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RESUMO 

 

O câncer tornou-se um grande problema de saúde pública mundial responsável por uma em 

cada seis mortes no mundo. Sistemas de liberação modificada de drogas são preparações 

farmacêuticas com forte apelo vanguardista em área de fronteira do conhecimento. Os 

derivados de oxadiazol são utilizados na química medicinal, uma vez que exibem atividades 

biológicas altas e específicas, porém com elevada toxicidade. Desse modo, o objetivo do 

presente trabalho foi desenvolver e caracterizar um sistema lipossomal contendo uma molécula 

sintética de N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol para avaliação da atividade antitumoral in vitro em 

linhagens celulares tumorais. O estudo prospectivo buscou construir um panorama científico, 

tecnológico e comercial acerca de lipossomas e oxadiazois. Na preparação dos lipossomas 

foram utilizados fosfolipídios sintéticos dissolvidos em solução clorofórmio/metanol. As 

caracterizações físico-químicas se deram por meio da análise de morfológica, determinação do 

tamanho e concentração de partículas. Ensaios in silico, para determinação de propriedades 

ADME/Tox, busca por alvos e análise por similaridade estrutural foram utilizados para 

predições fármaco-biológicas. Pelo ensaio do MTT, foi testada a atividade biológica do  

nanossistema comparada coma droga-livre. Constatou-se que não há uma correlação clara entre 

artigos publicados e patentes depositadas e o mercado de drogas lipossomais e de oxadiazois 

ainda é incipiente com poucas drogas aprovadas. Os resultados obtidos na microscopia de 

varredura e de transmissão corroboraram entre si para atestar o tamanho do lipossoma e 

permitiram constatar seu formato esférico. A análise por rastreamento das nanopartículas 

permitiu uma medida fidedigna da população de lipossomas encapsulados com tamanho de 

251.4±7.8 nm, bem como sua concentração de 8.62.108±4.18.107 partículas/ml. O cálculo 

indireto de eficiência de encapsulação indica que um percentual de 33% da droga foi 

encapsulada nos lipossomas. Após o teste de inibição de proliferação, observou-se 25% da 

inibição da proliferação das células de PC-3 (adenocarcinoma de próstata) HCT-116 (câncer 

colorretal) ao encapsular-se o dobro da IC50 (50 µM), devido apenas à ação da droga. Os 

resultados da predição in silico mostraram-se promissores quando comparados ao fármaco-

controle, doxorrubicina. Os alvos celulares permitem fazer especulações acerca dos alvos a 

serem estudados no mecanismo de ação da droga. Já a análise estrutural permitiu identificar 

que não há outras drogas semelhantes documentadas a desse estudo. Os resultados observados 

com a droga encapsulada mostraram-se promissores comparados a estudos prévios com a droga 

livre, contudo estudo posteriores acerca da ação da droga no ciclo celular e da sua eficiência de 

encapsulação precisam ser desenvolvidos.  

 

Palavras-chave: Nanopartículas. Lipossomas. Câncer. Oxadiazois 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Cancer has become a major public health problem worldwide, responsible for one in six deaths 

worldwide. Modified drug delivery systems are pharmaceutical preparations with strong avant-

garde appeal in the frontier area of knowledge. Oxadiazole derivatives are used in medicinal 

chemistry since they exhibit high and specific biological activities but with high toxicity. Thus, 

the objective of the present work was to develop and characterize a liposomal system containing 

a synthetic molecule of N-cyclohexyl-1,2,4-oxadiazole for evaluation of antitumor activity in 

vitro in tumor cell lines. The prospective study sought to build scientific, technological, and 

commercial panorama about liposomes and oxadiazoles. In the preparation of the liposomes, 

synthetic phospholipids dissolved in a chloroform/methanol solution were used. The 

physicochemical characterizations took place through the analysis of morphology, 

determination of the size and concentration of particles. In silico tests, to determine ADME / 

Tox properties, search for targets and structural similarity analysis were used for pharmaco-

biological predictions. The MTT assay tested the biological activity of the nanosystem 

compared to drug-free. It was found that there is no clear correlation between published articles 

and patents filed and, the market for liposomal and oxadiazole drugs is still incipient with few 

approved drugs. The results obtained in scanning and transmission microscopy corroborated 

each other to attest to the size of the liposome and allowed it to verify its spherical shape. The 

screening analysis of the nanoparticles allowed a reliable measurement of the population of 

encapsulated liposomes with a size of 251.4±7.8 nm, as well as their concentration of 

8.62.108±4.18,107 particles/ml. The indirect calculation of encapsulation efficiency indicates 

that a percentage of 33% of the drug was encapsulated in the liposomes. After the proliferation 

inhibition test, 25% of the proliferation inhibition of PC-3 (prostate adenocarcinoma) cells 

HCT-116 (colorectal cancer) was observed when encapsulating twice the IC50 (50 µM), due 

only the action of the drug. The results of in silico prediction were promising when compared 

to the control drug, doxorubicin. Cellular targets allow speculation about the targets to be 

studied in the mechanism of action of the drug. Structural analysis, on the other hand, allowed 

us to identify that there are no other similar drugs documented in this study. The results observed 

with the encapsulated drug have shown promise compared to previous studies with the free 

drug, however further studies on the action of the drug on the cell cycle and its encapsulation 

efficiency need to be developed. 

 

Keywords: Nanoparticles. Liposomes. Cancer. Oxadiazoles  
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1 INTRODUÇÃO 

 

À medida que os processos de transição demográfica e epidemiológica se desenvolvem 

no Brasil e no mundo, as neoplasias vêm se tornando rapidamente uma das principais causas de 

morbimortalidade. O declínio da fecundidade e a queda da mortalidade contribuíram para 

alterações na estrutura populacional, com progressivo envelhecimento da população e aumento 

na esperança de vida ao nascer. Tais mudanças geraram queda na mortalidade pelas doenças 

infecciosas e parasitárias, ao mesmo tempo em que se verificou aumento na proporção de 

mortes atribuídas às doenças cardiovasculares, causas externas e neoplasias.  

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), só no ano de 2018, 

mais de 18 milhões pessoas foram diagnosticadas com câncer e 8,8 milhões morreram por conta 

dessa doença. Em comparação ao ano de 2008 houve um aumento em 11,0% e 7,9%, no número 

de novos casos e óbitos, respectivamente. Os cânceres mais comumente diagnosticados em 

2018 foram os de pulmão (1,8 milhão, 12,8% do total), mama (1,7 milhão, 12,1%) e colorretal 

(1,4 milhão, 9,9%). Ainda segundo a OMS, mais da metade de todos cânceres diagnosticados 

(56,8%) e os óbitos por câncer em 2018 (64,9%) ocorreram em regiões menos desenvolvidas 

do mundo, e essas proporções irão aumentar ainda mais devido ao crescimento e 

envelhecimento da população e aumento da prevalência de fatores de risco conhecidos (WHO, 

2019). No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) são estimados 

aproximadamente 596 mil casos novos de câncer até o fim do ano de 2020. Serão 295.200 mil 

novos casos para o sexo masculino e 300.800 mil para o sexo feminino, sendo o câncer de pele 

do tipo não-melanoma o mais incidente (175.760 mil casos novos) (INCA, 2019). 

 Os compostos de origem sintética com potencial atividade antitumoral investigados 

neste estudo são o grupo das quinonas modificadas, especialmente 1,2,4-oxadiazol conjugado 

com 1,2,3-triazol. O heterociclo 1,2,4-oxadiazol é um anel de cinco membros, possuindo em 

sua estrutura três heteroátomos, dois de nitrogênio e um de oxigênio. Quando substituído na 

posição 2 e 5 possui um ângulo aproximadamente de 140° entre os substituintes. Estão presentes 

em vários fármacos, tais como: oxolamina, anti-inflamatório, vasodilatador coronariano e 

anestésico entre outros. O 1,2,3-triazol, por sua vez, é um heterociclo de cinco membros, 

possuindo três heteroátomos de nitrogênio em sua estrutura, quando dissubstituído, apresenta 

um ângulo de 150°. A incorporação do anel 1,2,3-triazol em diferentes classes de compostos foi 

estimulada pelas descobertas da sua atividade biológica anti-HIV, antibacteriana, antifúngica, 

anticancerígena e agentes antivirais. (GIROTTO, 2014). Sabe-se que esses compostos são 
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capazes de modelar o equilíbrio redox. Sendo assim, são potenciais candidatos para o 

desenvolvimento de fármacos anticancerígenos, pois as espécies reativas de oxigênio (ROS) 

em células tumorais são geralmente encontradas em um nível aproximado da indução de morte 

celular. A introdução de tais compostos com capacidade de modular o equilíbrio redox poderá 

auxiliar na indução da morte celular de células tumorais, como descrito por Da Cruz e 

colaboradores, 2014.  

 No contexto da quimioterapia e novas formulações contendo fármacos antitumorais, os 

sistemas de liberação modificada de drogas são preparações farmacêuticas com forte apelo 

vanguardista em área de fronteira do conhecimento e com grande potencial para modificação 

das propriedades farmacológicas de fármacos e outros compostos para fins terapêuticos. Os 

lipossomas são vesículas esféricas formadas basicamente por substâncias anfifílicas que se 

associam espontaneamente na forma de bicamadas contendo no centro uma cavidade aquosa. 

Geralmente são formados por fosfolipídios de origem natural, sintética ou semissintética e 

possuem grande potencialidade para o transporte de substâncias hidrofílicas, lipofílicas e 

anfifílicas (LASIC et al., 1998). Por serem biodegradáveis, biocompatíveis e não imunogênicas 

per si, são estruturas versáteis com características de reduzir potenciais toxicidades das 

substâncias (KALYANKAR et al., 2010).  

 As drogas convencionais usadas no tratamento do câncer são distribuídas de um modo 

não-específico pelo organismo, atingindo tanto as células cancerosas como as células saudáveis, 

o que impõe um limite para sua dosagem por conta de sua citotoxicidade. Tal limite, por sua 

vez, faz com que o tratamento da doença produza efeitos aquém do que seria desejável. Neste 

contexto, o uso de nanopartículas orgânicas, poliméricas, metálicas ou semicondutoras, 

conjugadas com drogas anticâncer, é objeto de intensas pesquisas, não só por causa de suas 

propriedades únicas relacionadas com suas dimensões, mas também por se situarem na mesma 

escala de tamanho das macromoléculas biológicas (ácidos nucléicos, proteínas, etc.). Tal 

similaridade permite uma integração entre a nanotecnologia e a biologia, levando a avanços 

sem precedentes usando estratégias passivas e ativas de seletividade, podendo aumentar a 

concentração intracelular das drogas no interior das células doentes ao mesmo tempo evitando 

a toxicidade nas células normais (MAEDA, 2008). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O Câncer 

 

 

Câncer (do grego karkinos – caranguejo) é um termo genérico que se aplica a um 

conjunto de doenças caracterizadas pela excessiva e desordenada proliferação celular 

HANAHAN & WEINBERG, 2000; KUMAR et al., 2010, WHO, 2019). Também designados 

como neoplasias, os cânceres podem ser de diversos tipos e, em todos eles, algumas células 

começam a se dividir descontroladamente, podendo migrar do seu local de origem e atingir 

outras partes do corpo, alcançando outros órgãos num processo chamado de metástase, principal 

causa de morte das neoplasias (WHO, 2019). 

Cronologicamente, o câncer vem sendo descrito desde o Egito antigo, antes de Cristo, 

porém devido à escassez de material de restos mortais antigos com neoplasias, a doença apenas 

permanecia relacionada à idade, dieta e fatores ambientais (ZIMMERMAN, 2003). Durante 

grande parte da história, o câncer foi visto pelos médicos como um mal que atingia todo o corpo 

do indivíduo, em consequência de um desequilíbrio orgânico, de fatores ambientais ou 

hereditários. Para não iniciados na arte médica, a doença por muito tempo foi relacionada a 

sortilégios divinos, sendo temida até recentemente como um mal incurável, verdadeira sentença 

de morte àqueles por ela acometidos (TEIXEIRA et al., 2012). 

David e Zimmerman (2010) definem o câncer como um fenômeno contemporâneo 

causado pelo estresse do estilo de vida moderna, sendo as alterações na dieta e as modificações 

ambientais antropogênicas os principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento. 

Em um tecido normal, há certo balanço entre o número de células em proliferação e o 

número de células que morrem. Um câncer geralmente se desenvolve a partir de uma célula do 

corpo humano que sofreu alterações genéticas que levaram à perda da capacidade de morrer de 

maneira espontânea e programada, que é um processo comum às células normais ao se tornarem 

velhas e/ou defeituosas. Estas alterações, por serem hereditárias, vão sendo perpetuadas a cada 

divisão celular e permitem a continuidade da multiplicação celular. Dessa forma, começa a 

haver um desequilíbrio na relação células em divisão/células em processo de morte. Como 

consequência, há um aumento tecidual local, formando massas, mais conhecidas como tumores. 

Embora nem todos os cânceres formem tumores sólidos, como é o caso das leucemias, o termo 

se tornou generalizado para se referir a esse conjunto de doenças cuja causa é a divisão celular 

descontrolada (NCI, 2017). 
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O corpo humano é formado por células que se organizam em tecidos e órgãos. As células 

normais se dividem, amadurecem e morrem, renovando-se a cada ciclo. O desenvolvimento do 

câncer se dá, quando células anormais deixam de seguir esse processo natural, sofrendo 

mutação que pode provocar danos em um ou mais genes de uma única célula. As células 

cancerosas se dividem mais rapidamente do que as normais e geralmente são bem 

desorganizadas. Podem se empilhar umas sobre as outras, formando o tumor. Todo esse 

processo, em que uma célula normalmente se torna um tumor maligno ou câncer, pode levar 

muitos anos. No estágio inicial, a pessoa tem apenas um pequeno tumor maligno. No avançado, 

o tumor, depois de adquirir características de maior malignidade, já pode ter se espalhado para 

as áreas próximas (linfonodos) ou outras partes do corpo (metástases) (BRASIL, 2006). 

Portanto, o desenvolvimento de uma neoplasia não está relacionado a uma mutação 

isolada, mas está vinculado ao surgimento de várias alterações genéticas que atuam 

simultaneamente. Essas alterações conferem vantagens adaptativas às células mutadas, 

interferindo nos mecanismos de proliferação, diferenciação e morte celular, possibilitando o 

escape de mecanismos de controle das células normais, selecionando e gerando, assim, um 

clone de células com vantagem proliferativa (FIDLER, 1997 apud DE VITA & HELLMAN & 

ROSEMBERG, 1997; LODISH et al., 2004). A partir desse clone, vários subclones podem ser 

gerados pela diversificação genética causada, em parte, pelas taxas normais de replicação 

incorreta do DNA durante as sucessivas divisões celulares (aproximadamente 2,3x10-8 

mutações/nucleotídeo/divisão) e, em outra parte, por outros fatores tais como idade, tecido de 

origem, genótipo da célula, e outros fatores ambientais (FUTREAL et al., 2004; NACHMAN 

& CROWELL, 2000; BROCK et al., 2015; WHITEMAN & WILSON, 2016; BALANI & 

NGUVEN & EAVES 2017). 

As principais características que distinguem células tumorais de células normais foram 

resumidas por Hanahan & Weinberg em duas revisões (2000; 2011) e incluem: 1) 

Autossuficiência para fatores de crescimento; 2) Insensibilidade a sinais antiproliferativos; 3) 

Alteração no metabolismo celular; 4) Resistência à morte celular; 5) Potencial replicativo 

ilimitado (“imortalidade”); 6) Indução de angiogênese; 7) Capacidade de invasão e metástases; 

8) Capacidade de evasão aos mecanismos imunológicos do hospedeiro; 9) Instabilidade 

genômica; e 10) Inflamação que promove a indução de tumores (HANAHAN & WEINBERG, 

2011) (Figura 1). 
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Figura 1 - Características essenciais da progressão do câncer (The Hallmarks of Cancer).  

 

 
 

Principais características que distinguem células tumorais de células normais (The Hallmarks 

of Cancer) Fonte: Adaptado de Hanahan e Weinberg (2011). 

 

 

2.1.1 Epidemiologia do câncer  

 

 

O câncer é a segunda principal causa de mortes do mundo inteiro, tendo sido responsável 

por 8,8 milhões de óbitos em 2018, onde uma em cada 6 mortes foi resultado de neoplasias 

malignas (WHO, 2019). 

Nas últimas décadas, o câncer ganhou uma dimensão maior, convertendo-se em um 

evidente problema de saúde pública mundial. A estimativa da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é de que a casuística anual deve sofrer aumento em cerca de 70% nas duas próximas 

décadas, e que, no ano 2040, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 

milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas, anualmente, com câncer. O maior efeito 

desse aumento vai incidir em países de baixa e média renda (INCA, 2020; WHO,2019). 

Estudos mostram um crescente aumento no número de casos de câncer em todo o mundo. 

A Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer (IARC), órgão especializado em câncer 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), tem divulgado dados mais recentes sobre a 



19 
 

 

 

 

incidência de câncer, mortalidade e prevalência em todo o mundo, através do GLOBOCAN 

(BRAY et al., 2019). Segundo o GLOBOCAN 2018, cerca de 14,1 milhões de novos casos e 

8,8 milhões de mortes relacionadas ao câncer ocorreram em 2018, em comparação com dados 

de 2016, que atingiram 12,7 milhões e 7,6 milhões, respectivamente (FERLAY et al., 2019). 

No Brasil, a estimativa para 2020, segundo o INCA, é de que aproximadamente 600 mil 

novos casos de câncer no total, incluindo a estimativa de 180 mil casos de câncer de pele não-

melanoma e 420 mil para os demais. Ainda de acordo com a mesma estimativa, os principais 

tipos de câncer entre os homens seriam: próstata (28,6%), pulmão (8,1%) ) e cavidade oral 

(5,2%); enquanto que entre as mulheres seriam: mama (28,1%), intestino (8,6%), colo do útero 

(7,9%), pulmão (5,3%) e estômago (3,7%), sem considerar os casos de câncer de pele não 

melanoma para ambos os sexos (figura 2) (INCA 2020). 

 

Figura 2 - Distribuição proporcional do câncer na população brasileira para 2020, exceto câncer 

não-melanoma  

   
Estimativa da incidência do câncer para 2020 por sexo, exceto câncer de pele não-melanoma. 

Fonte: INCA, 2020. 

 

O aumento das neoplasias malignas se dá à medida que ocorre o controle progressivo 

de outras doenças, e o consequente envelhecimento populacional. Isso se deve ao acúmulo de 

mutações adquiridas devido à exposição a agentes mutagênicos ao longo da vida. Desse modo, 

o número total de novos casos aumentará cerca de 25% a cada década, alcançando 24 milhões 

de novos casos por ano em 2050 (PAKIN, 2001). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que cerca de 40% das mortes por 

câncer poderiam ser evitadas, o que faz da prevenção um componente essencial de todos os 

planos de controle do câncer. A exposição a alguns fatores de risco pode ser modificada, sendo 

uma das condições às quais se deve estar atento na suspeita de um câncer, principalmente 

quando o paciente está em contato frequente com tais fatores. As modificações incluem 
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mudanças nos hábitos individuais, desenvolvimento de ações e regulamentações 

governamentais, mudanças socioculturais e resultados de novas pesquisas. (INCA, 2020). 

Um dos desafios mais importantes para o controle do câncer é a disseminação do 

conhecimento sobre o tema, não só para alguns segmentos sociais destacados neste debate, mas 

para toda sociedade. Iniciativas que se proponham a romper as barreiras do desconhecimento e 

da desinformação são fundamentais para ampliar a compreensão sobre os mecanismos de 

desenvolvimento do câncer e suas possibilidades de prevenção e controle (TEIXEIRA et al., 

2012). 

 

 

2.1.2 Tratamento do câncer 

 

 

Após o diagnóstico da neoplasia, o paciente deve ser submetido a uma ou mais 

modalidades de tratamento, a depender de uma série de fatores, como por exemplo a existência 

de metástases, o grau de comprometimento do(s) órgão(s) afetado(s), status imunológico do 

paciente, riscos envolvidos em determinadas modalidades de tratamento, condições 

socioeconômicas, acessibilidade do paciente aos sistemas de saúde, dentre outros. 

As principais modalidades de tratamento são: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, 

imunoterapia, terapia alvo-dirigida, terapia hormonal etc. Cada uma delas apresenta inerentes 

riscos, vantagens e desvantagens, por isso a combinação de um ou mais tipos se apresenta como 

recurso para obter resultados mais eficazes e melhor prognóstico (FENG & CHIEN, 2003; NCI, 

2017). Independentemente do método, todas as modalidades de intervenção terapêutica 

objetivam a erradicação do câncer. 

