison with free UA (9.54 x 104 c.p.s). 
Besides, the liposomal formulation provided an almost invariable amount of UA inside 
macrophages during a long time (30 h). These results indicated that a strongly interaction 
exists between liposomes and J774 macrophages, facilitating UA penetration into cells and 
thereby remarkably improving its activity against the M. tuberculosis. 
 
Supported by: CNPq/MCT, CAPES, Rede de Pesquisa em Tuberculose. 
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significance to the field of study. Repetition of information presented in other sections should 
be avoided, as should general reviews of the literature. In some cases it may be advantageous 
to combine the Results and Discussion sections. 
 
Conclusion (optional). A short, one paragraph summary of the most important finding(s) of 
the research. 
 
Acknowledgment (if any). Recognition of financial support, technical assistance and advice. 

 



 

 
References. Responsibility for the accuracy of bibliographic citations lies entirely with 
authors. Number consecutively throughout the text and supply a separate Reference List. 
Abbreviate according to the 'Bibliographic Guide for Editors and Authors', 1974 (Chemical 
Abstracts Service, The Ohio State University, Columbus, OH 43210) and the 'List of Serial 
Title Word Abbreviations', 1985, ISDS, 20 rue Bachaumont, 75002 Paris, France; ISBN 2-
904938-02-8. Examples: 
 
Journal: 
 
[1] E. Porges, B. Schade, W. Ropte, Automated flow-through method to determine the 
dissolution rate of slightly soluble substances, Pharm. Ind. 47(1) (1985) 77-86. 
 
Book: 
 
[2] A.R. Gennaro, Remington's Pharmaceutical Sciences, XXII, Mack Publishing Company, 
Easton, PA, 1990. 
 
Book Chapter: 
 
[3] S.L. Ali, Nifedipine, in: K. Florey (Ed.), Analytical Profiles of Drug Substances, Vol. 18, 
Academic Press, New York, 1989, pp. 221-288. 
 
Patent: 
 
[4] J.B. Phipps, D.F. Untereker, Iontophoresis apparatus and methods of producing same, 
U.S. Patent 4, 744, 787, May 17, 1988. 
 
Report: 
 
[5] N.F. Cardarelli, K.E. Walker, G. Zweig, Development of registration criteria for 
controlled release pesticide formulations, U.S. Environmental Protection Agency, 
Washington, DC 20460, EPA-504/9077-916, January 1978. 
 
Use of Digital Object Identifier (DOI): 
 
The digital object identifier (DOI) may be used to cite and link to electronic documents. The 
DOI consists of a unique alpha-numeric character string which is assigned to a document by 
the publisher upon the initial electronic publication. The assigned DOI never changes. 
Therefore, it is an ideal medium for citing a document particularly "Articles in press" because 
they have not yet received their full bibliographic information. 
 
The correct format for citing a DOI is shown as follows: doi:10.1016/j.conrel.2004.11.016 
 
Tables. Number consecutively and type on a numbered, separate page. Please use arabic 
numerals and supply a heading. Column headings should be explanatory and carry units. 
 
Figures. Number consecutively with Arabic numerals. Figures should be used to illustrate 
experimental results clearly. Authors are requested to submit figures for a one-column width 
where possible and ensure that symbols, lettering and lines are sufficiently large and clear to 

 



 

be legible. Figure width is approximately 3 inches or 7.5 cm. Legends for each figure should 
be typed on a separate page. 
 
Colour illustrations should be submitted as original photographs, high-quality computer prints 
or transparencies, close to the size expected in publication, or as 35 mm slides. Polaroid 
colour prints are not suitable. If, together with your accepted article, you submit usable colour 
figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that these figures will appear in 
colour on the web (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these 
illustrations are reproduced in colour in the printed version. For colour reproduction in print, 
you will receive information regarding the total cost from Elsevier after receipt of your 
accepted article. The 2006 price for colour figures is 285 Euro for the first page and 191 Euro 
for subsequent pages. 
 
For further information on the preparation of electronic artwork, please see 
http://authors.elsevier.com/artwork 
 
Please note: Because of technical complications which can arise by converting colour figures 
to 'grey scale' (for the printed version should you not opt for colour in print) please submit in 
addition usable black and white prints corresponding to all the colour illustrations. 
 