O tratamento contra o câncer pode ocorrer de maneiras variadas, diferindo 

principalmente com relação ao tipo e a gravidade da doença. A remoção cirúrgica de um tumor, 

por exemplo, pode ser altamente eficaz em cânceres localizados, sem metástases. A radioterapia 

geralmente é utilizada em conjunto com a cirurgia e, apesar de ter alta eficácia, apresenta muitas 

limitações. A quimioterapia do câncer, por sua vez, consiste em um tratamento à base de 

fármacos, que interferem em diferentes processos tais como desenvolvimento, crescimento, 

disseminação e invasão de células cancerígenas (SOUZA et al., 2007). Essa modalidade de 

tratamento do câncer pode ser feita por mono ou poliquimioterapia, sendo esta última a que 

apresenta resultados mais eficientes, com respostas mais satisfatórias, redução de riscos de 

resistência do paciente e atuação nas células por diferentes mecanismos de ação (CARVALHO, 

2003). 



21 
 

 

 

 

De modo geral, para a efetividade do tratamento quimioterápico, é indispensável que a 

droga de escolha possua toxicidade seletiva, que consiste em causar a morte rápida e eficaz de 

células cancerosas causando pouca ou nenhuma morte de células normais. Disso depende 

diretamente o prognóstico e a qualidade de vida do paciente. Entretanto, a quimioterapia 

sistêmica pode ocasionar uma série de efeitos colaterais que podem inclusive gerar 

descontinuidade da terapia antes mesmo da erradicação do câncer, além de outras limitações 

como as reduzidas janelas terapêuticas dos fármacos e a possibilidade do desenvolvimento de 

resistência das células cancerígenas (BRANNON-PEPPAS & BLANCHETTE, 2009; 

VANNEMAN & DRANOFF, 2012). 

Nos últimos anos, a aplicação da quimioterapia tem conseguido êxitos notáveis na cura 

de algumas formas de cânceres disseminados, tais como a leucemia aguda infantil, distintos 

tipos de linfomas e alguns tipos de tumores sólidos. A melhora no tratamento sistêmico de 

tumores sólidos, mais frequente em adultos (pulmão, mama, cólon e pâncreas), não sofreu 

grandes avanços, resultando em altos índices de mortalidade dentre os pacientes. Há, portanto, 

uma clara e urgente necessidade de identificar, avaliar e desenvolver novos e mais eficientes 

fármacos para o tratamento de tais cânceres. Dessa forma, o atual interesse na busca de novos 

agentes antimitóticos, por exemplo, é consequência direta de sua importância para o tratamento 

de diferentes formas de tumores malignos. É importante ressaltar que 60% das drogas utilizadas 

atualmente na quimioterapia do câncer são de origem natural, incluindo produtos naturais ou 

semi-sintéticas. De fato, o melhor impacto de compostos isolados de plantas é percebido nesta 

área da terapêutica (NEWMAN & CRAGG, 2005). 

A utilização dos taxanos e alcalóides da vinca na terapia anticâncer tem estimulado 

intensamente a busca por novos agentes com potencial anticâncer. Na década de 1980, muitas 

drogas anticâncer que interferem no ciclo catalítico das enzimas topoisomerases humanas foram 

desenvolvidos. Como exemplo, podemos citar a doxorrubicina, o etoposido e a camptotecina 

que são utilizados até hoje no tratamento de pacientes com câncer. Desde então, estas enzimas 

celulares assumiram a categoria de alvo terapêutico no câncer e passaram a fomentar a pesquisa 

de novas drogas anticâncer em todo o mundo (CUMMINGS & SMYTH, 1993). Os taxoídes 

também interferem na função normal de crescimento do microtúbulo, impedindo a divisão 

descontrolada da célula, atuando na dimerização da tubulina e estabilizando os túbulos 

resultando na proteção da despolimerização e no bloqueio da multiplicação celular gerando a 

perda da viabilidade celular (ROLIM, 2013). 

Biologicamente, as topoisomerases são enzimas celulares capazes de alterar a topologia 
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de segmentos do DNA por meio de um ciclo catalítico, resumidamente, dividido em três passos 

sequenciais: clivagem (função nuclease), passagem e religação (função ligase) da fita de DNA. 

Sua função é reduzir a tensão no DNA em virtude dos processos biológicos de replicação, 

transcrição, recombinação e segregação cromossômica no ciclo celular (OSHEROFF & 

ZECHIEDRICH & GALE, 1991). 

O genoma humano codifica seis tipos de topoisomerases que são agrupados em duas 

classes (classe tipo I e classe tipo II). O surgimento de novos inibidores das atividades dessas 

enzimas pode ser importante para explicar novos mecanismos de inibição catalítica, além da 

possibilidade de serem utilizados como possíveis protótipos para aplicação na terapia do câncer. 

Devido à importância das topoisomerases na manutenção e replicação do DNA durante a 

proliferação celular, as células ficam muito vulneráveis, quando estas funções são perdidas. 

Assim, essas enzimas passaram a ser importantes alvos na quimioterapia anticâncer. Além disso, 

em tecidos tumorais a expressão das DNA-topo é muito maior que nas células de metabolismo 

normal, o que reforça o conceito de que essas enzimas são potenciais alvos em buscas de drogas 

anticâncer(WANG, 2009).  

A quimioterapia, aliada à cirurgia e à radioterapia, constitui as principais modalidades 

terapêuticas utilizadas no tratamento de pacientes com vários tipos de câncer (KUMAR, 2004). 

Contudo, em muitos casos, estas estratégias terapêuticas não levam a resultados satisfatórios 

como a remissão de tumores e a prevenção de metástase, além de induzir muitos efeitos 

colaterais (SALGALLER & LODGER, 1998). 

As terapias sistêmicas são usadas nos estágio iniciais do câncer  para erradicar a 

doença e aumentar as taxas de cura, ou em cânceres incuráveis generalizados para alcançar o 

maior controle da doença com o menor número de efeitos colaterais. As terapias sistêmicas 

padrão podem incluir quimioterapias, terapias moleculares específicas da via e/ou anticorpos 

monoclonais específicos do tumor. As combinações racionais dessas terapias sistêmicas são 

tipicamente projetadas para ir de encontro a elementos distintos da biologia do tumor para obter 

efeitos antitumorais aditivos ou sinérgicos. A imunoterapia - incluindo vacinas e bloqueio do 

ponto de verificação imune - é a mais nova classe de terapias sistêmicas do câncer. O objetivo 

final da imunoterapia é estabelecer uma população durável de células T altamente ativas, 

específicas para tumores, capazes de causar a lise células tumorais e erradicar o câncer. A 

combinação estratégica de imunoterapias com outras terapias sistêmicas para aproveitar 

potenciais sinergias é fundamental para maximizar sua atividade clínica e obter os maiores 

benefícios para pacientes com câncer. O trabalho clínico e pré-clínico avaliou os mecanismos 
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de imunomodulação por agentes quimioterápicos padrão, revelando efeitos dependentes de 

drogas e doses em vários aspectos do sistema imunológico (EMENS et. al., 2001). O 

cronograma e a sequência da quimioterapia e imunoterapia também impactam a imunidade do 

tumor em regimes combinados. Essas variáveis críticas envolvem de maneira diferenciada as 

atividades clínicas potenciais aditivas e sinérgicas da quimioterapia e imunoterapia e são 

importantes a considerar ao traduzir os regimes de quimio-imunoterapia para a clínica (CHEN 

& EMMENS, 2013). 

O tratamento do câncer baseado em anticorpos monoclonais foi estabelecido como uma 

das estratégias terapêuticas mais bem-sucedidas para neoplasias hematológicas e tumores 

sólidos nos últimos 20 anos. A combinação inicial de técnicas sorológicas para a descoberta de 

antígenos na superfície de células cancerígenas com a tecnologia de hibridoma levou a uma 

série de ensaios clínicos de referência que prepararam o caminho para a nova geração de 

anticorpos e subsequente sucesso clínico. A otimização das respostas imunes antitumorais 

através de modificações de Fc (região do fragmento cristalizável) também contribuiu muito 

para a eficácia clínica. A modulação da interação do sistema imunológico com as células 

tumorais através do direcionamento dos receptores de células T emergiu como uma nova e 

poderosa estratégia terapêutica para a terapia tumoral e para aumentar a eficácia da vacina 

contra o câncer (SCOTT, ALLISON & WOLCHOCK, 2012).  

O uso de anticorpos monoclonais para a terapia do câncer é uma das principais 

contribuições da imunologia tumoral para pacientes com câncer. Esse sucesso se baseia em 

décadas de pesquisas científicas destinadas à caracterização sorológica de células cancerígenas, 

técnicas para gerar anticorpos otimizados para alvos tumorais, investigação detalhada das vias 

de sinalização relevantes para células cancerígenas e uma compreensão da complexa interação 

entre células cancerígenas e o sistema imunológico (PILLAY, GAN & SCOTT, 2011; PILLAY 

et. al, 2009). O desenvolvimento clínico de anticorpos está indissociavelmente ligado à 

exploração disciplinada e detalhada das propriedades dos anticorpos in vivo e à avaliação dos 

efeitos funcionais nas células cancerígenas. Um dos principais desafios agora é explorar 

completamente as terapias com anticorpos em pacientes com câncer, combinando as duas 

principais abordagens de tratamento imunológico - anticorpos e vacinas. (HODI et al, 2010; 

MADAN et al, 2012). O Cancer Vaccine Collaborative, uma infraestrutura conjunta de ensaios 

clínicos acadêmicos estabelecida pelo LICR e pelo Cancer Research Institute (CRI), está prestes 

a embarcar em uma série de ensaios que exploram as vacinas NY-ESO-1 junto com o anticorpo 

monoclonal ipilimumab, para investigar mais essa importante área. Dessa maneira, espera-se 
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que a promessa completa da imunologia do tumor no controle e tratamento do câncer seja 

cumprida (SCOTT, ALLISON & WOLCHOCK, 2012). 

Neste contexto, o atual interesse na busca de novos agentes antiproliferativos é 

consequência de sua importância para o tratamento de diferentes formas de tumores malignos. 

Muitos fármacos correntemente em uso na terapia do câncer foram descobertos de forma 

racional, baseada no desenho da estrutura, e muitos outros têm sido descobertas por processos 

empíricos. A avaliação da atividade antineoplásica dessas drogas, através de programas de 

screening, começou com a mostarda nitrogenada em 1940 e hoje existem pelo menos 150 

compostos anticâncer viáveis, com diferentes mecanismos de ação, aprovados pelo “US Food 

and Drug Administration” (FDA) (WAKSMAN & WOODRUFF, 1940; SUN et al., 2017). 

O desenvolvimento das chamadas técnicas automatizadas acelerou a pesquisa de novas 

substâncias anticâncer, levando a uma grande demanda por bibliotecas de novas e promissoras 

moléculas (NEWMAN et al., 2003). O melhor entendimento das diferenças genéticas permite 

uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na resposta terapêutica. Atualmente, 

muitos alvos têm sido descritos para a terapia do câncer entre eles temos: proteínas de controle 

do ciclo celular e seus pontos de checagem, fatores de crescimentos, proteínas motoras, 

microtúbulos, expressão gênica, enzimas como as topoisomerases I e II (CRAGG & 

NEWMANN, 2005). Este cenário evidencia a necessidade de esforços continuados em busca 

do desenvolvimento de novos medicamentos ou tratamentos para o controle dessa doença. 

 

2.2 Nanotecnologia 

 

  A nanotecnologia consiste na manipulação da matéria em uma escala atômica, 

molecular e supramolecular. A descrição mais antiga e generalizada da nanotecnologia, refere-

se ao objetivo tecnológico específico de manipular precisamente átomos e moléculas para a 

fabricação de produtos de escala macromolecular, também conhecidos como nanotecnologia 

molecular (DREXLER, 1992). Uma descrição mais generalizada da nanotecnologia foi 

posteriormente estabelecida pela National Nanotechnology Iniative, define a nanotecnologia 

como a manipulação da matéria com pelo menos uma dimensão de 1 a 1000 nanômetros, a 

depender da especificidade da aplicação. Esta definição reflete o fato de que os efeitos 

mecânicos quânticos são importantes nesta escala do universo quântico e, portanto, a definição 

mudou de um objetivo tecnológico particular para uma categoria de pesquisa, incluindo todos 

os tipos de pesquisa e tecnologias que lidam com as propriedades especiais da matéria que 

ocorrem abaixo do limite de tamanho dado. Por conseguinte, é comum ver a forma plural 
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"nanotecnologias", bem como "tecnologias de nanoescala" para se referir à ampla gama de 

pesquisas e aplicações cuja característica comum é o tamanho. Devido à variedade de 

aplicações potenciais, incluindo industrial e militar, os governos investiram bilhões de dólares 

em pesquisa em nanotecnologia. Até 2012, através da National Nanotechnology Iniative, os 

Estados Unidos investiram US$ 3,7 bilhões, a União Europeia investiu US $ 1,2 bilhão e o 

Japão US$ 750 milhões (The Daily Star, 2012). O orçamento do presidente americano para 

2020 solicita mais de US$ 1,4 bilhão para a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia (NNI), um 

investimento contínuo em pesquisa básica, pesquisa aplicada em estágio inicial e esforços de 

transferência de tecnologia que estão levando às descobertas do futuro. No total, acumulando 

quase US$ 29 bilhões desde o início do NNI em 2001 (incluindo a solicitação de 2020), esse 

apoio reflete a importância contínua de investimentos que aprimoram nosso entendimento 

fundamental e capacidade de controlar a matéria na escala nano, bem como a tradução dessa 

conhecimento de avanços tecnológicos que atendem ao povo americano. Os investimentos do 

NNI em 2018 e 2019 e os propostos para 2020 refletem uma ênfase sustentada em pesquisas 

amplas e fundamentais em nanociência (NNI, 2020). 

O Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO) é um sistema 

formado por um conjunto de laboratórios dedicados à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I), abarcando um amplo espectro de nanotecnologias. Foi instituído pela Portaria nº 245 

de 5 de abril de 2012 e se apresenta como um sistema de fomento, suporte e gestão de 

infraestrutura e recursos humanos dedicados à nanotecnologia. Seu objetivo é ampliar o acesso 

aos laboratórios que fazem parte do SisNANO e, especialmente, institucionalizar e formalizar 

o compromisso desses laboratórios em atuarem como laboratórios abertos a usuários externos 

oriundos dos setores público e privado, permitindo maior interação entre pesquisadores e 

empresas e maiores facilidades para utilização, não apenas da infraestrutura dos laboratórios, 

mas também de recursos humanos aptos a prestarem assistência no desenvolvimento de projetos 

de PD&I ou realização de testes e análises em nanotecnologia. Para fazerem face a esses 

compromissos e desafios, os laboratórios do SisNANO receberão recursos de forma prioritária 

do MCTI. Já em 2013 o MCTI investiu R$32 milhões provenientes do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), R$6,7 milhões provenientes do 

orçamento da Coordenação Geral de Micro e Nanotecnologias (CGNT) e R$25 milhões do 

orçamento da Coordenação Geral de Serviços Tecnológicos (CGST) para formação de redes do 

Sistema Brasileiro de Tecnologia Sibratec com os laboratórios do SisNANO (PLENTZ & 

FAZZIO, 2013). 
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A nanotecnologia, tal como definida pelo tamanho, é naturalmente muito ampla, 

incluindo campos de ciência tão diversos como ciência da superfície, química orgânica, biologia 

molecular, física de semicondutores, armazenamento de energia (HUBLER, 2010 e SHINN, 

2012), microfabricação (LYON et al., 2013), engenharia molecular (SAINI et al., 2010), etc. A 

pesquisa e as aplicações associadas são igualmente diversas, desde extensões da física de 

dispositivos convencionais até abordagens completamente novas baseadas na auto-organização 

molecular (BELKIN et al., 2015); desde o desenvolvimento de novos materiais com dimensões 

na nanoescala até o controle direto da matéria na escala atômica. Os cientistas atualmente 

debatem as futuras implicações da nanotecnologia. A nanotecnologia poderá criar muitos 

materiais e dispositivos com uma vasta gama de aplicações, como nanomedicina, 

nanoeletrônica, produção de energia, biomateriais e produtos de consumo. Por outro lado, a 

nanotecnologia suscita muitas das mesmas questões que qualquer nova tecnologia, incluindo 

preocupações quanto à toxicidade e ao impacto ambiental dos nanomateriais (BUZEA et al., 

2007) e seus efeitos potenciais sobre a economia global, bem como a especulação sobre vários 

cenários. Essas preocupações levaram a um debate entre grupos de defesa e governos sobre se 

a regulamentação especial da nanotecnologia é justificada. 

Acerca da regulamentação nanotecnológica brasileira, pode-se observar que a 

prioridade ainda é arrecadar fundos de investimento para desenvolvimento da pesquisa e da 

indústria técnica nessa área. Alguns autores destacaram que o Brasil não é um exemplo de 

preocupação com responsabilidade na política dessa tecnologia. Ao pesquisar-se sobre projetos 

de lei que visam regulamentar a nanotecnologia no Brasil, constatou-se que foram três projetos 

de lei, sendo o primeiro de 2005, que foi arquivado, pois havia o entendimento de que o controle 

de risco nanotecnológico poderia impactar negativamente nos investimentos de projetos e 

pesquisa nessa área. Já os outros dois projetos de lei propostos em 2013 continuam em 

tramitação na câmara dos Deputados. Por fim, verificou-se que a regulamentação da 

nanotecnologia é um dos maiores desafios a serem debatidos entre o governo e os diversos 

grupos de interesses brasileiros, considerando as particularidades das características físico-

química dos nanomateriais, seus potenciais riscos e seu interesse comercial. Assim como ocorre 

a nível mundial, observou-se que, mesmo com o crescimento do comércio de nanoprodutos, a 

regulamentação desses produtos é praticamente inexistente, centrada mais na regulação de 

organismos privados. Dessa forma, no Brasil, a Portaria 245 do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) de 2012 pode ser considerada a única regulamentação vigente 

até o presente momento (HUPFFER & LAZZARETTI, 2019). 
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2.2.1 Lipossomas 

 

Os lipossomas podem ser definidos como associações coloidais de lipídios anfipáticos, 

que se organizam espontaneamente encerrando-se em estruturas esféricas fechadas (SANTOS, 

2002). Podem ser preparados a partir de misturas lipídicas naturais extraídas e purificadas, ou 

a partir de lipídios sintéticos, disponíveis comercialmente. Os lipossomas podem ser 

classificados em tamanho; número de lamelas e sua posição relativa no lipossoma; constituição 

lipídica, o que também condiciona a sua carga; estabilidade e modo de preparação 

(LICHTENBERG e BARENHOLZ, 1988). 

 

2.2.1.1 Estrutura e preparação dos lipossomas 

A nomenclatura adotada para os lipossomas baseia-se no número de bicamadas lipídicas 

e no tamanho (SZOKA JR., 1980). Para muitas das aplicações dos lipossomas, torna-se 

importante a utilização de um sistema de interpretação mais simples e mais bem definido em 

termos estruturais. Deste modo, em grande parte dos estudos, as vesículas multilamelares ou 

MLV (“multilamelar vesicles”) são escolhidas em detrimento de vesículas unilamelares. Destes 

lipossomas, os mais utilizados são as vesículas unilamelares grandes ou LUV ("large 

unilamellar vesicles"), de diâmetro superior a 100 nanômetros, bem como as vesículas 

unilamelares pequenas ou SUV ("small unilamellar vesicles"), com diâmetro entre 20 e 50 

nanômetros (LICHTENBERG e BARENHOLZ, 1988) (Figura 3).  

Além destas vesículas unilamelares, devem-se ainda considerar as vesículas 

unilamelares gigantes ou GUV ("giant unilamellar vesicles"), com dimensões superiores a 1 

µm, podendo chegar às dezenas de µm (LASIC e NEEDHAM, 1995) tamanho comparável ao 

de uma célula eucariota. Alguns autores definem ainda uma classe de vesículas unilamelares 

médias ou MUV ("medium-sized unilamellar vesicles"), com dimensões compreendidas entre 

os SUV e os LUV (LICHTENBERG e BARENHOLZ, 1988). De menor importância, mas 

também caracterizados (LASIC e NEEDHAM, 1995), encontram-se os lipossomas 

multivesiculares ou MVL ("multivesicular liposomes") e as vesículas oligolamelares ou OLV 

("oligolamellar vesicles") que, à semelhança das unilamelares, podem ser subdivididas em 

pequenas, grandes e gigantes (SOV, LOV e GOV) (Figura 3).  
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Figura 3 - Representação esquemática dos vários tipos de lipossoma.  

 

Classificação dos lipossomas em termos de tamanho, número de lamelas e sua posição relativa 

em: vesículas multilamelares (MLV); vesículas unilamelares pequenas (SUV); vesículas 

unilamelares grandes (LUV); vesículas unilamelares gigantes (GUV); lipossomas 

multivesiculares (MVL); vesículas oligolamelares grandes (LOV) e vesículas oligolamelares 

gigantes (GOV). Cada linha representa uma bicamada lipídica (lamela). Fonte: Adaptado de 

TYRRELL et al., 1976 (SANTOS, 2012). 

 

O tipo de lipossoma é, essencialmente, condicionado pelo seu método de preparação. 

Assim, visto a composição química, número de camadas, distribuição de tamanhos, número de 

lamelas e o volume encapsulado influenciarem consideravelmente qualquer aplicação dos 

lipossomas, o seu método de preparação deverá ser sempre escolhido criteriosamente. De um 

modo geral, a preparação de vesículas lipídicas pode ser dividida em três fases consecutivas: 

preparação das fases aquosa e lipídica, hidratação do lipídio e ainda, para a maioria dos sistemas, 

um processamento secundário, necessário para a obtenção do produto (WOODLE, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

Figura 4 - Esquema representativo dos parâmetros utilizados para caracterização de lipossomas.  

 

Parâmetros utilizados para a levados em consideração ao utilizar-se e caracterizar os lipossomas. 

Fonte: Adaptado de LICHTENBERG e BARENHOLZ, 1988. (SANTOS, 2012). 

 

Para além do tamanho e número de lamelas, outro fator essencial para a caracterização 

de um lipossoma compreende a constituição das bicamadas lipídicas. A composição 

fosfolipídica, a presença de esteróis, a proporção destes componentes e a inserção de outras 

moléculas nas bicamadas, vão condicionar vários parâmetros da membrana e do próprio 

lipossoma; nomeadamente, a sua carga, estabilidade, curvatura da(s) bicamada(s), fase da 

membrana e formação de domínios lipídicos (BAGATTOLI, 2000). 
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Figura 5 - Metodologia de preparação dos diferentes tipos de lipossomas.  

 

Esquema representativo da formação dos diferentes tipos de lipossomas baseado na 

metodologia empregada para sua construção. Fonte: Adaptado de http://avantilipids.com 

(SANTOS, 2012). 

 

2.2.1.2 Aplicações dos lipossomas 

 

Os lipossomas são usados como meio de transporte para a entrega de corantes em têxteis 

(BARANI e MONTAZER, 2008), pesticidas para plantas, suplementos nutricionais para 

alimentos e produtos cosméticos para a pele (MEURE et al., 2009). Os usos dos lipossomas 

têm sido intimamente relacionados com a entrega de medicamentos, até muito recentemente. 

Todavia, os lipossomas possuem versatilidade que os permitiram ser empregados de diversas 

formas, as habilidades agora estão sendo descobertas em muitas outras configurações. Com a 

ajuda de lipossomas, certos alimentos e suplementos nutricionais agora podem ser entregues no 

sítio de interesse. (SOHIJA e NAKASHIMA, 2004). 

A toxicidade das drogas no organismo poderia ser prevenida pela injeção lipossomas 

vazios com gradiente de pH transmembrana. As vesículas atuarão eliminando os medicamentos 

que circulam no sangue (BERTRAND et al., 2009). Os lipossomas também são usados para a 

http://avantilipids.com/
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transfecção do DNA em uma célula hospedeira, esse processo é chamado de lipofecção 

(BALAZS e GODBEY, 2011). Além disso, o lipossoma também desempenha um papel 

benéfico em nanocosmetologia. Entre os benefícios estão uma melhor penetração, bem como, 

a difusão de ingredientes ativos, maior estabilidade de ingredientes ativos, aumento do tempo 

de liberação e diminuição no número de complicações (FEINGOLD, 1997; KULKARNI et al., 

2011). 

Outra propriedade única dos lipossomas é a sua capacidade de ter células cancerígenas 

como alvo (PERCHE e TORCHILIN, 2013). Células endoteliais encontradas em vasos 

sanguíneos humanos saudáveis são mantidos unidos por justaposição. A presença dessas 

junções evita que grandes partículas encontradas no sangue deixem os vasos. Os vasos tumorais, 

por outro lado, não contêm tantas junções como vasos saudáveis e é, portanto, descrito como 

vazado. Portanto, os lipossomas são capazes de obter acesso a tumores por meio do sangue e 

são mantidos na corrente sanguínea em vasos saudáveis (DESHPANDE et al., 2013). 

 

2.2.1.3 Lipossomas como transportadores de fármacos  

 

O conceito de sistema de lipossomas como transportadores de fármacos foi estabelecido 

(GREGORIADIS e RYMAN, 1971) pouco depois da descoberta dos lipossomas (BANGHAM, 

1965) no final anos 60. Desde o início, ficou claro que o aprisionamento de drogas, tanto 

hidrofílicas, quanto drogas hidrofóbicas, em um interior lipossomal poderia melhorar a 

biodistribuição de drogas in vivo em comparação com outros sistemas de delivery 

(KIMELBERG et al., 1976; POSTE e PAPAHADJOPOULOS, 1976; JULIANO e STAMP, 

1978). No entanto, os estudos sobre o lipossoma como transportadores de fármacos 

encapsulados baseados em lipossomas iniciais, tidos como tradicionais (ALLEN e CULLIS, 

2013; MAHLI et al., 2013) revelaram uma série de problemas de seu uso in vivo, como: a 

dificuldade de encapsulamento de alguns tipos de drogas; vazamento de conteúdo para fora do 

interior do lipossoma; o efeito das proteínas séricas na liberação do fármaco; a rápida dispersão 

de lipossomas da circulação por absorção pelo sistema reticulo-endotelial (SRE), 

predominantemente no fígado e no baço; e barreiras celulares e intracelulares para o delivery 

dos lipossomas. 

O desenvolvimento inicial dos sistemas lipossomais de administração de fármacos visou 

superar esses obstáculos. Por exemplo, para reduzir um vazamento de lipossomas, colesterol 

(MCINTOSH, 1978) e esfingomielina (CULLIS e HOPE, 1980) foram incorporados numa 
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bicamada lipídica e um fosfolipídio com uma temperatura de transição superior (STORM, 1987) 

foi utilizada para formar uma bicamada lipídica mais solida.  

O encapsulamento e a retenção da droga nos lipossomas dependem da natureza da 

própria droga. Muitas drogas são bases fracas e podem ser carregadas em resposta aos 

gradientes de pH (DEAMER et al, 1972; MAYER et al., 1986; MAYER et al., 1990; MADDEN 

et al., 1990 e BOLOTIN et al, 1994). Algumas drogas, como a doxorrubicina, apresentam boas 

propriedades de retenção sob condições que aumentam sua precipitação dentro dos lipossomas 

(MAURER et al., 1998; DRUMMOND et al., 2006 e JOHNSTON et al., 2008). Retenção de 

drogas altamente hidrofóbicas, como paclitaxel, em lipossomas ainda é um desafio (BARTOLI 

et al, 1990 e CABANES et al. 1998), no entanto, eles podem ser encapsulados e retidos em 

lipossomas se forem convertidos em bases fracas (ZHIGALTSEV et al., 2010). É óbvio que, 

em fornecer uma atividade terapêutica razoável no sítio-alvo, a taxa de retenção da droga deve 

ser otimizada em relação a taxa de liberação de drogas (LAGINHA et al., 2015; JOHNSTON 

et al., 2006 e CHARROIS et al. 2004). Pode-se distinguir dois métodos para desencadear a 

liberação de conteúdo lipossomal no sítio-alvo: indutores remotos como calor e radiação; e 

indutores locais tais como como enzimas e pH (BIBI et al, 2012). É sabido que a taxa de 

liberação dos lipossomas é mais lenta se estes forem neutros ou ligeiramente negativos e seu 

tamanho for de cerca de 100 nm (JULIANO et al., 1975; POSTE et al, 1982). Além disso, os 

chamados "stealth liposome" com a circulação prolongada podem ser desenvolvidos pela 

estabilização dos lipossomas com polímeros protetores (por exemplo, polietilenoglicol, PEG) 

(GABIZON et al, 1994).  

Existem três maneiras de facilitar a administração intracelular de fármacos: introduzir 

lipídios fusogênicos ou peptídeos ativos de membrana em uma bicamada lipossomal para 

melhorar a fusão ou mesmo a ruptura da membrana da célula ou da organela e, assim, melhorar 

a entrega de drogas no citoplasma (WEISSMANN et al., 1976; OZAWA et al, 1981; PARENTE 

et al., 1988; BAILEY et al., 1997 e TORCHILIN et al., 2001); utilizar de macrófagos para a 

endocitose natural dos fármacos encapsulados dentro dos lipossomas (KELLY et al, 2011); e 

receptores de endocitose mediados por lipossomas carreadores de fármacos com ligantes-alvo 

dispostos em sua superfície para dentro do compartimento intracelular (TORCHILIN, 2005; 

ZHAO e RODRIGUEZ, 2013 e ALLEN, 2002). 

Os lipossomas têm sido utilizados como transportadores para vários tipos de 

macromoléculas bioativas como anticâncer, antibacteriana, antifúngicos e antivirais 

(KAZAKOV e LEVON, 2006). Os sistemas de administração de fármacos lipossomais, que já 



33 
 

 

 

 

foram aprovados para comercialização e que estão em desenvolvimento clínico estão bem 

documentados em revisões recentes (ALLEN e CULLIS, 2013; DESHPANDE et al., 2013; 

CHANG e YEH, 2012 e TAHOVER et al, 2015).  

Os produtos anticâncer que utilizam lipossomas clinicamente mais bem-sucedidos são 

os seguintes: Pegylated liposomal (90 nm) doxorrubicina (Doxil®/Caelyx®) foi aprovado nos 

Estados Unidos (Janssen Pharmaceuticals) em 1995 (sarcoma de Kaposi), em 1999 (câncer de 

ovário), e em 2003 (câncer de mama) (BARENHOLZ, 2012). A forma genérica do Doxil 

(LipoDOX®) foi aprovada em Taiwan em 2002 para o tratamento do sarcoma de Kaposi, câncer 

de ovário e câncer de mama (Sun Pharmaceuticals, India). Non-pegylated liposomal (180 nm) 

doxorrubicina em combinação com ciclofosfoamida (Myocet®) foi aprovado na Europa 

(Cephaton - TEVA, USA) e no Canadá (Sopherion Therapeutics, Israel) em 2000 para o 

tratamento de câncer de mama metastático. Non-pegylated liposomal (60 nm) daunorrubicina 

(análogo da doxorrubicina, DaunoXome®) foi aprovado na Europa e nos Estados Unidos (1996, 

Galen, UK) para o tratamento do sarcoma de Kaposi. A injeção lipossomal de sulfato de 

vincristina, uma formulação de vincristina composta de esfingomielina e colesterol (Marqibo®) 

foi aprovada nos Estados Unidos (Talon Therapeutics) em 2012 para o tratamento de leucemia 

linfoide aguda (SILVER e DEITCHER, 2013). O primeiro paclitaxel liposomal (Lipusu®) foi 

aprovado na China (Luye Pharma Group) em 2006 para o tratamento de tumores sólidos (ovário, 

mama e pulmão) (SHARMA e KUMAR, 2015).  

 

2.3 Oxadiazol 

 

Oxadiazol é uma classe importante de compostos heterocíclicos com a fórmula 

molecular C2H2N2O que atraiu uma grande atenção do químico em busca de novas moléculas 

terapêuticas (KHAN et al., 2005). O oxadiazol contém um átomo de oxigênio com dois átomos 

de nitrogênio em um anel de cinco membros. Existem quatro isômeros conhecidos do oxidiazol: 

1,2,3-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazol, 1,3,4-oxadiazol e 1,2,5-oxadiazol (VAIDYA et al., 2016). 

(Figura 6).  
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Figura 6 – Representação dos isômeros de oxadiazol 

 
Quatro isômeros de oxadiazol relatados em literatura. (1) 1,2,3-oxadiazol; (2) 1,2,4-oxadiazol; 

(3) 1,3,4-oxadiazol e (4)1,2,5-oxadiazol Fonte: VAIDYA et al., 2016. 

 

Os derivados de oxadiazol contendo átomos de halogênio são há muito tempo 

estimulados na química medicinal, uma vez que frequentemente exibem atividades biológicas 

específicas. Eles também são de interesse para a solução de certos problemas em química 

orgânica teórica. É frequentemente usado na indústria farmacêutica (BAXENDALE et al, 2005; 

TULLY et al., 1991). Os oxadiazois substituídos revelaram propriedades antibacterianas 

(HOLLA et al, 2000; SAHIN et al, 2002), antimicobacterianas (MACAEV et al, 2005), 

antifúngicas (ZOU et al., 2002; Li et al., 2010), anti-inflamatórias (BURBULIENE et al., 2004), 

analgésicas (AMIR e SHIKA, 2004), anticonvulsivantes (ZARGHI et al., 2005; ALMASIRAD 

et al., 2004)  e inseticidas (ZHENG et al., 2003). Os oxadiazois encontram uso como 

branqueadores fluorescentes (MEYER, 1976) e atuam como relaxantes musculares (HILL, 

1996). Vários compostos moleculares contendo oxadiazol estrutural foram sintetizados e 

relatadas na literatura. (BAXENDALE et al, 2005). 

 

2.3.1 1,2,4-oxadiazol 

 

Os derivados de 1,2,4-oxadiazol há muito tempo entusiasmam a curiosidade dos 

pesquisadores, uma vez que frequentemente exibem atividades biológicas específicas. Eles 

também são importantes para a resolução de certos problemas em química orgânica teórica. Os 

1,2,4-oxadiazóis são muito interessantes na química medicinal e exibem diversas atividades 

biológicas. Várias estruturas moleculares contendo 1,2,4-oxadiazol foram sintetizadas. 

 

 

2.3.1.1 Síntese de 1,2,4-oxadiazol  
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Vários métodos para a síntese de 1,2,4-oxadiazol são amplamente relatados na literatura. 

As principais vias sintéticas para o 1,2,4-oxadiazol envolvem a reação do cloreto de aril-

carbonil substituído com N-hidroxibenzamidina substituída ou N-

hidroxipiridinocarboxamidina (KEMNITZER et al., 2009).  

Além disso, uma nova rota para a síntese de 1,2,4-oxadiazol envolve a ciclização da 

acilamidoxima em éter difenílico e alguns outros solventes a 100-145°C (OOI e WILSON, 

1990). Gangloff et al. (2001) realizaram a conversão de derivados de amidoxima acilada, 1,2,4-

oxadiazóis por tetra-hidrofurano (THF) à temperatura ambiente na presença de fluoreto de 

tetrabutilamônio como catalisador. Os íons flúor aceleram a reação, desempenhando o papel de 

uma base forte no solvente aprótico bipolar. 

 

2.3.1.2 Atividade biológica de 1,2,4-oxadiazol 

 

Os derivados de 1,2,4-oxadiazol são conhecidos por várias atividades farmacológicas 

como antimicrobiana, anticâncer, antibacteriana, anticonvulsivante, antifúngica, anti-

inflamatória, analgésica e no tratamento da doença de Alzheimer, como descritas a seguir.  

 

2.3.1.2.1  Atividade anticâncer 

 

Recentemente, foi demonstrado que derivados de 1,2,4-oxadiazol possuem atividade 

anticâncer. Um número de derivados de 3,5-dissubstituído-1,2,4-oxadiazol foi sintetizado e 

pesquisado quanto às suas atividades anticancerígenas in vitro contra várias linhagens 

de células cancerígenas, incluindo células cancerígenas pancreáticas e da 

próstata. Os resultados mostraram que os compostos sintetizados exibiram especificidade para 

células de câncer de pâncreas e de próstata. Verificou-se uma grande atividade (10 nM) e 

seletividade (> 450 vezes) contra as linhas celulares de câncer de próstata. Os compostos com 

substituintes nas posições C-3 e C-5 do anel 1,2,4-oxadiazol foram expostos como essenciais 

para a potência com atividades biológicas aprimoradas (KUMAR et al., 2009). 

Dos Anjos et al. (2009) realizaram a síntese de derivados de 1,2,4-oxadiazol ligados 

a glicosil-triazol e todos os compostos sintetizados foram investigados contra duas cepas 

celulares: NCIH292 (carcinoma do pulmão) e HEp-2 (carcinoma da laringe). Os ensaios 

citotóxicos foram baseados no método de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-
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difeniltetrazólio (MTT). Derivados de 1,2,4-oxadiazol com uma função glicosil e um anel 

triazol. Todos os compostos sintetizados foram testados nas seguintes concentrações: 

1,25; 2,5; 5,0; 6,25; 10,0; 12,5; 25,0 e 50,0 mg/ml. Entre os compostos sintetizados,  

compostos com grupos de retirada de elétrons no grupo fenil, como átomo de bromo e grupo 

nitro, apresentaram as melhores porcentagens de inibição de crescimento celular (mais de 20% 

em ambas as linhagens celulares). 

Yang et al. (2010) utilizando o princípio do bioisosterismo, uma série de novos análogos 

do ácido etacrínico (EA) - oxadiazol foi projetada e sintetizada. As relações estrutura-

atividade da inibição da atividade da glutationa S-transferase P1-1 (GST) e da proliferação 

celular desses análogos do ácido etacrínico (EA) foram investigadas em células HL-60 de 

leucemia humana. Os resultados revelaram que os análogos do EA-oxadiazol apresentaram 

atividade antiproliferativa melhorada e a maioria deles teve efeitos inibitórios semelhantes ou 

melhores na atividade da GST P1-1 que a EA. Alguns compostos mostraram atividade 

antiproliferativa superior, sem inibição de atividade de GST P1-1 enquanto compostos também 

possuem atividade inibitória notável contra várias linhas celulares de tumores sólidos com 

as concentrações de inibição  a metade do crescimento celular inferior a 5µm. Com base em 

seus efeitos inibitórios de compostos sintetizados na atividade da GST P1-1 e no crescimento 

de células HL-60, concluiu-se que: a substituição do grupo carboxila do EA por um grupo 

oxadiazol melhorou sua capacidade antiproliferativa com mais eficiência do que as substâncias 

carboxílicas publicadas anteriormente derivados de EA. A maioria dos compostos sintetizados 

teve efeitos inibidores semelhantes ou melhorados na atividade de GST P1-1, como 

EA. Alguns desses compostos também inibem a proliferação celular, independentemente 

da inibição da atividade da GST P1-1. 

Os novos 3,5,4-oxadiazóis dissubstituídos e seus análogos foram sintetizados por meio 

de acoplamento de amidoxima com um ácido carboxílico apropriado seguido 

de ciclização térmica e avaliados in vitro quanto ao seu potencial anticâncer contra um painel 

de seis linhas celulares de câncer humano. Os resultados das atividades anticâncer revelaram 

claramente que a presença de um ciclopentiloxil ou n-butiloxil no anel aril C-3 e piperdin-4-il 

ou triclorometil na posição C-5 do 1,2,4-oxadiazol é essencial para a boa atividade (KUMAR 

et al., 2011). 

 

2.3.1.2.2 Atividade antimicrobiana 
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Muitos derivados de 1,2,4-oxadiazol mostraram um amplo espectro de atividade 

antimicrobiana. Muitos esforços foram feitos para melhorar a atividade antimicrobiana dos 

derivados de 1,2,4-oxadiazol. Tyrkov et al. (2002) relataram as propriedades antimicrobianas 

de vários derivados de 3-aril-5-nitrometil-1,2,4-oxadiazóis, o que mostra que o efeito 

antimicrobiano de oxadiazol heterocíclico aumenta com a conjugação envolvendo uma ligação 

dupla, um grupo nitro ou um grupo carbonil. Os estudos foram estendidos e novos derivados 

de ω-nitro-1,2,4-oxadiazol-5-carbaldeído-hidrazina foram sintetizados usando as reações de 

várias hidrazinas com 3-aril-5-nitrometil-1,2,4-oxadiazóis da mesma forma. grupo de pesquisa 

(TYRKOV e SUKHENKO, 2004). A atividade antimicrobiana foi avaliada medindo o 

diâmetro (em milímetros, até 1 mm) da zona de crescimento microbiano retardado ao redor dos 

poços e comparada com os dados do medicamento de referência gentamicina (40 

mg/ml). A concentração de inibição mínima (CIM, μg/ml) foi determinada pelas diluições 

seriadas duplas usando a solução DMSO. Os autores relataram que todos os compostos ω-nitro-

1,2,4-oxadiazol-5-carbaldeído-hidrazona sintetizados possuem propriedades antimicrobianas 

contra os gram-positivos (Staphylococcus aureus 209P e Streptococcus pneumoniae) e os gram-

negativos (Escherichia coli O18 e Pseudomonas aeruginosa 165). Os resultados mostraram 

que os agentes antimicrobianos mais ativos foram caracterizados por cadeias conjugadas mais 

desenvolvidas, com valores de CIM (3,9-7,8 μg/ml) comparáveis ao fármaco de 

referência gentamicina (4,9 μg/ml). A razão proposta para a atividade menos antimicrobiana 

associada à presença de radical benzil no fragmento de hidrazona, que diminuirá ainda mais 

com a substituição de um grupo metil pelo radical benzil. 

Duas séries de 1,2,4-oxadiazóis contendo diferentes cadeias laterais e contendo um 

número variável de átomos de flúor (análogos de Linezolid) foram sintetizadas usando a 

abordagem da rota da amidoxima. Estes compostos foram testados contra patógenos 

bacterianos gram-positivos e gram-negativos, incluindo: S. pyrogenes, S. pneumoniae, S. 

aureus, E. coli e S. marcescens usando Linezolid e Ceftriaxona como drogas de referência. Os 

resultados do teste antibacteriano contra outras cepas gram-positivas estão em andamento, 

porque nenhum dos 1,2,4-oxadiazóis propostos foi eficaz contra os microrganismos testados 

em comparação com os medicamentos usados. Para otimizar as propriedades farmacológicas 

dessa classe de compostos, os dados de atividade biológica obtidos serão utilizados como 

como referências de compostos inativos na construção de um modelo QSAR baseado em 

uma abordagem quimioinformática (PICCIONELLO, 2012). 
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2.3.1.2.3 Atividade anticonvulsivante 

 

Apesar do desenvolvimento de vários novos anticonvulsivantes, Lankau et al. 