Units and abbreviation. SI units should be used: English units or other equivalents should be 
given in parentheses if necessary. On graphs, if values are recorded in non-SI units, then 
additional scales in SI units should be used. If a large number of symbols are used, it is 
helpful if authors submit a list of these symbols and their meanings. 
 
3. Submission 
 
Authors should submit their manuscripts electronically by using the Elsevier submission site 
at http://authors.elsevier.com/journal/jconrel 
 
After registration, authors will be asked to upload their manuscript and associated artwork. 
Full instructions on how to use the online submission tool are available at the web address 
listed above. 
 
Persons considering submitting a 'Review' article are encouraged to send an outline and a CV 
to the Review Editor. 
 
Review Editor 
 
Prof. V.P. Torchilin, School of Pharmacy, Bouve College of Health Sciences, Northeastern 
University, Mugar Building, Room 312, 360 Huntington Ave, Boston, MA 02115, USA; e-
mail: v.torchilin@neu.edu 
 
4. Copyright guidelines for authors 
 
All authors must sign the "Transfer of Copyright" agreement before the article can be 
published. The transfer agreement enables Elsevier to protect the copyrighted material for the 
authors, but does not relinquish the author's proprietary rights. The copyright transfer covers 
the exclusive rights to reproduce and distribute the article, including reprints, photographic 
reproductions, microform, or any other reproductions of similar nature and translations, and 

 



 

includes the right to adapt the article for use in conjunction with computer systems and 
programs, including reproduction of publication in machine-readable form and incorporation 
into retrieval systems. Transfer of copyright agreement forms will be sent to the 
corresponding author following acceptance of the manuscript. 
 
If excerpts from other copyrighted works are included, the Author(s) must obtain written 
permission from the copyright owners and credit the source(s) in the article. Elsevier has 
preprinted forms for use by Authors in these cases: Contact Elsevier's Rights Department, 
Oxford, UK: phone (+44) 1865 843830, fax (+44) 1865 853333, e-mail 
permissions@elsevier.com Requests may also be completed on-line via the Elsevier 
homepage (http://www.elsevier.com/locate/permissions ) 
 
Retained authors' rights 
 
As an author you (or your employer or institution) may do the following: 
 
 
make copies (print or electronic) of the article for your own personal use, including for your 
own classroom teaching use 
 
make copies and distribute such copies (including through e-mail) of the article to research 
colleagues, for the personal use by such colleagues (but not commercially or systematically, 
e.g., via an e-mail list or list server) 
 
post a pre-print version of the article on Internet websites including electronic pre-print 
servers, and to retain indefinitely such version on such servers or sites 
 
post a revised personal version of the final text of the article (to reflect changes made in the 
peer review and editing process) on your personal or institutional website or server, with a 
link to the journal homepage (on http://www.elsevier.com) 
 
present the article at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the 
delegates attending such a meeting 
 
for your employer, if the article is a 'work for hire', made within the scope of your 
employment, your employer may use all or part of the information in the article for other 
intra-company use (e.g., training) 
 
retain patent and trademark rights and rights to any processes or procedure described in the 
article 
 
include the article in full or in part in a thesis or dissertation (provided that this is not to be 
published commercially) 
 
use the article or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected 
writings or lecture notes (subsequent to publication of your article in the journal) 
 
prepare other derivative works, to extend the article into book-length form, or to otherwise re-
use portions or excerpts in other works, with full acknowledgement of its original publication 
in the journal 

 



 

 
5. Correcting proofs and reprints 
 
Elsevier will send PDF proofs to authors by e-mail for correction. If an author is unable to 
handle this process, regular print proofs will be sent. Elsevier will do everything possible to 
get the article corrected and published as quickly and accurately as possible. Therefore, it is 
important to ensure that all corrections are sent back in one communication. Subsequent 
corrections will not be possible. Only typesetting errors may be corrected; no changes in, or 
additions to, the accepted manuscript will be allowed. Proofs should be returned to Elsevier 
within 48 hours. 
 
The Journal of Controlled Release has no page charges. Twenty-five offprints of each paper 
will be supplied free of charge to the corresponding author. Additional offprints can be 
ordered at prices shown on the offprint order form that accompanies the copyright form. 
 