(2007) utilizaram o conceito para potencializar o mecanismo de canal de GABA/sódio por 

meio de séries de derivados de 1,2,4-oxadiazol para o tratamento da epilepsia. Uma série de 

derivados de 3-aril-1,2,4-oxadiazol e 5-aril-1,2,4-oxadiazol foi preparada e testada quanto 

à atividade anticonvulsivante nos modelos pentilenotetrazol (PTZ) e apreensão máxima por 

eletrochoque (MES). Um dos compostos mostrou-se protetor tanto no modelo PTZ quanto 

no modelo MES em ratos (ED50 oral de 25,5 mg/kg e ED50 de 14,6 mg/kg, respectivamente); 

(ED50 = Dose Efetiva). Foi observada neurotoxicidade com um ED50 de 335 mg/kg. Os 

oxadiazóis que agiram como compostos potencializadores de GABA seletivos não têm 

interação com o local de ligação da benzodiazepina. Os resultados concluíram que os 

oxadiazóis atuando como drogas potencializadoras seletivas de GABA e os oxadiazóis que 

possuem um mecanismo duplo de canal de GABA/sódio 

A N-ciclo-hexil-3-fenil-1,2,4-oxadiazol-5-carboxamida é um novo composto 

semelhante a benzodiazepina que mostra interação com os receptores de benzodiazepina, 

incluindo um anel aromático, um aceptor de ligação a hidrogênio e um grupo lipofílico. Os 

efeitos anticonvulsivantes do novo composto foram avaliados usando modelo experimental 

para convulsão. O teste de convulsão letal induzida por pentilentetrazol foi utilizado 

para avaliação do efeito anticonvulsivante do composto sintetizado.  O composto (7,5-30 

mg/kg) foi injetado 30 minutos antes da injeção intraperitoneal (ip) de 100 mg/kg 

pentilentetrazol usando diazepam (0,1-1,6 mg/kg ip) como agonista padrão e flumazenil (10 

mg/kg ip) como antagonista padrão dos receptores benzodiazepínicos. Os resultados mostraram 

que o composto em doses de 15 e 30 mg/kg possui atividade anticonvulsivante, mais fraca que 

o diazepam (MIRJAMALI et al., 2012). 

 

2.3.1.2.4 Atividade antifúngica 

 

O oxadiazol 3,5-dissubstituído ganhou muita atenção devido ao seu potencial 

biológico. Uma nova série de compostos de 1,2,4-oxadiazol possuindo anel de 1,2,3-triazol 

foi sintetizada eficientemente por Sangshetti et al. (2009) Os compostos sintetizados foram 

avaliados quanto às suas atividades antifúngicas in vitro, usando o método padrão de placa de 

copo contra Candida albicans, Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum, Aspergillus niger e 
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Candida neoformans usando Miconazol e Fluconazol como drogas-padrão. Verificou-se, 

utilizando a Concentração Inibitória Mínima (CIM) que um dos composto da série é mais 

potente que o Miconazol contra Candida albicans (CIM 20 μg/ml) e Aspergillus flavus (CIM 

10 μg/ ml) comparado com o Miconazol contra Fusarium oxysporum (CIM 25 μg/ml) e 

Aspergillus niger (CIM 12,5 μg/ml). Além disso, um dos compostos mostrou-se mais potente 

que o Miconazol contra Candida albicans (CIM 20 μg/ml) e Aspergillus niger (CIM 10 μg/ml) 

e equipotente com Miconazol contra Fusarium oxysporum. Um composto foi modificado com 

fluconazol contra Aspergillus niger (CIM 10 μg/ml). A partir disso, pode-se concluir que os 

compostos contendo 1,2,3-triazol com anel de piperidina e núcleo 1,2,4-oxadiazol com grupo 

metil ou metilsulfona no nitrogênio da piperidina são responsáveis pela melhora da atividade. 

Os estudos foram posteriormente estendidos pelo mesmo grupo de pesquisa, ou seja, 

Sangshetti et al. (2011). Eles realizaram a síntese de fenil-1,2,4-oxadiazóis-3-(1-(piperidin-4-

il)-1H-1,2,3-triazol-4-il)-5 substituídos amidoxima e ácido benzoico substituído usando 

carbonil diimidazol e investigaram sua atividade antifúngica in vitro contra C. albicans, F. 

oxysporum, A. flavus, A. niger e C. neoformans comparando seus valores de CIM com 

Miconazol e Fluconazol. Da atividade, observou-se que um composto era equipotente 

com Miconazol contra C. neoformans, enquanto as atividades do composto (contra C. albicans, 

A. flavus e A. Niger foram comparáveis ao Miconazol. Sugerindo que os compostos da presente 

série com metil ou grupo metilsulfonil no nitrogênio piperidina e substituição de 4-Cl no fenil 

na posição 5 do 1,2,4-oxadiazol é responsável por melhorar a atividade biológica. Os resultados 

do presente estudo serviram como importante portal para o design e desenvolvimento de um 

novo agente antifúngico com potente atividade e toxicidade mínima. 

Tale et al. (2011) sintetizou uma nova série de compostos 1,2,4-oxadiazol e os 

avaliou quanto à atividade antibacteriana e antifúngica in vitro. Os resultados 

mostraram atividade antifúngica significativa contra todos os fungos, em comparação com 

o fungicida comercial Miconazol. Entre eles, alguns compostos mostraram boa atividade 

antifúngica contra Fusarium solani com CIM de 10 e 50 μg/ml, possivelmente devido à 

presença de substituinte alquil adicional. 

 

2.3.1.2.5 Atividade anti-inflamatória  

 

O 1,2,4-oxadiazol e seus análogos são farmacóforos vitais com atividades 

farmacológicas expandidas como analgésico e anti-inflamatório (CLAPP, 1976; CLAPP, 
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1984). Os inibidores seletivos da COX-2 são necessários para combater a inflamação, 

descrevendo o motivo da realização da síntese e avaliações farmacológicas dos compostos 3-

aril-5-(n-propil)-1,2,4-oxadiazois. Alguns dos oxadiazois foram sintetizados por Srivastava et 

al. (2003) e determinou suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Cinco compostos, a 

saber, possuem propriedades anti-inflamatórias via inibição da enzima COX-

2. Alguns compostos encontrados são 50% menos efetivos que a aspirina, enquanto outros são 

70% menos efetivos. Um composto específico deu resultados significativos e é comparável à 

aspirina. 

Uma série de novos 3-(cumarin-4-il)-1,2,4-oxadiazol foram sintetizados a partir de 

cumarina-4-carboxaldeído por meio do intermediário cumarina-4-nitrilóxido (NICOLAIDES 

et al., 1998). Estes derivados da cumarina foram isolados e caracterizados e avaliados quanto à 

sua capacidade anti-inflamatória utilizando o ensaio de edema de pata de carragenina 

de rato. Doze dos treze compostos foram encontrados como potentes agentes anti-inflamatórios 

(59,1-87,6%). Para a maioria das atividades, a presença de dupla ligação no substituinte C4 

(1,2,4-oxadiazolil) parecia ser essencial para a atividade anti-inflamatória. 

 

2.3.1.2.6 Atividade analgésica 

 

Silvestrini et al. (1961) investigações mostraram que certos aminoalquil-1,2,4-

oxadiazóis substituídos pertencentes a uma série homogênea possuem ação 

analgésica. Os estudos foram posteriormente estendidos pelo mesmo grupo de pesquisa e 

determinaram as propriedades farmacológicas da oxolamina sintetizada (3-fenil-5,8-

dietilaminoetil-1,2,4-oxadiazol). A oxolamina possui propriedades antitússicas, 

analgésicas, anti-inflamatórias, anestésicas locais e antiespasmódicos. A atividade analgésica 

foi realizada via placa quente e teste de fenilquinona. A oxolamina possui atividade 

semelhante à aspirina administrada por injeção subcutânea (40 mg/kg) e administração oral (40 

mg/kg). 

Verificou-se que um número de arilideno (3-fenil)-1,2,4-oxadiazolil-5-carboxi-

hidrazidas exibe um notável perfil de atividade analgésica, avaliado no modelo de constrições 

abdominais induzidas pelo ácido acético. Os resultados mostraram que os derivados do 4-

metoxibenzilideno foram os mais ativos, exibindo uma atividade 

analgésica relativa comparável à da dipirona utilizada como padrão. Na série de compostos 

derivados de benzilideno substituído 3-fenil-1,2,4-oxadiazol-5-carbo-hidrazida, possui um 
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grupo doador de elétrons, Y=OCH3, na posição para do 3-fenil-1,2,4-oxadiazol-5-carbo-

hidrazida (52,3% de inibição) e OMe na posição para de 3-fenil-1,2,4-oxadiazol-5-carbo-

hidrazida (52,0% de inibição) podem ser responsáveis pela atividade analgésica marcada 

(LEITE et al., 1999). 

 

2.3.1.2.7 Atividade anti-Alzheimer 

 

A doença de Alzheimer está associada a uma perda dos neurônios do prosencéfalo basal 

que leva ao esgotamento do nível de acetilcolina no córtex cerebral e no hipocampo. Níveis 

reduzidos de disfunção cognitiva associados aos estágios iniciais dos distúrbios 

progressivos. Os compostos acoplados a 1,2,4-oxadiazol a 1,4,5,6-tetra-hidropirimidina levam 

a receptores muscarínicos estimulados acoplados ao metabolismo de fosfoinositidina (PI) no 

córtex cerebral e no hipocampo podem ser úteis no tratamento de déficits cognitivos e de 

memória associados a baixos déficits cognitivos e níveis de acetilcolina, como encontrado 

na doença de Alzheimer. A eficácia significativa nos receptores muscarínicos acoplados ao 

metabolismo do PI é observada pelos derivados de tetra-hidropirimidina acoplados ao 1,2,4-

oxadiazol, exibindo alta eficácia nos receptores muscarínicos M1 e menor atividade nos 

receptores M3 acoplados ao metabolismo do PI nas células A9L. Além disso, os dados 

revelaram uma importante contribuição da fração 1,2,4-oxadiazol no aumento da potência (mas 

não na eficácia). O ligante mostrou acentuada seletividade funcional (1,0±0,32 µm) para os 

receptores M1 versus M3. Estudos de modelagem molecular de compostos 

sintetizados sugerindo que a potência aprimorada de oxadiazóis e derivados alquinil pode ser 

alcançada maximizando as interações com Asp105, Thr192 e Asn382. Os resultados revelaram 

que vários derivados da amidina exibem seletividade funcional para os receptores muscarínicos 

M1, garantindo avaliação adicional como agentes terapêuticos para o tratamento da doença de 

Alzheimer (MESSER et al., 1997). 

 

 

 

2.3.1.2.8 Atividade neuroprotetora 

 

Jiang et al. (2015) relataram potenciais agentes neuroprotetores derivados uma série de 

derivados à base de 1,2,4-oxadiazol foi sintetizada e avaliada quanto 
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aos efeitos neuroprotetores contra amiloide-β25-35 (Aβ25-35), peróxido de hidrogênio 

(H2O2) - e oxigênio neurotoxicidade induzida por privação de glicose (OGD) em células SH-

SY5Y. Os resultados do bioensaio indicaram que alguns dos análogos exibiram bons efeitos 

neuroprotetores in vitro nos três modelos de triagem acima. O estudo preliminar indicou que os 

grupos substituintes introduzidos no anel benzeno desempenham um papel crucial em 

sua bioatividade, especialmente o grupo alcoxi linear na posição 4 favorece a atividade 

neuroprotetora, enquanto um grupo volumoso pode levar à diminuição ou perda da atividade. 

 

2.4 Simulações computacionais em sistemas biológicos 

 

A triagem virtual é uma técnica computacional que vem sendo utilizada na  

identificação de moléculas com potencial terapêutico, além de otimizar o tempo e reduzir custos 

na pesquisa este método estabelece um perfil experimental completo da relação estrutura-

atividade (REA) para compostos sintetizados. 

A modelagem computacional, ou experimentação in silico, desempenha, atualmente, 

papel fundamental na investigação e compreensão das propriedades de sistemas nanométricos 

e na construção de novas moléculas com potencial farmacológico e na compreensão das 

interações moleculares que ocorrem em sistemas biológicos. A evolução do poder 

computacional, tanto do ponto de vista de hardware quanto do desenvolvimento de algoritmos, 

e níveis teóricos cada vez mais detalhados baseados na estrutura eletrônica, tornou factível a 

simulação das propriedades físicas e químicas dos fármacos. O processamento em paralelo e o 

incremento da capacidade dos métodos teóricos e do software têm levado a resultados 

marcantes nos cálculos de propriedades estruturais, eletrônicas, ópticas e dinâmicas (mais 

recentemente) de complexos sistemas biológicos (SHERRILL, 2010; MARCH e MATTHAI, 

2010). 

A descoberta de drogas é um esforço complexo e caro que normalmente requer várias 

etapas que entre elas a seleção das doenças, hipótese de alvos, identificação de compostos por 

screening, otimização do alvo, testes pré-clínicos, testes clínicos e otimização 

farmacogenômica. Tornando-se assim, necessárias técnicas que possam facilitar o processo de 

descoberta e otimização do fármaco. 

Estudos farmacológicos são de fundamental importância por permitirem conhecer 

detalhadamente os princípios pelos quais os alvos moleculares reconhecem, interagem e se 

associam com moléculas ativadoras ou inibidoras. Com isso a biologia computacional tem dois 
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ramos distintos: conhecimento e descoberta ou mineração de dados que pode extrair padrões 

ocultos de grandes quantidades de dados experimentais, formando assim hipóteses como 

resultados. A análise baseada em simulação testa hipóteses com experiências in silico, 

fornecendo previsões a serem testadas por estudos in vitro e in vivo (KITANO, 2002). 

Desta forma a investigação in silico permite prever rotas metabólicas desde a 

estabilidade metabólica global de um composto, até a avaliação da energia de ligação das 

enzimas metabolizadoras. Podendo estabelecer comportamentos mais complexos como o 

destino metabólico de um fármaco, desde informações da química computacional e as técnicas 

de visualização gráfica, além de prever com a maior precisão possíveis cálculos de afinidade 

da interação receptor-ligante, promovendo a revelação de novas estruturas. Esses cálculos são 

parte fundamental nos projetos de descoberta e desenvolvimento de novas drogas. (SIPPL, 2002) 

Uma das primeiras etapas desse processo é a utilização de ferramentas que permitem a 

seleção de moléculas a partir da previsão de suas propriedades ADME/Tox (Absorção, 

Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicologia), evitando potenciais problemas 

relacionados com algumas propriedades dessas moléculas, como toxicidade, não solubilidade e 

baixa absorção, ou ainda para alertar potenciais problemas que podem ser verificados 

experimentalmente (CZODROWSKI et al., 2009). Estes resultados fornecem in silico uma 

previsão preliminar do comportamento in vivo de um composto e com isso permite avaliar seu 

potencial terapêutico. Um dos softwares que permite essa informação é Fafdrugs4, pois ele 

possui a combinação de diversos fatores, isto é, uma variedade de ensaios experimentais que 

caracterizam cada aspecto dos processos. As ferramentas envolvidas incluem desde métodos 

físico-químicos a ensaios biológicos usando frações subcelulares, cultura celular primária, 

linhagens celulares imortalizadas, tecidos e órgãos inteiros. Os dois desafios principais 

enfrentados por esses ensaios na fase de descoberta são: taxa de transferência maior e menor 

tempo para a recuperação de dados, ambos resultantes da necessidade de visualizar rapidamente 

um grande número de compostos, porém, novos formatos de ensaios ADME/Tox in vitro e o 

avanço tecnológico vêm superando esse desafio. (YU e ADEDOYIN, 2003) 

Outra etapa importante da predição in silico consiste na identificação de potenciais 

candidatos-alvo para as pequenas moléculas (medicamentos, produtos naturais ou outros 

compostos recém-descobertos com alvos de ligação não identificados) usando abordagem de 

mapeamento de farmacóforo. Sendo este um arranjo espacial um dos recursos essenciais para 

uma molécula interagir com um alvo específico. Um servidor que permite esse mapeamento é 

PharmMapper, servidor web de acesso livre projetado que possui um grande número de base 
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de dados de farmacóforo (ou seja, PharmTargetDB) selecionados cuidadosamente dos 

TargetBank, BindingDB, DrugBank e banco próprio de dados de potenciais-alvos de drogas 

que inclui mais de 7000 modelos de farmacóforos baseados em receptores (cobrindo mais de 

1500 informações de alvos de drogas). Este servidor encontra automaticamente as melhores 

posições de mapeamento da molécula de consulta contra todos os modelos de farmacóforo no 

PharmTargetDB e lista os melhores hits com anotações de destino apropriadas, bem como as 

posições alinhadas da molécula respectiva são apresentadas. 

 

2.5 Estudos Prospectivos 

 

Atualmente, a realização de estudos prospectivos constitui uma ferramenta básica e 

essencial na orientação e na promoção da inovação. Pois, ela constitui um ponto de partida por 

realizar o mapeamento de forma sistemática de diversas informações sobre o assunto 

pesquisado e, assim contribuir de maneira significativa tanto para a pesquisa como para a 

indústria, economia ou para a sociedade como um todo. Além disso, ela nos permite observar 

as principais mudanças tecnológicas ocorridas, uma vez que o conhecimento e o 

desenvolvimento tecnológico avançam de forma acelerada, com isso, a prospecção torna-se um 

ponto de partida para a construção e para a compreensão das forças que orientarão as inovações 

futuras podendo indicar quais serão as mudanças necessária para que produto inovador possa 

ser aceito no mercado e pela sociedade em geral (OLIVEIRA, 2017). 

 

2.5.1 Prospecção Científica 

 

Os artigos científicos contribuem para o crescimento e o desenvolvimento das ciências 

e das pesquisas. A partir das novas pesquisas desenvolvidas através dos artigos científicos, os  

cientistas se aprimoram e desenvolvem novos métodos para a evolução da  sociedade. Os 

artigos vem ganhando espaço, tanto na ciência, quanto na educação já estão  presentes nos 

currículos das universidades, e por esse e entre outros  motivos os artigos  científicos deve 

ser cada vez mais aprimorados e valorizados, pois conhecimento nunca é demais assim vão 

gerar mais conhecimento e  progresso para a sociedade e nas áreas  profissionais onde tem  

um grande papel.  Inicialmente se abordará em nosso trabalho o  rigor científico, a pesquisa 

cientifica os artigos científicos nas pesquisas acadêmicas.   

O Web of Science, anteriormente conhecida como Web of Knowledge, é um serviço de 
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indexação de citações científicas baseada em assinatura, originalmente produzido pelo Institute 

for Scientific Information (ISI), agora mantido pela Clarivate Analytics, anteriormente o 

negócio de Propriedade Intelectual e Ciência da Thomson Reuters, que fornece uma pesquisa 

abrangente de citação. Dá acesso a múltiplos bancos de dados que fazem referência à pesquisa 

interdisciplinar, que permite a exploração aprofundada de subcampos especializados dentro de 

uma disciplina acadêmica ou científica (LANKES, 2004). 

Um índice de citações baseia-se no fato de que as citações em ciência servem como 

vínculos entre itens de pesquisa semelhantes e levam a literatura científica correspondente ou 

relacionada, como artigos de revistas, trabalhos de conferências, resumos etc. Além disso, a 

literatura que mostra o maior impacto em um campo particular, ou mais de uma disciplina, pode 

ser facilmente localizado através de um índice de citações. Por exemplo, a influência de um 

artigo pode ser determinada ligando-se a todos os trabalhos que o citaram. Desta forma, as 

tendências atuais, os padrões e os campos de pesquisa emergentes podem ser avaliados. 

 

2.5.2 Prospecção Tecnológica 

 

Patente é uma concessão pública, conferida pelo estado, que garante ao seu titular a 

exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. A patente insere-se nos denominados 

direitos de Propriedade Industrial, cujos normativos legais são, em Portugal, o Código da 

Propriedade Industrial, e no Brasil, a Lei da Propriedade Industrial.  

Outra modalidade de patente é o modelo de utilidade. O direito de exclusividade 

garantido pela patente refere-se ao direito de prevenção de que outros de fabricarem, usem, 

vendam, ofereçam ou importem a dita invenção. Em contrapartida, é disponibilizado acesso ao 

público sobre o conhecimento dos pontos essenciais e as reivindicações que caracterizam a 

novidade no invento. Os registros de patentes, por estarem disponíveis em bancos de dados de 

livre acesso, constituem grandes bases de conhecimento tecnológico, que podem ser usadas em 

pesquisas de diversas áreas (QUONIAM et. al, 2014). Diz-se também patente, mas, no Brasil, 

com maior precisão, carta-patente, o documento legal que representa o conjunto de direitos 

exclusivos concedidos pelo Estado a um inventor. 