Language Editing 
 
International Science Editing and Asia Science Editing can provide English language and 
copyediting services to authors who want to publish in scientific, technical and medical 
journals and need assistance before they submit their article or, before it is accepted for 
publication. Authors can contact these services directly: International Science Editing 
http://www.internationalscienceediting.com and Asia Science Editing 
http://www.asiascienceediting.com or, for more information about language editing services, 
please contact authorsupport@elsevier.com who will be happy to deal with any questions. 
 
US National Institutes of Health (NIH) voluntary posting ("Public Access") policy 
 
Elsevier facilitates author response to the NIH voluntary posting request (referred to as the 
NIH "Public Access Policy"; see http://www.nih.gov/about/publicaccess/index.htm ) by 
posting the peer-reviewed author's manuscript directly to PubMed Central on request from the 
author, 12 months after formal publication. Upon notification from Elsevier of acceptance, we 
will ask you to confirm via e-mail (by e-mailing us at NIHauthorrequest@elsevier.com) that 
your work has received NIH funding and that you intend to respond to the NIH policy 
request, along with your NIH award number to facilitate processing. Upon such confirmation, 
Elsevier will submit to PubMed Central on your behalf a version of your manuscript after 
peer-review, for posting 12 months after formal publication. This will ensure that you will 
have responded fully to the NIH request policy. There will be no need for you to post your 
manuscript directly with PubMed Central, and any such posting is prohibited. 
 
6. Author enquiries 
 
All questions arising after acceptance of a manuscript by the Editor, especially those relating 
to proofs, publication and reprints, should be directed to the Publisher: Elsevier Ireland Ltd, 
Brookvale Plaza, East Park, Shannon, Co., Clare, Ireland, Tel: +353-61-709600, Fax: +353-
61-709100, E-mail: authorsupport@elsevier.com. 
 
Please visit the Elsevier Author Gateway at http://authors.elsevier.com to track accepted 
articles and set up e-mail alerts to inform you of when the article status has changed. 
Information on artwork guidelines, copyright information, and frequently asked questions is 
also available. 

 



 

 
No responsibility is assumed by the Publisher for any injury and/or damage to persons or 
property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or 
operation of any methods, products, instructions or ideas contained in the material herein. 
Because of the rapid advances made in the medical sciences, independent verification of 
diagnoses and drug dosages should be made. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas (RBCF) 
 
 
PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS 
 
ESTRUTURA 
 
Cabeçalho: constituído por: Título do trabalho, que deve ser breve e indicativo da exata 
finalidade do trabalho; Autor(es) por extenso, indicando a(s) instituição(ões) a(s) qual(is) 
pertence(m) mediante números. O autor para correspondência deve ser identificado com 
asterisco, fornecendo o endereço completo, incluindo o eletrônico. Estas informações  devem 
constar em notas de rodapé. 
 
Resumo (em português): deve apresentar a condensação do conteúdo, expondo metodologia, 
resultados e conclusões, não excedendo 200 palavras. Os membros da Comissão poderão 
auxiliar autores que não são fluentes em português. 
 
Unitermos: devem representar o conteúdo do artigo, evitando-se os de natureza genérica. 
Observar o limite máximo de 6(seis) unitermos. 
 
Introdução: deve estabelecer com clareza o objetivo do trabalho e sua relação com outros 
trabalhos no mesmo campo. Extensas revisões de literatura devem ser substituídas por 
referências aos trabalhos bibliográficos mais recentes, nos quais tais revisões tenham sido 
apresentadas. 
 
Material e Métodos: a descrição dos métodos usados deve ser breve, porém suficientemente 
clara para possibilitar a perfeita compreensão e repetição do trabalho. Processos e Técnicas já 
publicados, a menos que tenham sido extensamente modificados, devem ser apenas referidos 
por citação. Estudos em humanos e em animais devem fazer referência à aprovação do 
Comitê de Ética correspondente. 
 