As bases de dados que indexam documentos de patentes contribuem para a elaboração 

de uma patente, pois é imprescindível realizar a pesquisa de anterioridade de uma tecnologia 

para formalizar um pedido de patente. Além disso, essas bases contêm dados que apoiam a 

pesquisa científica, mostrando o que está sendo inventado, bem como trazendo informações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concess%C3%A3o_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_da_Propriedade_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_da_Propriedade_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_Propriedade_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_utilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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que podem servir de suporte para identificar as áreas tecnológicas mais fomentadas, as 

instituições ou empresas que detêm um número considerável de patentes, os campos 

tecnológicos mais estudados e os nichos de mercados mais explorados (JAGHER, 2010; 

GHESTI, 2016). 

A Derwent Innovation Index (DII) é uma base de patentes que indexa documentos 

provenientes de mais de 40 escritórios nacionais, internacionais e regionais. Além do acesso a 

mais de 71 milhões de patentes, cobertas desde 1963 (CLARIVATE ANALYTICS, 2017), a 

indexação feita pela DII acrescenta outras informações ao registro, que facilitam a busca e a 

recuperação de documentos, como o Derwent Class Code - que busca e recupera uma 

determinada categoria de invenção, e o Derwent Manual Code - que indica novos aspectos 

técnicos da invenção. As buscas podem ser realizadas por meio de vários rótulos, ou seja, várias 

possibilidades de campos de pesquisa. Os registros recuperados também incluem links para os 

documentos citados, que podem ser outras patentes, artigos de periódicos ou outro documento, 

atribuídos pelos examinadores das patentes. Todas essas características auxiliam na análise dos 

dados quantitativos de citação, bem como na busca e recuperação das informações relacionadas 

à inovação. Ao longo dos anos, a DII tem sido utilizada em diversos estudos patentométricos 

que envolvem a análise dos dados estatísticos de patentes (OKUBO, 1997; SPINAK, 2003; 

MARICATO; NORONHA, 2013; CONSONI; MOURA, 2016; MAGNUS, 2018). Isso se deve, 

principalmente, à característica abrangente do seu conteúdo e à existência de mecanismos de 

exportação dos dados para a posterior análise. Para esta pesquisa, o acesso ao conteúdo ocorreu 

por meio do Portal de Periódicos Capes, utilizando servidor proxy da Universidade Federal do 

Ceará, que permite acesso remoto a essa base. 

A presente pesquisa trata de um estudo descritivo que visa obter as características de 

cobertura e indexação da base de dado Derwent Innovation Index (DII) utilizada para a 

realização de estudos patentométricos. A coleta dos dados foi realizada no ano de 2020, com 

patentes indexadas desde 1963 até 2019. Para tal, utilizou-se termos relevantes e em 

consonância ao escopo do presente trabalho, bem como descritores booleanos para refinar a 

busca por resultados. Por fim, os dados coletados foram analisados pela própria plataforma, 

para possibilitar as observações das características identificadas nos resultados obtidos. 

 

2.5.3 Prospecção Comercial 

 

O DrugBank (www.drugbank.ca) é um banco de dados ativado pela Web que contém 
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informações moleculares abrangentes sobre medicamentos, seus mecanismos, suas interações 

e seus alvos. Descrito pela primeira vez em 2006, o DrugBank continuou a evoluir nos últimos 

12 anos em resposta a melhorias acentuadas nos padrões da web e às mudanças nas 

necessidades de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. A atualização deste ano, o 

DrugBank 5.0, representa a atualização mais significativa para o banco de dados em mais de 

10 anos. Em muitos casos, o conteúdo dos dados existentes aumentou 100% ou mais na última 

atualização. Por exemplo, o número total de medicamentos sob investigação no banco de dados 

cresceu quase 300%, o número de interações medicamentosas aumentou quase 600% e o 

número de efeitos associados a SNP aumentou mais de 3000%. Foram feitas melhorias 

significativas na quantidade, qualidade e consistência das indicações de medicamentos, dados 

de ligação a medicamentos, bem como interações medicamentosas e medicamentosas. Muitos 

dados novos também foram adicionados ao DrugBank 5.0. Isso inclui informações sobre a 

influência de centenas de medicamentos nos níveis de metabólitos (fármaco-metabolômica), 

níveis de expressão gênica (fármaco-transcriptômica) e níveis de expressão de proteínas 

(fármaco-proteômica). Novos dados também foram adicionados sobre o status de centenas de 

novos ensaios clínicos de medicamentos e ensaios de reaproveitamento de medicamentos 

existentes. Muitas outras melhorias importantes no conteúdo, na interface e no desempenho do 

site DrugBank foram feitas e devem melhorar muito sua facilidade de uso, utilidade e possíveis 

aplicações em muitas áreas da pesquisa farmacológica, ciência farmacêutica e educação sobre 

drogas. 

A presente pesquisa trata de um estudo comercial que visa obter as informações acerca 

de drogas registradas em seu mais diversos estágios dentro das etapas de pesquisa e inovação 

na base de dados supracitada, que sejam derivadas de lipossomas ou 1,2,4-oxadiazol. A coleta 

aconteceu no ano de 2020, e para tal utilizou-se termos relevantes e em consonância ao escopo 

do presente trabalho, entretanto não se pôde utilizar descritores booleanos para refinar a busca 

por resultados, tanto pela especificidade da utilização dos termos e operadores, quanto pela não-

utilização dos operadores pela plataforma. Por fim, os dados coletados foram analisados, para 

possibilitar as observações das características identificadas nos resultados obtidos. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

Desenvolver e caracterizar um sistema lipossomal contendo uma molécula sintética de N-

ciclohexil-1,2,4-oxadiazol para avaliação da atividade antitumoral in vitro sobre linhagens 

celulares tumorais.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 

• Realizar estudo de monitoramento tecnológico-comercial e produção bibliográfica com a 

classe de oxadiazois; 

• Preparar as nanopartículas lipossomais contendo N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol sintético;  

• Caracterizar em aspectos físico-químicos os nanossistemas;  

• Avaliar in silico o potencial farmacológico desses compostos e potenciais alvos moleculares;  

• Determinar a citotoxicidade de N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol encapsulado em lipossomas 

contra linhagens celulares humanas (tumorais). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Esquema metodológico experimental 

 

Os compostos foram sintetizados pelo Laboratório de Síntese de Compostos Bioativos 

do Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O N-

cyclohexil-1,2,4-oxadiazol escolhido apresentou atividade citotóxica considerável e foi 

escolhido para ser encapsulado porque apresentaram antiproliferativa em células in vitro, 

realizadas previamente pelo grupo. (DE OLIVEIRA, 2018).  

 

Figura 7 - Estrutura química do N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol analisado no estudo.  

 

Molécula de estudo derivada de 1,2,4-oxadiazol, denominada como N-ciclohexil-1,2,4-

oxadiazol (2b). Fonte: CAS Registry Number 1259065-33-2.  

 

Após o encapsulamento, foi realizada a caracterização das nanopartículas avaliando-se 

o tamanho de partícula, potencial zeta, polidispersividade e morfologia. Posteriormente foi 

realizado testes de citotoxicidade em linhagens de células tumorais, comparando a molécula 

livre e nanoestruturada. O planejamento experimental descrito está representado graficamente 

na Figura 8. 
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Figura 8 - Esquema metodológico experimental das avaliações realizadas para concretização 

dos objetivos propostos no trabalho. 

 

 
 

Esquema metodológico do estudo, dividido entre as abordagens utilizadas e a técnicas empregadas 

em cada abordagem. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 Estudos prospectivos 

 

4.2.1  Prospecção Científica 

 

Escolheu-se como descritores de trabalho os termos: cancer, liposom* e oxadiazol*. 

Como a base de dados tem o inglês como idioma de trabalho, optou-se por adotar o caractere 

neutro (*) ao final de liposome and oxadiazol, para evitar a omissão de resultados devido ao 

plural das palavras em questão, bem como possíveis derivações dos termos adotados. Para 

refinar os resultados encontrados, foi utilizado o descritor booleano AND a fim de encontrar 

resultados em comum que contemplassem dois ou mais termos. 

 

4.2.2  Prospecção Tecnológica 

 

Escolheu-se como descritores de trabalho os termos: cancer, liposom* e oxadiazol*. 

Como a base de dados tem o inglês como idioma de trabalho, optou-se por adotar o caractere 

neutro (*) ao final de liposome and oxadiazol, para evitar a omissão de resultados devido ao 

plural das palavras em questão, bem como possíveis derivações dos termos adotados. Para 

refinar os resultados encontrados, foi utilizado o descritor booleano AND a fim de encontrar 

resultados em comum que contemplassem dois ou mais termos. 

 

4.2.3 Prospecção Comercial 

 

Haja visto o título do trabalho, escolheu-se como descritores de trabalho os termos: 

1,2,4-oxadiazol* e liposom*, separadamente. Como a base de dados tem o inglês como idioma 

de trabalho, optou-se por adotar o caractere neutro (*) ao final de liposome and oxadiazole, para 

evitar a omissão de resultados das palavras em questão, bem como possíveis derivações dos 

termos adotados. Realizou-se buscas separadas acercas dos dois termos, uma vez que o banco 

de dado não opera com descritores booleanos, além de buscar-se por termos muito específicos, 

uma busca tão refinada não apresentaria resultados. 
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4.3 Caracterização Físico-Química 

 

4.3.1  Preparação dos sistemas nanoestruturados  

 

Na preparação dos lipossomas, foram utilizados os lipídios dipalmitoilfosfatidilcolina 

(DPPC), dipalmitoilfosfatidilserina (DPPS) e colesterol (COL) com >99% de pureza foram 

obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, Estados Unidos). Os lipídios foram pesados na 

proporção de 5:3:1 (m/m/m) de DPPC:COL:DPPS. Uma solução de 20 µl N-ciclohexil-1,2,4-

oxadiazol (5mM) foi adicionada ao tubo e os componentes foram dissolvidos com 1 ml de 

solução clorofórmio/metanol (1:1 v/v), com >99% de pureza foram obtidos da Dinâmica 

Reagentes (Diadema, São Paulo, Brasil). Os solventes foram evaporados em nitrogênio, obtido 

da White Martins (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil) formando um filme na parede do tubo, 

que foi mantido em dessecador overnight (por 18 horas). Após este período, foi adicionado 1 

ml de tampão PBS (Phosphate Buffer Saline 1,0M pH 7,2) e o tubo foi submetido ao vórtex e 

banho-maria (57 ºC) repetidas vezes para ressuspender os lipossomas, formando uma emulsão. 

A emulsão foi submetida a um extrusor (LiposoFastTM, Avestin) com membranas de 

policarbonato com poros de 200 nm de diâmetro, por 40 vezes, para produzir uma população 

de lipossomas com tamanho uniforme (BARROS et al., 2013). Lipossomas sem a incorporação 

do fármaco (placebo) foram utilizados como controle. 

 

Figura 9 – Representação da preparação do sistema nanoestruturado. 

 

Metodologia utilizada na preparação dos lipossomas. Solubilização dos fosfolipídios DPPC 

(Dipalmitoilfosfatidilcolina), DPPS (Dipalmitoilfosfatidilserina) e COL (Colesterol), posterior 

formação de filme seco, hidratação em tampão PBS (Tampão Fosfato-Salino) e extrusão para 

delineamento da população. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EED) 

 

A morfologia e as dimensões foram analisadas através de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EES), na Central Analítica da 

Universidade Federal do Ceará, no Campus do Pici. O microscópio de varredura FEG Quanta 

450, estágio de resfriamento e aquecimento (FEI Company, Hillsboro, Oregon, Estados Unidos) 

foi utilizado para a análise da amostra. Para a realização das medidas 5,0 µL de amostra foram 

depositados em grids de cobre de 2 mm, o excesso de amostra foi removido e então foi seco 

por 48 h, a temperatura ambiente. As micrografias de varredura eletrônica foram obtidas usando 

um campo de emissão de microscopia eletrônica de varredura de 20 kV e nível de magnitude 

300-150000x. A imagem obtida dos lipossomas foi obtida de uma varredura aleatória do stub. 

A análise de EED foi realizada no revestimento de lipossomas coberto e não-coberto de carbono. 

A deposição de carbono foi realizada usando um aspirador à vácuo, a um vácuo de 10-5 torr. 

 

4.3.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

As imagens de MET foram feitas no Departamento de Biomedicina da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará. O tamanho e a estrutura morfológica dos sistemas 

anfifílicos foram capturados por uma câmera Kodak CCD Mega Plus acoplada ao Microscópio 

Eletrônico de Transmissão JEOL JEM 1200ExII, operando em 80 kV.  Para preparar as 

amostras, 4 µL de uma solução aquosa de micelas formadas foi espalhado sobre uma grade de 

cobre revestido com um fino filme de carbono. O excesso de solução micelar foi delicadamente 

removida com papel absorvente. As amostras foram então marcadas negativamente pela adição 

de 4 µL de 2% de acetato de uranila, e o excesso de solução foi novamente removido antes da 

secagem em condições ambientes. 

 

4.3.4 Análise de Rastreamento de Nanopartículas (ARN) 

 

A Análise de Rastreamento de Nanopartículas (ARN), do inglês Nanoparticle Tracking 

Analysis (NTA), é uma técnica usada para medir e analisar o tamanho e a concentração de 

partículas únicas. O crescente uso deste método levou à necessidade de reduzir a variabilidade 

e a contribuição do usuário e oferecer consistência interlaboratorial em termos de medidas de 
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concentração e tamanho. Para obter medições de concentração altamente precisas, exatas e 

reproduzíveis em diferentes tipos de nanopartículas, a medição da concentração de ARN foi 

alterada consideravelmente. A repetibilidade e a reprodutibilidade das medições de 

concentração aumentaram significativamente, eliminando a sensibilidade da medição às 

configurações do usuário na faixa de concentração sugerida para a análise de ARN. (FILIPE et 

al., 2010). 

O tamanho e a concentração de nanopartículas foram avaliados por ARN, realizado com 

um NanoSight NS300 (Malvern Instruments, Worcestershire, Reino Unido) equipado com uma 

câmara de amostra e um laser de 532nm. O sistema lipossomal foi diluído 1.000 vezes e foram 

injetados na câmara de amostra com seringas estéreis até o líquido se estender até a ponta da 

seringa; as medições foram realizadas em triplicata à temperatura ambiente.  

 

4.3.5 Potencial Zeta 

 

O outro parâmetro importante na caracterização lipossomal é potencial zeta. O potencial 

zeta é a carga geral de uma vesícula lipídica adquire em um meio particular. É uma medida da 

magnitude repulsão ou atração entre partículas em geral e lipídios vesículas em particular. 

Avaliação do potencial zeta de um nanolipossoma preparação pode ajudar a prever a 

estabilidade in vivo dos lipossomas. Qualquer modificação da superfície do nanolipossomo, por 

exemplo. cobertura de superfície por polímero para estender a circulação sanguínea, também 

pode ser monitorado através da medição do potencial zeta. Geralmente, tamanho de partícula e 

potencial zeta são os dois mais importantes propriedades que determinam o destino da injeção 

intravenosa lipossomas. O conhecimento do potencial zeta também é útil no controle a 

agregação, fusão e precipitação, fatores importantes que afetam a estabilidade de formulações 

lipossomais (MOZAFARI, 2010).  

Realizou-se a diluição seriada de 1:50 e 1:100 (v/v) em água milli-Q das soluções de 

nanopartícula controle, bem como do composto encapsulado. A avaliação do potencial zeta foi 

realizado em triplicata no Zetasizer NS300 (Malvern Inc.) da Central de Estudos Farmacêuticos 

e Cosméticos da Universidade Federal do Ceará (CEFAC/UFC). Utilizou-se cubetas de quartzo 

a 25°C para avaliação das cargas distribuídas na superfície dos lipossomas controle e com a 

droga encapsulada.    
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4.3.6 Índice de Polidispersão 

 

O índice de polidispersividade (PDI) é uma medida da heterogeneidade de uma amostra 

com base no tamanho. A polidispersividade pode ocorrer devido à distribuição de tamanho em 

uma amostra ou aglomeração ou agregação da amostra durante o isolamento ou a análise. O 

PDI pode ser obtido de instrumentos que usam espalhamento dinâmico de luz (DLS) ou 

determinado a partir de micrografias eletrônicas. Organizações de padrões internacionais (ISOs) 

estabeleceram que valores de PDI<0,5 são mais comuns para amostras monodispersas, 

enquanto valores >0,7 são comuns a uma distribuição de partículas de tamanho amplo (por 

exemplo, polidispersas) (normas ISO 22.412:2017 e ISO 22.412:2017) No entanto, em matrizes 

complexas, seria impossível determinar o IP sem preparação significativa da amostra e 

isolamento de nanopartículas (BAER et al., 2008).  

A distribuição de nanopartículas e o índice de polidispersidade (PDI) de 

nanocarreadores à base de lipídios são características físicas altamente importantes a serem 

consideradas na criação de produtos comestíveis ou farmacêuticos. Esses atributos dos 

nanocarreadores lipídicos podem afetar as propriedades do volume, o desempenho do produto, 

a processabilidade, a estabilidade e a aparência do produto. Ao formular sistemas 

transportadores bioativos baseados em lipídios, é importante uma análise confiável e 

reprodutível de seu diâmetro médio, heterogeneidade e carga. A determinação do diâmetro 

médio e a distribuição do tamanho dos nanocarreadores lipídicos são ensaios fundamentais de 

controle de qualidade para esses produtos (MAHERANI & WATTRAINT, 2017). 

 

4.4 Predições in silico 

 

4.4.1 Parâmetros de ADMETOX 

 

O ADMETox – Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade são 

parâmetros importantes no processo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos. Esses 

parâmetros estão sendo estudados cada vez mais cedo durante a fase de pesquisa, permitindo 

que moléculas consideradas candidatas sigam no processo de desenvolvimento e moléculas 

consideradas não candidatas sejam descartadas sem um gasto maior de recursos durante os 

testes pré-clínicos e clínicos. Neste sentido, tal avaliação possibilita o desenvolvimento de 

fármacos focado em poucas moléculas, aquelas com maior probabilidade de alcançar o sucesso 
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nas fases clínicas. (KAPETANOVIC et al., 2011). Lipinski (2000) afirmou que uma molécula 

drug-like é definida como um composto que possui parâmetros ADME/Tox suficientemente 

aceitáveis para continuar durante a fase clínica 1, ele examinou somente propriedades 

estruturais que afetariam as propriedades físico-químicas das moléculas. Atualmente o termo 

drug-like foi expandido e tem sido associado a várias outras propriedades que afetam os 

parâmetros ADMETox (KAPETANOVIC et al., 2011; WANG et al., 2015) (Tabela 1). 

Esses parâmetros são analisados em várias etapas, baseados em experimentação in vitro 

e in vivo e após realização desse último teste caso os resultados deem negativos as moléculas 

testadas deveriam ser descartadas e um novo projeto reiniciado.  

 

Tabela 1 – Propriedades de avaliação dos parâmetros ADME/Tox 

 

 

 

Propriedades Estruturais 

Ligações de Hidrogênio 

Lipofililicidade 

Peso Molecular 

Superfície Polar 

pKa 

Reatividade 

 

Propriedades Físico-Químicas 

Solubilidade 

Permeabilidade 

Estabilidade Química 

 

Propriedades Bioquímicas 

Metabolismo Fases 1 e 2 

Ligação a proteínas e tecidos 

Transporte (Uptake/Efluxo) 

 

Propriedades Farmacocinéticas  

e Toxicológicas 

Eliminação 

Biodisponibilidade 

DL50 

Tempo de meia-vida 

Interação droga-droga 

 

Propriedades ADME/TOX (Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade) 

preditas pela ferramenta pKCSM. Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.2 Avaliação de potenciais alvos  

 

Para avaliação dos ligantes foi enviado ao provedor online Pharmmapper o arquivo da 

estrutura do N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol no formato SDF. Em seguida, os arquivos foram 

organizados de acordo com os maiores z’score, que representa maior probabilidade de interação 

com os compostos. 

 

4.4.3. Análise de similaridade estrutural 

 

O SwissSimilarity é uma nova ferramenta da Web para a triagem virtual rápida baseada 

em pequenos ligantes de bibliotecas de drogas. Os compostos rastreados incluem drogas, 

moléculas bioativas e comerciais, bem como 205 milhões de compostos virtuais facilmente 

sintetizáveis a partir de reagentes sintéticos disponíveis no mercado. As previsões podem ser 

realizadas on-the-fly usando seis diferentes abordagens de triagem, incluindo impressões 

digitais moleculares em 2D, bem como metodologias de similaridade 3D superposicionais e 

rápidas, sem superposição. O SwissSimilarity faz parte de uma grande iniciativa do Instituto 

Suíço de Bioinformática do SIB para fornecer ferramentas on-line para o design de 

medicamentos auxiliados por computador, como SwissDock, SwissBioisostere ou 

SwissTargetPrediction com o qual ele pode interoperar e está vinculado a outras ferramentas e 

bancos de dados on-line bem estabelecidos. A interface do usuário e o back-end foram 

projetados para oferecer simplicidade e facilidade de uso, para fornecer recursos profundos de 

triagem virtual para especialistas e não especialistas no campo. O SwissSimilarity pode ser 

acessado gratuitamente ou faça o login em http://www.swisssimilarity.ch. 