Resultados e Discussão: deverão ser  apresentados de forma concisa e em ordem lógica. 
Tabelas ou figuras, quando possível, devem substituir o texto, na apresentação dos dados. 
Sempre que pertinente, forneça as faixas, desvios padrão e indique as significâncias das 
diferenças entre os valores numéricos obtidos. A discussão deve se restringir ao significado 
dos dados obtidos e resultados alcançados, procurando, sempre que possível, relacionar sua 
significância em relação a trabalhos anteriores da área. Especulações que não encontram 
justificativa para os dados obtidos devem ser evitadas. É facultativa a apresentação desses 
itens em separado. 
 
Conclusões: Quando pertinentes, devem ser fundamentadas no texto. 
 
Resumo em inglês (ABSTRACT): deve ser antecedido do título do artigo em inglês e 
acompanhar o conteúdo do resumo em português. 
 
Unitermos em inglês: devem acompanhar os unitermos em português. 
 
Agradecimentos: devem constar de parágrafo à parte, antecedendo as referências 
bibliográficas, e ser compatíveis com as exigências de cortesia e divulgação. 
 

 



 

Referências bibliográficas: devem ser organizadas de acordo com as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR-6023, ordenadas alfabeticamente no fim do 
artigo incluindo os nomes de todos os autores. A exatidão das referências bibliográficas é de 
responsabilidade dos autores. Para consulta e exemplos, consultar o site www.bcq.usp.br. 
 
Apresentação dos originais  
Os trabalhos devem ser apresentados em lauda padrão (de 30 a 36 linhas com espaço duplo) 
em três vias e disquete 31/2" alta densidade, utilizando o programa Word for Windows, ou, 
preferencialmente, on line, na página http//:www.rbcf.br. Os trabalhos devem ser 
acompanhados de ofício assinado pelos autores. A versão definitiva do trabalho aceito deverá 
ser enviada por via eletrônica (http//:www.rbcf.br). Cópias impressas também serão aceitas. 
 
As cópias impressas devem ser enviadas ao seguinte endereço:  
 
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas  
Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas/USP  
Av. Prof. Lineu Prestes, 950  
Caixa Postal 66083  
05314-970 - São Paulo - SP - Brasil  
Contato telefônico:  
Fone: (011) 3091.3804 FAX: (011) 3097.8627  
E-mail: bcq@bcq.usp.br 
 
Informações adicionais: 
 
Citação bibliográfica: As citações bibliográficas devem ser apresentadas no texto pelo(s) 
nome(s) do(s) autor(es), em letras maiúsculas, seguidas do ano de publicação. No caso de 
haver mais de três autores, citar o primeiro e acrescentar a expressão et al. Caso haja mais de 
uma citação com mesmos autores e mesmo ano de publicação, diferencia-las com letras 
minúsculas junto ao ano. 
 
Ilustrações: As ilustrações (gráficos, tabelas, fórmulas químicas, equações, mapas, figuras, 
fotografias, etc) devem ser incluídas no texto, o mais próximo possível das respectivas 
citações. Mapas, figuras e fotografias devem ser, também, apresentados em arquivos 
separados e escaneadas em alta resolução(800 dpi/bitmap para traços) com extensão tif. e/ou 
bmp. No caso de não ser possível a entrega do arquivo eletrônico das figuras, os originais 
devem ser enviados em papel vegetal ou impressora a laser. Ilustrações coloridas somente 
serão publicadas mediante pagamento pelos autores. As tabelas devem ser numeradas 
consecutivamente em algarismos romanos e as figuras em algarimos arábicos, seguidos do 
título. As palavras TABELA e FIGURA devem aparecer em maiúsculas apenas no título ou 
na legenda, respectivamente. Legendas e títulos devem acompanha-las nos arquivos 
separados, assim como no texto. 
 
Nomenclatura: pesos, medidas, nomes de plantas, animais e substâncias químicas devem estar 
de acordo com as regras internacionais de nomenclatura. A grafia dos nomes de fármacos 
deve seguir, no caso de artigos nacionais, as Denominações Comuns Brasileiras (DCB) em 
vigor, podendo ser mencionados uma vez (entre parênteses, com inicial maiúscula) os 
registrados. 

 


	ANEXO A – Artigo II - Validação de Método Analítico Espectrofotométrico UV para Determinação de Ácido úsnico em Lipossomas
	ANEXO B – Resumos enviados para congressos
	ANEXO C – Normas da Journal of Controlled Release
	Anexo A
	Anexo A
	ARTIGO II

	Anexo A