 

4.5 Avaliação da atividade citotóxica in vitro 

 

4.5.1 Obtenção e cultivo de células 

 

A maioria das linhagens utilizadas nesse trabalho foram cedidas pelo Instituto Nacional 

do Câncer dos Estados Unidos (United States - National Cancer Institute, US -NCI) e pelo 

Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ). As células tumorais  foram cultivadas em frascos 

plásticos para cultura (Corning®, 25 cm2, volume de 50 ml e 75 cm2, volume de 250 mL), 

utilizando o meio de cultura RPMI 1640 ou DMEM (Gibco®) específico para cada linhagem 
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utilizada, suplementados com 10 % de soro fetal bovino (SBF, Gibco®) e 1% de antibióticos 

(penicilina/estreptomicina). As linhagens de HCT-116 (câncer colorretal) e PC3 

(adenocarcinoma de próstata) foram mantidas em incubadoras de células (NUAIRE TS 

Autoflow®) a 37°C e atmosfera contendo 5% de CO2 e 95% de umidade. 

 

4.5.2 Avaliação da atividade citotóxica em linhagens celulares in vitro (MTT) 

 

A avaliação da citotoxicidade das amostras foi realizada por meio do ensaio de MTT 

que consiste em uma análise colorimétrica baseada na conversão do sal 3-(4,5-dimatil-2-tiazol)-

2,5-difenil-brometo de tetrazólio (MTT) solúvel em água, de cor amarela, em cristais insolúveis 

de formazan, de cor púrpura. A conversão do MTT ocorre apenas em células viáveis e 

metabolicamente ativas, através da ação de enzimas desidrogenases mitocondriais, fato que 

permite a quantificação indireta da porcentagem de células vivas (MOSMANN, 1983). O 

produto insolúvel formado pode ser dissolvido por alguns solventes e sua quantificação é 

realizada a partir de absorbância, utilizando um espectrofotômetro (595 nm). 

Para essa finalidade as linhagens utilizadas foram plaqueadas em placas de 96 poços, 

sendo as concentrações de plaqueamento específicas para cada tipo de célula (Tabela 5). Após 

24h de incubação das células em placa na estufa a 5% de CO2 a 37 ºC, foram adicionadas às 

placas as substâncias diluídas em meio completo em concentrações que variaram de 0,3 a 30 

M para o N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol para o controle positivo, doxorrubicina (DOX, Sigma®) 

(0,3 M). As placas foram reincubadas por 72 horas em estufa sob condições de cultivo padrão. 

Após o período de incubação, as placas foram centrifugadas a 1500 rpm por 15 min e os 

sobrenadantes removidos e posteriormente, foram adicionados em 150 L da solução de MTT 

(0,5 mg/mL), diluído em RPMI 1640, em cada poço, e, então, as placas foram incubadas por 

mais 3h. Passado o último tempo de incubação, as placas foram novamente centrifugadas, sendo, 

desta vez, a 3.000 rpm por 10 min e o sobrenadante foi desprezado. A absorbância foi medida, 

após dissolução do precipitado com 150 L de dimetilsufóxido (DMSO, Dinâmica) P.A., a 

leitura foi realizada em espectrofotômetro de placa (Beckman Coulter Inc., modelo DTX-880), 

no comprimento de onda de 595nm. A leitura foi realizada utilizando o programa Multimode 

Detection Software (Beckman Coulter Inc.). Análise dos dados foi realizada, a partir de três 

experimentos independentes, e suas CI50(concentração inibitória média capaz de provocar 50% 

do efeito máximo) e respectivos ± desvio padrão (DP) da porcentagem de inibição do 

crescimento celular foram calculados usando o programa GraphPad Prism 6. 
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Tabela 2 - Lista de linhagens tumorais humanas utilizadas com suas origens e concentrações 

de plaqueamento.  

 

Linhagem 

Celular 
Doença Organismo 

Concentração de 

Plaqueamento (células/mL) 

HCT-116 Carcinoma 

colorretal 

Homo sapiens 7,0 x 104 

PC-3 Adenocarcinoma 

de próstata 

Homo sapiens 1,0 x 105 

Linhagens celulares tumorais utilizadas no estudo, com respectivas doenças relacionadas, 

organismo e concentração de plaqueamento. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Estudos Prospectivos 

 

5.1.1 Prospecção Científica 

 

Pode-se inferir a partir da Tabela 3 que apesar de haver muitos artigos publicados sobre 

a temática de câncer, é notória a pequena quantidade de artigos que relacionam câncer, 

lipossoma e oxadiazol, apenas 1 resultado, visto que menos de 1% do total de artigos publicados 

abordam tal tema. 

 

Tabela 3 – Artigos identificados de acordo com os descritores utilizados encontrados na base 

de dados Web of Science de 1963 até 2019. 

Quantidade de artigos encontrados na plataforma Web of Science de acordo com os descritores 

elencados e a combinação destes por meio de operadores booleanos, desde 1963 até 2019. *= 

Refere-se a um caractere neutro apara evitar possíveis derivações de um mesmo termo de busca. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O único artigo publicado que permeia as três temáticas abordadas na busca tem como 

título “Inhibition of MDR1 activity and induction of apoptosis by analogues of nifedipine and 

diltiazem: an in vitro analysis”. Publicado em 2011, o trabalho trata da reversão da resistência 

a múltiplas drogas-1 (MDR1) nas células A2780/DX3 pelos dois compostos 1 e 2 do tipo 

nifedipina que fazem parte de uma biblioteca de canais de cálcio de 1,4-di-hidropiridinas (1,4-

DHPs) moduladores portadores em C-4 de um sistema imidazo [2,1-b] tiazol substituído 

diferente, sendo um deles um topotecano lipossomal. Com origem italiana, o presente trabalho 

foi desenvolvido na Universidade da Bologna e insere-se nas áreas do conhecimento de 

Descritores Número de Artigos 

cancer 2.400.424 

liposom* 77.816 

oxadiazol* 12.787 

cancer AND liposom* 16.099 

cancer AND oxadiazol* 503 

liposom* AND oxadiazol* 3 

cancer AND liposom* AND oxadiazol* 1 

http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&doc=1&qid=29&SID=5F5Lmtw1EtgVkxvfQfe&search_mode=AdvancedSearch&update_back2search_link_param=yes
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Oncologia e Farmácia. Tal resultado, não indica, de fato, que não existam estudo que relacionem 

os três temas pertinentes – câncer, lipossoma e oxadiazol – todavia, relaciona-se mais com o  

desenvolvimento de novas formulações, indicando um maior número de patentes com os 

mesmos termos de busca, do que com a divulgação científica, dada pela publicação de artigos.   

 

5.1.2 Prospecção Tecnológica 

 

É possível constatar que os termos cancer, liposom* e oxadiazol* apresentam um 

número considerável de patentes, 235.068, 24.317 e 14.278, respectivamente, principalmente o 

primeiro termo, se comparado aos demais termos e combinações. A própria combinação de 

cancer e liposom* apresenta um resultado representativo de patentes indexadas (6.203), se 

comparado com as demais combinações de dois termos, cancer AND oxadiazol* e liposom* e 

oxadiazol*, com 6.203 e 2.749 resultados, respectivamente. Ao refinar-se os resultados, quando 

se combina os três termos – cancer AND liposom* AND oxadiazol* - têm-se 45 resultados. 

 

Tabela 4 – Patentes identificadas de acordo com os descritores utilizados encontrados na base 

de dados Derwent Innovation Index (DII) de 1963 até 2019. 

Quantidade de patentes encontradas na plataforma Derwent Innovation Index (DII) de acordo 

com os descritores elencados e a combinação destes por meio de operadores booleanos, desde 

1963 até 2019. *= Refere-se a um caractere neutro apara evitar possíveis derivações de um 

mesmo termo de busca. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dado a especificidade dos resultados da combinação cancer AND liposom* AND 

oxidiazol* e o objetivo o qual se presta o trabalho, optou-se por analisar tais resultados com 

mais afinco. 

De acordo com as áreas do conhecimento, Química e Farmácia/Farmacologia tiveram o 

Descritores Número de Patentes 

cancer 235.068 

liposom* 24.317 

oxadiazol* 14.278 

cancer AND liposom* 6.203 

cancer AND oxadiazol* 2.749 

liposom* AND oxadiazol* 88 

cancer AND liposom* AND oxadiazol* 45 
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maior número de resultados 45 resultados, cada. Em seguida, as áreas de Biotecnologia aplicada 

à Microbiologia, Ciência dos Polímeros e Agricultura, apresentam 10, 8 e 4 resultados cada, 

respectivamente. Por fim, a área de Tecnologia da Ciência Alimentar, apresentou apenas 1 

resultado, dado a combinação de busca. Vale ressaltar que quanto às áreas de conhecimento, 

uma mesma patente pode aludir a uma ou mais áreas do conhecimento. 

 

Gráfico 1 - Número de patentes encontradas de acordo com os descritores utilizados 

encontrados na base de dados Derwent Innovation Index (DII) de 1963 até 2019. 

 

Representação gráfica de patentes encontradas na plataforma Derwent Innovation Index (DII) 

de acordo com os descritores elencados e a combinação destes por meio de operadores 

booleanos, desde 1963 até 2019. *= Refere-se a um caractere neutro apara evitar possíveis 

derivações de um mesmo termo de busca. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 2 – Número de patentes da combinação cancer AND liposom* AND oxadiazol* por 

registros por área do conhecimento encontrados na base de dados Derwent Innovation Index 

(DII) de 1963 até 2019. 

 

Representação gráfica do número de patentes da combinação cancer AND liposom* AND 

oxadiazol* por registros por área do conhecimento indexadas na base de dados Derwent 

Innovation Index (DII) de 1963 até 2019. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Quanto aos depositantes das patentes, encontraram-se 25 depositantes. Destes, 

escolheu-se os 7 depositantes com maior número de resultados para dispor na tabela abaixo. 

Destes, é possível identificar que todos constituem empresas, estas ligadas a indústria química 

ou farmacêutica.   

Em especial dá-se ênfase a Takeda Pharmaceutical Company Limited, o qual possui 5 

depósitos, dois a mais que os demais colocados. A Takeda é uma empresa global baseada em 

pesquisa, com foco principal em produtos farmacêuticos. Como a maior empresa farmacêutica 

do Japão e uma das líderes mundiais da indústria.  

Em relação aos inventores, que aqui difere-se dos depositantes, que em sua maioria são 

as empresas ou instituições de ensino aos quais os primeiros estão vinculados, são em sua 

maioria de nacionalidade americana e japonesa. Vale ressaltar, que em sua maioria, são 

empregados da empresa Takeda, seja em sua sede Takeda Pharmaceutical Company Limited ou 

em suas filais americanas Takeda Chemistry Industry Limited ou Takeda San Diego 

Incorporation. 
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Tabela 5 – Maiores depositantes por número de depósitos de acordo com os descritores 

utilizados encontrados na base de dados Derwent Innovation Index (DII) de 1963 até 2019. 

Depositantes  Nº de Depósitos 

Takeda Pharm Company Limited  5 

Bristol Myers Cquibb Company 3 

Forma Therapeutics Incorporation 3 

Sugen Incorporation 3 

Takeda Chem Ind Limited 3 

Takeda San Diego Incorporation 3 

Vertex Pharm Incorporation 3 

Lista dos maiores depositantes de patentes indexados pelo Derwent Innovation Index (DII) de 

1963 a 2019 com os descritores cancer AND liposom* AND oxadiazol*. Fonte: Elaborado 

pelo autor 

 

Tabela 6 – Maiores inventores por número de depósitos de acordo com os descritores utilizados 

encontrados na base de dados Derwent Innovation Index (DII) de 1963 até 2019. 

Inventores Nº de Depósitos 

Stafford J A 4 

Bair K W 3 

Kaldor S W 3 

Sun L 3 

Tang P C 3 

Wallace M B 3 

Lista dos maiores inventores de patentes indexados pelo Derwent Innovation Index (DII) de 

1963 a 2019 com os descritores cancer AND liposom* AND oxadiazol*. Fonte: Elaborado 

pelo autor. 

 

De acordo com a Código Internacional de Patentes (IPC), as patentes encontradas 

apresentaram a seguinte distribuição: 56% relacionadas ao código A61P (atividade terapêutica 

específica de compostos químicos ou preparações medicinais); 30% relacionadas ao código 

A61K (Preparações para fins médicos, dentários ou de excremento) e 14% relacionadas ao 

código C07D (compostos orgânicos heterocíclicos). 

Um ponto a se ressaltar é que os autores do artigo não figuram na lista de inventores de 

patentes relacionadas ao temas, evidenciando a dificuldade de transferência de tecnologia da 

academia à indústria, ou seja, muitos artigos publicados não tornam-se patentes.  

A partir dos resultados obtidos, foi possível observar que apesar da utilização de 
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lipossomas como veículos para entrega controlada de moléculas terapêuticas ser uma área de 

pesquisa em ascensão, não há depósitos nesta área no Brasil, que sofre de problemas 

sistemáticos relacionado à produção de patentes.  

É preciso contornar obstáculos, tais como: a falta de diálogo entre a universidade e as 

empresas, para que, de fato, a patente possa virar um produto à serviço da população; o processo 

burocrático e demorado desde o depósito da patente até a concessão; a falta de incentivos aos 

pesquisadores para o desenvolvimento das patentes, além de um retorno insatisfatório da 

patente, que muitas vezes está vinculada à Universidade, caso esta vire produto. Faz-se 

necessário que o Brasil sobrepuje tais dificuldades para desenvolver patentes, em geral, e possa 

figurar em uma posição mais relevante em proteção intelectual.  

 

Gráfico 3 – Classificação das patentes encontradas na busca segundo o Código Internacional 

de Patentes (IPC) de acordo com os descritores utilizados encontrados na base de dados 

Derwent Innovation Index (DII) de 1963 até 2019. 

 

Representação gráfica da distribuição das patentes indexadas no Derwent Innovation 

Index de 1963 a 2019, com os descritores cancer AND liposom* AND oxadiazol* de acordo 

com a Código Internacional de Patentes (IPC). A61P (atividade terapêutica específica de 

compostos químicos ou preparações medicinais); A61K (Preparações para fins médicos, 

dentários ou de excremento) e C07D (compostos orgânicos heterocíclicos). Fonte: Elaborado 

pelo autor. 

 

Por outro lado, existe um grande esforço da comunidade científica para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisas, publicações e pedidos de patentes utilizando 

56%
30%

14%

Código Internacional de Patentes (IPC)
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tecnologias associadas à utilização de lipossomas e oxadiazois em combate ao câncer. Espera-

se que, devido à grande demanda mundial por tratamentos mais assertivos, que causem menos 

efeitos colaterais tanto quanto possível, a tendência é que esse número de depósitos aumente ao 

longo dos anos, gerando benefícios à saúde humana.  

É possível constatar também que os Japão e Estados Unidos figuram como líderes 

mundiais no número de patentes associadas à temática da pesquisa, segundo nossa pesquisa, 

corroborando para sua manutenção na vanguarda da proteção intelectual. Por outro lado, o 

Brasil não possui resultado substancial para tal, figurando com nenhuma patente depositada. 

 

5.1.3 Prospecção Comercial 

 

Tabela 7 – Lista de drogas lipossomais de acordo com seus respectivos status. 

Status Lipossoma 

Aprovado 

Anfotericina B 

Daunorrubicina 

Doxorrubicina 

Mifamurtida 

Amicacina 

Vincristina 

Clobetasona 

Patisaran 

Investigacional 

Prostaglandina Lipossomal E1 

Lurtotecano 

JNJ-27548547 

7-etil-10-hidroxicampotecina 

Nutracêutico Óleo de Curcuma Xanthorrhiza 

Lista de drogas lipossomais de acordo com seus respectivos status de pesquisa e/ou 

comercialização encontrados na plataforma DrugBank. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A anfotericina B mostra uma alta ordem de atividade in vitro contra muitas espécies de 

fungos. Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Candida, Blastomyces dermatitidis, 

Rhodotorula, Cryptococcus neoformans, Sporothrix schenckii, Mucor mucedo e Aspergillus 

fumigatus são todos inibidos por concentrações de anfotericina B variando de 0,03 a 1,0 

mcg/mL. Enquanto Candida albicans é geralmente bastante suscetível à anfotericina B, 
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espécies não-albicans podem ser menos suscetíveis. Pseudallescheria boydii e Fusarium sp. 

geralmente são resistentes à anfotericina B. O antibiótico não tem efeito sobre bactérias, 

rickettsias e vírus (WISHART, 2006). Já a daunorrubicina é um antineoplástico antraciclina 

aminoglicosídeo muito tóxico isolado de Streptomyces peucetius e outros, usado no tratamento 

de leucemia e outras neoplasias (WISHART, 2006). E a doxorrubicina é um antibiótico 

citotóxico da antraciclina isolado de culturas de Streptomyces peucetius. A doxorrubicina se 

liga aos ácidos nucléicos, presumivelmente por intercalação específica do núcleo da antraciclina 

planar com a dupla hélice do DNA (WISHART, 2006). 

    A mifamurtida é um imunomodulador com atividade antitumoral via ativação de 

macrófagos e monócitos. Também chamada de L-MTP-PE, a mifamurtida pode ser uma forma 

lipossomal do ingrediente ativo MTP-PE, que é um derivado sintético, menos pirogênico e de 

ação mais prolongada do dipeptídeo de muramil (MDP). MDP é um motivo presente em todas 

as paredes bacterianas gram-positivas e gram-negativas que é reconhecido por diferentes 

moléculas de sinalização e ativadores, como receptores do tipo ligação de nucleotídeos e 

domínio de oligomerização (NOD) (NLR) e receptores do tipo toll presentes em macrófagos e 

monócitos (WISHART, 2006). O resultado geral do reconhecimento do MDP leva à produção 

de citocinas pró-inflamatórias e à promoção de efeitos bactericidas e tumoricidas. Como uma 

formulação lipossomal, a mifamurtida demonstra um efeito tumoricida aprimorado e um perfil 

de segurança aprimorado (KAGER, POSTCHGER & BIELACK, 2010). O mifamurtida é 

comercializado na Europa como Mepact para infusão intravenosa. É administrado como terapia 

adjuvante à quimioterapia combinada pós-operatória em pacientes pediátricos, adolescentes ou 

adultos com osteossarcoma ressecável e não metastático de alto grau após ressecção cirúrgica 

macroscopicamente completa. Nos EUA, atualmente está sob investigação o status de 

medicamento órfão para o tratamento do osteossarcoma. (FRAMPTON, 2010; WISHART, 

2006). 

    A amicacina é um antibiótico semissintético aminoglicosídeo derivado da 

canamicina A. A amicacina é sintetizada por acilação com a cadeia lateral l-(-)-γ-amino-α-

hidroxibutiril no grupo amino C-1 da porção desoxistreptamina da canamicina A (RAMIREZ 

& TOLMASKY, 2017). A propriedade exclusiva da amicacina é que ela exerce atividade contra 

bacilos gram-negativos mais resistentes, como Acinetobacter baumanii e Pseudomonas 

aeruginosa. A amicacina também exerce excelente atividade contra a maioria dos bacilos gram-

negativos aeróbicos da família Enterobacteriaceae, incluindo Nocardia e alguns 

Mycobacterium (M. avium-intracelulare, M. chelonae e M. fortuitum) (SIZAR & 
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SUNDARESHAN, 2017). M. avium-intracelular (MAC) é um tipo de micobactéria não-

tuberculosa (MNT) encontrada na água e no solo. Os sintomas desta doença incluem tosse 

persistente, fadiga, perda de peso, suores noturnos e falta de ar e tosse com sangue (SIZAR & 

SUNDARESHAN, 2017). Várias formas de amicacina são usadas atualmente, incluindo uma 

injeção intravenosa (IV) ou intramuscular (IM). Em setembro de 2018, uma suspensão de 

inalação lipossomal desse medicamento foi aprovada pelo FDA para o tratamento de doenças 

pulmonares causadas pelas bactérias do complexo Mycobacterium avium (MAC) em uma 

pequena população de pacientes com a doença que não respondem ao tratamento tradicional 

(WISHART, 2006). 

A vincristina é um alcaloide antitumoral da vinca isolado da Vinca rosea. É 

comercializado sob várias marcas, muitas das quais têm formulações diferentes, como 

Marqibo® (injeção lipossômica) e Vincasar®. A vincristina é indicada para o tratamento de 

leucemia aguda, linfoma maligno, doença de Hodgkin, eritemia aguda e panmielose aguda. O 

sulfato de vincristina é frequentemente escolhido como parte da poliquimioterapia devido à 

falta de supressão significativa da medula óssea (nas doses recomendadas) e da toxicidade 

clínica única (neuropatia) (WISHART, 2006). A clobetasona é um corticosteroide que é 

frequentemente empregado topicamente como tratamento para uma variedade de condições, 

como eczema, psoríase, várias formas de dermatite e para certas condições oftalmológicas. O 

butirato de clobetasona tópica demonstrou supressão mínima do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (WISHART, 2006). Patisiran é o primeiro em uma classe de interferentes curto de RNA 

classe para o tratamento de pacientes com polineuropatia causada por amiloidose mediada por 

transtiretina hereditária (WOOD, 2018). É comercializado como Onpattro®, que é formulado 

como patisiran dentro de um envelope lipossômico para melhor entrega ao fígado, onde é 

produzida a transtiretina . A aprovação do Onpattro® foi concedida à Alnylam Pharmaceuticals, 

Inc. em agosto de 2018. O Onpattro recebeu concessões de Fast Track, Priority Review and 

Breakthrough Therapy (WISHART, 2006). 

    A forma encapsulada em lipossomas de prostaglandina E1 (Liprostin) é conhecida 

por ser um potente vasodilatador e inibidor de plaquetas, bem como um agente anti-inflamatório 

e antitrombótico. A formulação lipossomal da PGE-1 altera a dinâmica da droga e melhora seu 

índice terapêutico de maneiras que a PGE-1 sozinha não poderia alcançar. A formulação 

encapsulada (Liprostin) demonstrou melhorar o índice terapêutico da PGE-1, impactando 

positivamente muitas áreas de tratamento, como ataques cardíacos, doenças oclusivas, úlceras 

isquêmicas, salvamento crítico de membros, claudicantes e artrite (WISHART, 2006). O 
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lurtotecano está sob investigação no ensaio clínico NCT00022594 (Lurtotecano lipossomal no 

tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço metastático ou com recorrência local). 

O JNJ-27548547 está sob investigação no ensaio clínico NCT01705002 (Pró-fármaco à base 

de lipídios lipossomais peguilados administrados por via intravenosa e lipomotricina-C 

(PROMITIL) em pacientes com câncer com tumores sólidos) (WISHART, 2006). A 7-etil-10-

hidroxicamptotecina (SN 38) é uma formulação lipossomal do metabolito ativo do irinotecano, 

um pró-medicamento quimioterápico aprovado para o tratamento de câncer colorretal avançado. 

O SN38 tem sido utilizado em estudos que estudam o tratamento de câncer, tumores sólidos 

avançados, câncer de pulmão de pequenas células, câncer colorretal metastático e câncer de 

mama triplo negativo, entre outros (WISHART, 2006). 

    O óleo de cúrcuma xanthorrhiza é extraído de Curcuma xanthorrhiza Roxb., Um 

membro da família do gengibre (Zingiberaceae), amplamente distribuído na região do sudeste 

asiático (TJANDRAWINATA et al., 2014). A curcuma xanthorrhiza também é conhecida como 

açafrão javanês (VAN GALEN & KROES, 2014). Durante séculos, o óleo de cúrcuma 

xanthorrhiza tem sido utilizado como medicamento tradicional devido aos seus efeitos 

antibacteriano, antiespasmódico, antioxidante, antitumoral e anti-inflamatório (DEVERAJ et. 

al., 2014). Tem sido utilizado no tratamento de doenças do estômago, doenças hepáticas, 

constipação, diarreia com sangue, disenteria, febre infantil, hipotrigliceridemia, hemorroidas e 

erupções cutâneas (TJANDRAWINATA et al., 2014). O óleo de xanthorrhiza da cúrcuma é 

composto por 1-2% de curcumina e 3-12% de óleo volátil, que contém principalmente 

sesquiterpenos, 44,5% de xanthorrhizol e uma pequena quantidade de cânfora. No entanto, os 

principais componentes ativos da Curcuma xanthorrhiza são a curcumina e o xanthorrhizol, que 

apresentam uma ampla gama de atividades farmacológicas e efeitos sinérgicos. A curcumina é 

uma mistura de derivados do dicinamoilmetano e outros diaril-heptanóides fenólicos e não 

fenólicos (VAN GALEN & KROES, 2014). O óleo de cúrcuma xanthorrhiza é encontrado como 

ingrediente ativo em produtos de higiene e na comercialização de produtos que contenham 

cúrcuma xanthorrhiza é autorizado em alguns países europeus, incluindo a Alemanha e os 

Países Baixos (WISHART, 2006). 
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Tabela 8 – Lista de drogas contendo derivados de 1,2,4-oxadiazol de acordo com seus 

respectivos status 

Status Droga 

Aprovado 

Naldimedina 

Oxalamina 

Raltegavir 

Atalurano 

Azalsirtan Medoxomil 

Ozanimod 

Opicapone 

Experimental 

Carboxymethylthio-3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-Oxadiazol 

4-[3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-Oxadiazol-5-yl]Butanoic Acid 

{4-[2,2-Bis(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)-3-

Phenylpropyl]Phenyl}Sulfamic Acid 

Tert-Butyl 4-(3-Thiophen-2-yl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Piperidine-1-

Carboxylate  

1-(Thiophen-2-ylacetyl)-4-(3-Thiophen-2-yl-1,2,4-Oxadiazol-5-

yl)Piperidine 

(2S,3S)-3-{3-[4-(Methylsulfonyl)Phenyl]-1,2,4-Oxadiazol-5-yl}-1-

Oxo-1-Pyrrolidin-1-ylbutan-2-Amine 

(2S,3S)-3-{3-[2-Chloro-4-(Methylsulfonyl)Phenyl]-1,2,4-

Oxadiazol-5-yl}-1-Cyclopentylidene-4-Cyclopropyl-1-

Fluorobutan-2-Amine 

Proxazole 

Prenoxdiazine 

Butalamina 

Ácido Quisquálico 

Investigacional 

Imolamine 

IOWH-032 

Pleconaril 

Cenerimod 

GSK-1292263 
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ASP-4058 

Verucerfont 

GSK-2018682 

Amenamevir 

Avagacestat 

Lista de drogas contendo 1,2,4-oxadiazol em sua estrutura de acordo com seus respectivos 

status de pesquisa e/ou comercialização encontrados na plataforma DrugBank. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

 

Acerca das drogas aprovadas contendo 1,2,4-oxadiazol em sua formulação tem-se a 

naldemedina é um antagonista dos receptores opioides. É uma forma modificada de naltrexona 

à qual foi adicionada uma cadeia lateral para aumentar o peso molecular e a área de superfície 

polar, resultando em transporte restrito através da barreira hematoencefálica. A naldemedina 

foi aprovada em 2017 nos EUA e no Japão para o tratamento da constipação induzida por 

opioides (WISHART, 2006). A oxolamina que não é aprovada nos EUA, mas pode ser 

comercializada em outros lugares internacionalmente como supressor da tosse. Está listado 

como medicamento sob prescrição médica na legislação da Nova Zelândia. A oxolamina 

também é aprovada em Taiwan para o tratamento de inflamações do trato respiratório 

(WISHART, 2006). Já o raltegravir é um medicamento antirretroviral produzido pela Merck & 

Co., usado para tratar a infecção pelo HIV. Ele recebeu a aprovação da Administração de 

Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) em 12 de outubro de 2007, a primeira de uma nova 

classe de medicamentos para HIV, os inibidores da integrase, para receber essa aprovação 

(WISHART, 2006). 

    Ataluren é um novo medicamento administrado por via oral que tem como alvo 

mutações sem sentido. O ataluren foi aprovado para uso pela Agência Europeia de 

Medicamentos no tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne em pacientes com 5 anos ou 

mais que possam andar. Mais especificamente, o ataluren é usado no pequeno grupo de 

pacientes cuja doença é causada por um defeito genético específico (chamado de 'mutação sem 

sentido') no gene da distrofina. Este medicamento ainda não possui aprovação da Food and 

Drug Administration dos EUA ou da Health Canada para quaisquer indicações. O azilsartan 

medoxomil é um antagonista do receptor da angiotensina II indicado para o tratamento da 

hipertensão essencial leve a moderada. O Azilsartan medoxomil é um pró-fármaco do 

Azilsartan comercializado como Edarbi® pela Takeda. Até agora, o azilsartan medoxomil 

demonstrou ser superior ao Olmesartan® e ao Valsartan® na redução da pressão arterial 

(WISHART, 2006). 
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    Ozanimod é um modulador do receptor de esfingosina 1-fosfato uma vez ao dia 

para o tratamento da esclerose múltipla (EM) recidivante e da doença inflamatória intestinal. 

Foi desenvolvido pela Celgene (agora adquirida pela Bristol-Myers Squibb) e foi aprovado pela 

FDA em 26 de março de 2020 (LAMB, 2020). A EM é uma doença inflamatória devastadora 

que frequentemente progride e causa efeitos neurológicos, físicos e cognitivos graves 

(GHASEMI, RAZAVI & NIKZAD, 2017). A doença inflamatória intestinal também é uma 

condição inflamatória crônica e pode causar dor abdominal persistente, diarreia, fezes com 

sangue e vômitos (AHMED et al., 2020). Em ensaios clínicos, o Ozanimod demonstrou ser bem 

tolerado e resultou em uma diminuição maior na taxa de recidivas da EM do que no interferon 

intramuscular beta-1a , um padrão atual na terapia da EM. Estudos envolvendo pacientes com 

doença inflamatória intestinal também mostraram resultados promissores (COHEN et. al., 2019; 

VETTER & NEURATH, 2017; WISHART, 2006). 

    O Opicapone é um inibidor de terceira geração potente, reversível e de ação 

periférica da catecol-o-metiltransferase (COMT), uma enzima envolvida na quebra de várias 

catecolaminas, incluindo a dopamina (BONIFÁCIO et. al, 2007; SVETEL et. al, 2018). Em 

junho de 2016, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, 

válida para toda a União Europeia, para OPC, indicada como terapia adjuvante aos inibidores 

da levodopa e descarboxilase em pacientes adultos com doença de Parkinson e flutuações 

motoras no final da dose (FABBRI, ROSA & FERREIRA, 2016). Em abril de 2020, o FDA 

aprovaram o uso de opicapona como tratamento adjuvante à levodopa/carbidopa em pacientes 

com doença de Parkinson (DP) que sofrem episódios. O opicapone é comercializado como, sob 

a marca Ongentys®, em cápsulas orais diárias (WISHART, 2006). Quase todos os indivíduos 

com doença de Parkinson que são tratados com levodopa mais um inibidor da dopa 

descarboxilase (DDC) (por exemplo, carbidopa) desenvolverão complicações motoras com o 

tempo. O passo inicial no gerenciamento é alterar a dosagem de levodopa/inibidor de DDC e o 

uso de medicamentos adjuvantes. Várias opções incluem a suplementação com um agonista da 

dopamina, um inibidor da monoamina oxidase B (selegilina, rasagilina), um inibidor da catecol-

O-metil transferase (COMT) ou amantadina ou o uso de uma formulação de levodopa de 

liberação modificada (FDA, 2020; WISHART, 2006). A mais nova opção adjunta é opicapone. 

Este medicamento é um inibidor reversível da COMT periférico seletivo que oferece o 

benefício de uma duração de ação superior a 24 horas, permitindo a administração uma vez ao 

dia. O opicapone demonstra o menor risco de citotoxicidade em comparação com outros 

inibidores da catecol-O-metiltransferase [L2337] (FDA, 2020; WISHART, 2006). 
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5.2 Caracterização Físico-Química 

 

5.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EED) 

 

. Os lipossomas podem sofrer perturbações estruturais como resultado das condições de 

alto vácuo e do processo de coloração exigido por algumas técnicas de microscopia eletrônica. 

Portanto, a microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica de imagem usada com 

menos frequência, porque a análise exige que a amostra seja seca ou fixada antes da imagem 

(RUOZI et al., 2011). 

Alder et al. tentou primeiro usar o MEV para caracterizar lipossomas em 1984 (ADLER; 

SCHIEMANN, 1985). Eles mostraram que o uso do método de liofilização para preparar as 

amostras de lipossomas para MEV resultou em uma grande proporção de nódulos visíveis e 

material com crostas (ADLER; SCHIEMANN, 1985). Estudos mais recentes mostraram que a 

própria estrutura lipossomal pode sofrer perturbações devido às condições de alto vácuo e 

processos de coloração necessários para esta técnica de preparação (RUOZI et al., 2011). Agora, 

o MEV não é mais comumente usado para analisar lipossomas, pois exige que a amostra seja 

seca ou fixada antes da geração de imagens (RUOZI et al., 2011). No entanto, o MEV pode 

fornecer informações gerais sobre a estrutura concêntrica das diferentes camadas lipídicas, além 

de fornecer detalhes sobre o tamanho e a morfologia esférica de uma preparação (NIRALE et 

al., 2009) (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Micrografias obtidas por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

(a) 
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(b) 
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Representação das micrografias obtidas por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), da do lipossoma controle (a) e do lipossoma contendo a droga (b). Fonte: Elaborado 

pelo autor. 

 

É possível identificar a morfologia esférica dos lipossomas, seja nanopartícula sem o 

composto encapsulado ou com o composto encapsulado. As medidas não são levadas em 

consideração, uma vez que essa técnica se presta a analisar apenas a morfologia e não o tamanho, 

além de que para a análise da amostra é preciso que a mesma seja desidratada para a fixação e 

posterior análise, o que leva a alteração do tamanho dos lipossomas.   

A espectroscopia de dispersão eletrônica das amostras do lipossoma controle e do 

lipossoma encapsulado com os composto são apresentados a seguir. Observa-se a presença de 

altas concentrações de carbono e detectou-se oxigênio, silíca e enxofre nas duas análises. Porém, 

é perceptível o aumento considerável na concentração de oxigênio na espectroscopia de 

dispersão do lipossoma encapsulado, se comparado com o lipossoma branco, Uma vez que a 

fórmula química desse oxigênio relaciona-se com a sílica (Si), na fórmula química (SiO2), isso 

pode se dá a contaminantes na amostra, bem como a presença de cobre (Cu), não presente na 

primeira análise, podendo ser relacionado ao grid onde faz-se a deposição da amostra para 

análise.  
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Tabela 9 – Resultados da espectroscopia de energia dispersiva (EDS)  

(a) 

Elemento Concentração 

Aparente 

Peso (%)  

Não-normalizado 

Peso (%) 

Normalizado 

Desvio 

Padrão 

Fórmula 

Química 

C 0.62 0.00622 92.91 0.13 C 

O 0.06 0.00020 6.90 0.13 SiO2 

Si 0.00 0.00001 0.05 0.01 SiO2 

S 0.00 0.00002 0.14 0.02 FeS2 

Total   100.00   

(b) 

Elemento Concentração 

Aparente 

Peso (%)  

Não-normalizado 

Peso (%) 

Normalizado 

Desvio-

Padrão 

Fórmula 

Química 

C 112.94 1.12936 90.04 0.13 C  

O 6.61 0.02224 9.70 0.13 SiO2 

Si 0.04 0.00031 0.01 0.00 SiO2 

S 0.80 0.00691 0.21 0.01 FeS2 

Cu 0.13 0.00131 0.04 0.01 Cu 

Total:   100.00   

Distribuição dos compostos encontrado como resultado da espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS) para o lipossoma branco (a) e o lipossoma com o composto encapsulado (b). Fonte: 

Elaborado pelo autor 

 

5.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

  Vários métodos podem ser usados para aplicar MET na avaliação da morfologia e 

arquitetura dos lipossomas. A microscopia eletrônica de fratura por congelamento é uma técnica 

ideal para examinar a ultraestrutura de amostras biológicas congeladas rapidamente por MET, 

mas a preparação das amostras (criofixação, fratura e a seguinte operação de sombreamento 

com platina ou ouro evaporado) requer cautela e muito tempo. (ROBENEK; SEVERS, 2008; 

FREDERIK et al., 1996). A coloração negativa é um procedimento mais fácil e rápido. De 

acordo com este procedimento, os lipossomas são circundados ou incorporados em um material 

denso de elétrons adequado, proporcionando alto contraste e boa reprodutibilidade. Utilizou-se 

uma coloração catiônica negativa (cátion uranil) que liga o grupo fosfato de fosfolipídios, 

penetrando na bicamada lipídica, permite a avaliação indicativa da estrutura interna lipossomal 

sem discriminar os detalhes finos. (HARRIS, 1986)  

As imagens descrevem uma população de vesículas heterogêneas na qual é possível 

enfatizar a presença de estruturas próximas de bicamada espaçadas pela estrutura interna livre. 
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A forma dos lipossomas apresenta-se bem circular, haja visto essa técnica microscópica 

eletrônica garanta a análise estrutural completa das amostras finas e transparentes. Os possíveis 

artefatos são devidos ao processo de coloração (a interação entre a amostra e a mancha negativa) 

e a distorção/alteração induzida durante as etapas de secagem são causadas pela exposição das 

amostras ao vácuo. A amostra contendo o composto encapsulado apresenta-se mais dispersa e 

com lipossomas perceptivelmente maiores, em uma mesma magnificação, se comparado com 

os lipossomas controle. Todavia, essa técnica apenas dá indícios que permitem especular acerca 

da encapsulação efetiva do composta, porém não permite concluir, de fato, se este foi 

encapsulado. Logo, precisa-se desenvolver estudos posteriores para assegurar tal fato. 

Entretanto, é possível fazer inferências acerca da formulação dado a distribuição dos lipossomas, 

levando a especular-se acerca de sua maior estabilidade, dada a distribuição dos lipossomas nas 

micrografias, evitando a formação de agregados na amostra e permitindo uma atividade 

biológica adequada (Figura 11).   

 

Figura 11 – Micrografias obtidas por meio de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)  

(a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação das micrografias obtidas por meio de Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET) do lipossoma controle (a) e do lipossoma contendo a droga 2b encapsulada (b). Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

 

5.2.3 Análise de Rastreamento de Nanopartículas (ARN) 

 

A detecção de partículas de tamanho nanométrico com o NTA é influenciada por dois 

parâmetros: o nível da câmera (velocidade do obturador e ganho da câmera), que é definido 

antes da aquisição dos dados, e o limiar de detecção, ou seja, o limiar da intensidade de 

espalhamento acima do qual as partículas são rastreadas ( definido no processamento de dados). 

Testou-se como esses parâmetros afetaram a quantificação de partículas de tamanho 

nanométrico que diferem no índice de refração, tamanho e heterogeneidade. Em níveis 

aumentados de câmera, as partículas parecem mais brilhantes e há uma maior detecção de 

partículas com fraca dispersão. O número de partículas detectáveis também é aumentado pela 

redução do limiar de detecção. A quantificação de lipossomos é significativamente influenciada 

pelas configurações de NTA, com medições de concentrações mais altas após aumentar o nível 

da câmera ou diminuir o limiar de detecção. Nos níveis 9 e 12 da câmera, é observada 

linearidade precisa na concentração medida para múltiplas diluições de lipossomas (a aplicação 

do nível 6 da câmera resulta em um número inadequado de faixas concluídas). Assim, a 

comparação relativa das concentrações de lipossomas é possível com diferentes configurações 

de NTA, mas a medição da concentração exata depende fortemente das configurações de nível 

de câmera e limiar de detecção. De interesse, o aumento do número de detecção de lipossomas 
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após o aumento do nível da câmera não é acompanhado pelo aumento na detecção de 

lipossomos de menor tamanho. Foi sugerido anteriormente que partículas menores podem ser 

super dispersas por partículas maiores, o que ocorreria especialmente após a concentração das 

amostras (GARDINER et al., 2013; VAN DER POL et al., 2013). No entanto, isso parece não 

ocorrer para lipossomas (MAAS et al., 2015). 

Os filmes obtidos foram gravados nível 12 da câmera (obturador: 600, ganho: 350), que 

representam configurações NTA pré-programadas. Após a aquisição dos dados, cada filme foi 

processado no limiar de detecção 4, 6, 8 e 10 (configuração padrão do software). 

O NTA tem muitas semelhanças com o DLS, causando alguma confusão quanto às suas 

capacidades relativas. A ampla gama de recursos de medição para cada método é complementar 

por natureza, fornecendo uma riqueza de dados valiosos. As variações entre as duas tecnologias 

permitem que as informações obtidas de uma técnica validem e complementem a outra. 

A família de instrumentos de Análise de Rastreamento de Nanopartículas NanoSight e 

a linha de instrumentos Espalhadores dinâmicos de luz Zetasizer suportam-se mutuamente, 

fornecendo uma variedade de recursos de medição úteis para pesquisadores interessados na 

caracterização de sistemas de nanopartículas e bioparticulados. Os recursos exclusivos desses 

dois intervalos de produtos, quando usados juntos, podem fornecer um entendimento mais 

abrangente do que qualquer uma das técnicas. Na Figura 12, a primeira imagem refere-se a 

nanopartículas controle e a segunda imagem refere-se a nanopartículas encapsuladas, a 

diferença do brilho emitido pelas partículas é um indício de efetividade da encapsulação a ser 

discorrido posteriormente no presente trabalho. 

DLS e NTA são técnicas semelhantes, pois são baseadas no movimento browniano e na 

dispersão de luz da partícula. Além disso, ambas as técnicas aplicam a equação de Stokes-

Einstein para relacionar a difusão ao tamanho (diâmetro hidrodinâmico). Na prática, porém, são 

técnicas bastante diferentes, pois o DLS fornece uma distribuição baseada no desvio da luz que 

incide sobre as partículas, já o NTA produz uma distribuição baseada em número de partículas 

contidas na análise. Além disso, o DLS oferece uma medição de conjunto, enquanto o NTA 

fornece uma medição de partícula por partícula. 
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Figura 12 – Imagem de análise dos lipossomas pela técnica de Nanotracking Analysis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens representativas da análise dos lipossomas pela técnica de Nanotracking Analysis. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 13 – Gráficos de concentração (partículas/ml) por tamanho médio de partículas (nm) 

dos lipossomas determinado por NTA. Em (a) tem-se o lipossoma controle e (b) o lipossoma 

com o composto encapsulado. 

 

(a) 
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(b) 

 

Gráficos de concentração (partículas/ml) por tamanho médio de partículas (nm) dos lipossomas 

controle (a) e dos lipossomas com o composto encapsulado (b). Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os resultados encontrados pela técnica de Nanotracking Analysis (NTA) não são 

excludentes em relação aos resultados prévios obtidos por Espalhamento Dinâmico da Luz 

(DLS), ao contrário, eles são complementares. O NTA oferece uma sensibilidade de método 

melhor, permitindo elucidar algumas dúvidas levantadas durante a análise por DLS, como a 

presença de agregados. Os resultados são mais fidedignos com uma moda aproximando-se da 

média e desvios-padrão menores, se comparados à técnica anterior. Além de informações acerca 

da distribuição da população, é possível ter informações acerca da concentração das partículas 

analisadas, como apresentado na tabela abaixo. Com o encapsulamento da droga é possível 

perceber uma menor formação de agregados pelo lipossoma encapsulado, se comparado com o 

lipossoma controle, reavendo as especulações anteriores acerca da estabilidade da formulação 

pelas micrografias da Microscopia Eletrônica de Transmissão. É possível especular acerca da 

menor formação de agregados visto a menor presença de picos para além de 200 nm.  

 É importante saber-se a concentração de partículas presentes na amostra uma vez que 

para ensaios celulares as diferenças de viabilidade celular de acordo com a concentração 

utilizada de nanopartículas. Jiang et al (2009) discorreram que de nanopartículas de TiO2 

encontradas neste estudo mostram que concentrações maiores que 100 e 250µg reduzem 
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significativamente a viabilidade celular. Pesquisadores já mostraram que a biocompatibilidade 

e toxicidade das partículas de TiO2 dependem de um grande número de fatores: do meio 

ambiente, do indivíduo e do metal (dimensões, forma das partículas, a sua área superficial 

específica, a concentração, a polidispersibilidade) e diversos parâmetros do meio (pH, 

concentração iônica, composição, etc.). 

 

Tabela 10 – Comparação dos resultados obtidos pela análise de NTA entre o lipossoma branco 

e o lipossoma encapsulado. 

 Lipossoma Branco Lipossoma Encapsulado 

Média 249.2 ± 4.6 nm 251.4 ± 7.8 nm 

Moda 196.4 ± 6.3 nm 188.4 ± 14.8 nm 

SD 98.2 ± 5.6 nm 118.0 ± 11.8 nm 

D10 152.3 ± 2.6 nm 147.3 ± 4.3 nm 

D50 223.7 ± 1.9 nm 212.0 ± 6.3 nm 

D90 379.8 ± 11.8 nm 412.3 ± 28.9 nm 

Concentração 7.94 x 108 ± 2.00 x 107 partículas/ml 8.62 x 108 ± 4.18 x 107 partículas/ml 

PDI 1.6 x 10-1 ± 0.01 2.2 x 10-1 ± 0.03 

Comparativo entre o lipossoma branco e o lipossoma encapsulado com o N-ciclohexil-1,2,4-

oxadiazol pela técnica de NTA. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 10, comparativa dos resultados de lipossoma branco e lipossoma encapsulado, 

percebe-se um aumento discreto tanto da média, que representa a média das medições realizadas, 

quanto da moda, que constitui o tamanho de partícula mais representativo da amostra analisada, 

do lipossoma encapsulado em comparação com o lipossoma branco, permitindo especular-se 

acerca do possível encapsulamento da droga. Embora o aumento de tamanho tenha sido discreto 

é plausível especular-se acerca da interação droga-veículo, como adsorção ou amorfismo do 

fármaco, por exemplo, tenha gerado tal resultado. Embora o desvio-padrão da análise seja 

consideravelmente alto, isso se deve a formação de possíveis agregados que aumentam o valor 

da medição. Tanto a média das amostras, quanto o quartil D50 das análises são em torno de 200 

nm, em consonância com o tamanho de membrana utilizado previamente no método de extrusão. 

Ademais, o índice de polidispersão da amostra (PDI) apresenta-se como satisfatório, indicando 

uma população monodispersa (p<0,5), corroborando para a efetividade do método de extrusão 

realizado previamente para delineamento da população de estudo. 

Outra análise possível pelo NTA é análise da intensidade luminosa das nanopartículas 

analisadas, em unidades arbitrárias (a.u.), dado seu tamanho, em nanômetros (nm). Isso permite 
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uma visualização da intensidade da população estudada. É possível constatar que a população 

se apresenta monodispersa, nas análises tanto dos lipossomas controle, quanto dos lipossomas 

encapsulados, porem àqueles permanecem mais semelhantes entre si; além de um aglomerado 

da população dentro de uma escala de 100 a 400 nm, dentro do esperado e corroborando com 

resultados prévios já apresentados neste trabalho. Todavia, ainda se apresenta nanopartículas 

para além do tamanho esperado, trazendo alguns questionamentos – eficácia da extrusão, tempo 

de fabricação até análise, estabilidade da formulação, apresentando-se como perspectivas a 

serem elucidadas. 

Pelos gráficos de intensidade luminosa inerentes às preparações de nanopartículas 

controle e encapsuladas, é possível perceber que as partículas controle possuem uma 

intensidade luminosa máxima de 5 a.u., enquanto as partículas encapsuladas possuem uma 

intensidade luminosa máxima de 6 a.u.. É possível especular que por esse resultado a diferença 

da intensidade luminosa das duas preparações possa se dar pela encapsulação da droga. 

Fazendo-se um cálculo indireto da concentração de partículas (partículas/ml) pela 

intensidade luminosa inerente às partículas controle e encapsulada, respectivamente, é possível 

calcular indiretamente a eficiência de encapsulamento do composto. 

 

𝐸𝐸% =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑛𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 (

𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
𝑚𝑙

) 𝑥 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎(𝑢𝑎)

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑛𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 (
𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑙
)  𝑥 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 (𝑢𝑎)

 

 

Aninhando-se os dados das tabelas anteriores, embasados pelo manual do equipamento 

e aplicando-os na fórmula acima é possível chegar a uma predição de 33% de eficiência de 

encapsulamento da droga no nanosistema lipossomal proposto. Este foi uma especulação acerca 

da eficiência de encapsulação dada pela diferença de brilho de partículas controle e partículas 

com a droga encapsulada. Porém estudos posteriores, de maior sensibilidade, como HPLC, são 

precisos para se ter uma abordagem mais fidedigna acerca da eficiência de encapsulamento. 
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Figura 14 – Gráfico de intensidade luminosa das partículas em unidades arbitrárias (a.u.) 

(a) 

 

(b) 

 

Gráfico de intensidade luminosa das partículas em unidades arbitrárias (a.u.) por tamanho (nm) 

dos lipossomas controle (a) e dos lipossomas com o composto encapsulado (b). Fonte: 

Elaborado pelo autor. 
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5.2.4 Análise do Potencial Zeta 

 

A natureza e intensidade da carga superficial de nanopartículas é muito importante, pois 

determina sua interação com o ambiente biológico, bem como suas propriedades eletrostáticas 

interação com compostos bioativos. A estabilidade coloidal é analisada através do potencial 

zeta de nanopartículas. Esse potencial é uma medida indireta da carga superficial. Corresponde 

à diferença de potencial entre o plano externo de Helmholtz e o superfície de cisalhamento. A 

medição do potencial zeta permite previsões sobre a estabilidade de armazenamento da 

dispersão coloidal. Alto valores zeta potenciais, positivos ou negativos, devem ser alcançados 

a fim de garantir a estabilidade e evitar a agregação dos partículas. A extensão da 

hidrofobicidade da superfície pode então ser previsto a partir dos valores do potencial zeta. O 

potencial zeta pode também fornecer informações sobre a natureza do material encapsulado 

dentro das nanocápsulas ou revestido na superfície (PANGI et al., 2003). Os valores alcançados 

pelo ensaio se mostram satisfatórios, tanto do lipossoma controle, quanto do oxadiazol 

encapsulado, uma vez que valores modulares maiores que 45 mV apresentam-se como 

desejáveis. Uma vez que utilizou o fosfolipídio dipalmitoilfosfatidilserina nas formulações, a 

carga é de natureza negativa. O aumento, em módulo da carga do lipossoma encapsulado em 

relação ao controle corrobora com a menor formação de agregados no gráfico da Figura 13. O 

que leva a especular que o encapsulamento da droga levou a uma maior estabilidade do sistema 

nanoestruturado frente ao sistema controle. Os resultados obtidos mostraram-se favoráveis para 

uma possível estabilidade do sistema, a ser determinada. 

 

Tabela 11 – Avaliação do potencial zeta do lipossoma controle e do lipossoma com o derivado 

de 1,2,4-oxadiazol encapsulado na diluições de 1:50 e 1:100 (v/v) em água milli-Q.  

 

 

 

 

 

Resultado do tamanho vesicular e quociente de dispersão. As medições foram realizadas com 

amostras diluídas em água como meio de dispersão, a 25 ° C. Os valores foram obtidos de 

triplicatas.Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Formulação Potencial Zeta (mV) ± DP 

Controle 1:50 -56,3 ± 0,37 

Controle 1:100 -54,5 ± 0,91 

Encapsulado 1:50 -62.2 ± 0,21 

Encapsulado 1:100 -58.4 ± 0.83 
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5.3 Predições in silico 

 

5.3.1 ADME/TOX 

 

Os estudos in silico de compostos com potencial terapêutico, permitem o estudo de suas 

propriedades farmacocinéticas (absorção, distribuição, metabolismo e excreção, juntamente 

com toxicidade - ADME/TOX) e tem como vantagem a rapidez na sua execução, o baixo custo 

e a capacidade de reduzir o uso de animais em ensaios de toxicidade (GLEESON; HERSEY; 

HANNONGBUA, 2011). Ao avaliar as propriedades ADME/TOX do derivado de N-ciclohexil-

1,2,4-oxadiazol pelo pkCSM – Pharmacokinetics com valores de referência (Tabela 12), alguns 

resultados mostram-se relevantes a serem discorridos a seguir.  

 

Tabela 12 - Valores dos parâmetros ADME/TOX do derivado N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol 

(2b), 2c (outro derivado de N-ciclo-1,2,4-oxadiazol) e doxorrubicina gerados pelo servidor 

pkCSM Pharmacokinetics, Valores de referências já indicados pelo servidor.  

 Parâmetros avaliados 2b 2c DOX Unidade 
Valores de 

referência 

A
b

so
rç

ã
o
 

Solubilidade aquosa -4.254 -4.807 -2.915 log.mol/L - 

Permeabilidade celular 

(CaCo2) 
1.342 1.374 0,457 log Papp 10-6 cm/s Alto > 0,90 

Absorção intestinal 

(humana) 
93.534 92.008 62.372 % absorção Baixo < 30% 

Absorção epitelial -2,766 -2.785 -2.735 log Kp - 

Substrato glicoproteína P Não Não Sim - - 

Inibidor glicoproteína P I Não Não Não - - 

Inibidor glicoproteína P II Não Não Não - - 

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o
 

Volume de distribuição 

(humana) 
0.445 0.407 1.647 log L/kg Alta > 0,45 

Fração não-ligada 0.28 0.254 0.215 Fu - 

Permeabilidade à barreira 

hematoencefálica 
0,109 0.095 -1.379 log BB 

> 0.3 

atravessa a 

BHE 

Permeabilidade ao sistema 

nervoso central 
-2.776 -2.795 -4.307 log PS - 
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M
et

a
b

o
li

sm
o
 

Substrato do citocromo 

P450 CYP2D6 
Não 

 

Não 

 

Não - - 

Substrato do citocromo 

P450 CYP3A4 
Não 

 

Não 

 

Não - - 

Inibidor do citocromo P450 

CYP1A2 
Sim 

 

Sim 

 

Não - - 

Inibidor do citocromo P450 

CYPC19 
Sim 

 

Sim 

 

Não - - 

Inibidor do citocromo P450 

P4502C9 
Não Não Não - - 

Inibidor do citocromo P450 

CYP2D6 
Não 

 

Não 

 

Não - - 

Inibidor do citocromo P450 

CYP3A4 
Não Não Não - - 

E
x
cr

eç
ã
o
 Inibidor do transportador 

renal catiônico orgânico 2 
Não 

 

Não 

 

Não - - 

Eliminação total 0,798 0,069 0.987 log ml/min/kg - 

T
o
x
ic

id
a
d

e 

Toxicidade de AMES Não Não Não - - 

Dose Máxima Tolerada 

(humana) 
-0.13 -0.117 0.081 log mg/kg/dia - 

Inibidor de hERG1 Não Não Não - - 

Inibidor de hERG2 Não Não Sim - - 

Toxicidade oral aguda em 

ratos (DL50) 
2.517 2.622 2,408 mol/kg - 

Toxicidade oral crônica em 

ratos (LOAEL) 
0.832 0.978 3,339 

log 

mg/kg_peso/dia 
Alta > 0,477 

Hepatotoxicidade Sim Não Sim - - 

Sensibilização da pele Não Não Não - - 

Toxicidade em 

T. Pyriforms 
1.035 1.17 0.285 log µg/L Tóxico > 0,5 

Toxicidade em Minnow 1.311 0.947 4.412 log mM - 
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Valores dos parâmetros ADME/TOX (Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e 

Toxicidades) do derivado N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol (2b), 2c (outro derivado de N-ciclo-

1,2,4-oxadiazol) e doxorrubicina gerados pelo servidor pkCSM Pharmacokinetics. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

 

• Absorção 

 

O resultado acerca da solubilidade aquosa encontrado corrobora para a necessidade de 

encapsulamento da droga, uma vez que em escala logarítmica, valores positivo são desejáveis, 

a droga em estudo apresenta solubilidade menor até que a droga de referência utilizada, a 

doxorrubicina.  

Existem vários mecanismos conhecidos da droga intestinal absorção. O principal 

mecanismo de captação de drogas através do epitélio intestinal é a difusão passiva que é 

impulsionada por um gradiente de concentração. Pode ocorrer difusão passiva entre junções 

celulares (transporte paracelular) ou através do citoplasma (transporte transcelular). Compostos 

lipofílicos, podem atravessar a membrana plasmática facilmente. Os compostos hidrofílicos, 

estão relacionados a impermeabilidade através da membrana celular e, portanto, podem ser 

transportados predominantemente por via paracelular ou carreadores (BORCHARDT et al, 

1991). Haja visto, o composto livre, aqui representado por 2b, apresenta uma permeabilidade 

celular alta, de 1,342 log Papp 10-6 cm/s, considerando os valores de referência já descritos em 

literatura que consideram como alta absorção valores acima de 0,9 log Papp 10-6 cm/s. Maior 

que o composto de referência adotado para ensaios de viabilidade celular doxorrubicina de 0,457 

log Papp 10-6 cm/s e similar a um outro derivado de N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol do estudo de 

De Oliveira et al. (2018)., representado aqui por 2c, que apresentou 1.374 log Papp 10-6 cm/s.   

A existência de múltiplas vias de transporte de drogas é uma das razões pelas quais a 

permeabilidade intestinal de drogas não pode ser estimada com precisão com base unicamente 

em faculdades físico-químicas dores (por exemplo, pK, lipofilicidade e solubilidade). Para a 

tela de muitos compostos, um modelo in vitro do intestino mucosa é necessária. Até o momento, 

o mais amplamente aceito modelo baseado em células humanas para permeabilidade intestinal 

é o sistema de células CaCo-2 (HIDALGO et al., 1989). As fidianidinas naturais, que possuem 

o composto 1,2,4-oxadiazol em sua composição, exibiram um perfil citotóxico potente e 

seletivo contra linhas celulares tumorais e não tumorais (C6, HeLa, CaCo-2, 3T3-L1 e H9C2).  

Além da difusão passiva, algumas substâncias são transportadas ativamente por 

transportadores específicos, um processo que exige gastos com energia. Uma característica 
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importante do epitélio intestinal é que algumas substâncias que entram no citoplasma das 

células da mucosa podem ser transportadas de volta ao lúmen intestinal por bombas de efluxo. 

É válido abordar que o mecanismo de entrada da doxorrubicina, utilizada aqui como fármaco 

de referência, se dá por meio de difusão passiva (SPEELMANS et al, 1996). Porém na literatura 

não foi encontrado transportadores e/ou carreadores celulares para 1,2,4-oxadiazol(PITASSE-

SANTOS, SUETH-SANTIAGO & LIMA, 2018). 

O processo de efluxo é principalmente uma função de uma transferência porteiro na 

membrana plasmática chamado glicoproteína P (gp-P). Os substratos da gp-P, como a 

vinblastina, entram no células da mucosa intestinal por difusão passiva e uma porção do 

substrato é transportado para fora da célula e para o lúmen intestinal por gp-P. Inibição da gp-

P com um inibidor, como o verapamil, aumentaria, portanto, a absorção intestinal de substratos 

da gp-P (LO & BURCKART, 1999). Todavia, o composto em estudo não se apresenta nem 

como substrato ou inibidor das glicoproteínas I ou II.  

É preciso considerar que o composto encapsulado ao ser liberado no organismo de forma 

sustentada pode ter uma diminuição de sua absorção, ao passo que a liberação feita em células 

in vitro o efeito desejado se daria pelo aumento da absorção. Um bom candidato a ser 

encapsulado precisa constituir um sistema de liberação sustentada onde a velocidade de 

absorção seja proporcional a sua liberação. O composto livre apresenta valores superiores de 

permeabilidade celular (CaCO-2) e absorção intestinal se comparados com o composto de 

referência, doxorrubicina, ao passo que possui uma eliminação total menor, levando a 

especular-se sobre sua permanência por mais tempo no organismo. Embora os valores de 

absorção intestinal sejam satisfatórios, dado o resultado de permeabilidade celular a CaCO2 

(células de câncer colorretal) vislumbra-se a administração do composto pela via retal. Esse 

dado será corroborado posteriormente nesse estudo com os ensaios biológicos e seus 

respectivos resultado em células de HCT-116, também célula de câncer colorretal. 

   

• Distribuição 

 

Após entrar na circulação sistêmica, o fármaco é distribuído a todos os tecidos corporais. 

Em geral, a distribuição é desigual em virtude de diferenças na perfusão sanguínea, ligação a 

tecidos decorrente do conteúdo lipídico, pH regional e permeabilidade das membranas celulares 

(HWANG, WU & EDELAMN, 2001). 

O volume de distribuição aparente é o volume de líquido teórico em que o total do 
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fármaco administrado teria de ser diluído para produzir a concentração no plasma. O volume 

de distribuição não tem relação com o volume real do corpo ou com seus compartimentos 

líquidos, mas certamente com a distribuição do fármaco dentro do corpo. Para um fármaco com 

alta ligação tecidual, muito pouco do fármaco permanece na circulação (TRIPATHI, 2013); 

assim, a concentração plasmática é baixa e o volume de distribuição é alto, como o composto 

em questão que apresenta um volume de distribuição predito de 0.445 log L/kg, considerado 

relativamente alto pelo de valor de referência de maior que 0.450 log L/kg. Ao passo que o 

fármaco de referência possui um volume de distribuição corporal de 1.647 log L/kg.  

O volume de distribuição propicia uma referência para a concentração plasmática 

esperada para uma dose determinada, mas fornece pouca informação sobre o padrão específico 

de distribuição. Cada fármaco tem distribuição corporal única. Alguns fármacos dirigem-se, 

principalmente, para a gordura, outros permanecem no líquido extracelular e outros se ligam 

extensivamente a tecidos específicos (BENET, 1996). 

Muitos fármacos ácidos (p. ex., varfarina e ácido acetilsalicílico) ligam-se amplamente 

às proteínas e, por isso, têm volume de distribuição aparentemente pequeno. Muitos fármacos 

básicos (p. ex., anfetamina e meperidina) são extensivamente captados pelos tecidos e, por isso, 

têm volume de distribuição aparentemente maior que o volume de todo o corpo (TRIPHATI, 

2013). 

O grau de distribuição de um fármaco nos tecidos depende do grau de ligação às 

proteínas plasmáticas e aos tecidos. Na corrente sanguínea, os fármacos são transportados parte 

em solução como fármaco livre (sem ligação) e parte com ligação reversível a componentes 

sanguíneos (p. ex., proteínas plasmáticas e células sanguíneas). Das muitas proteínas 

plasmáticas que podem interagir com os fármacos, as mais importantes são a albumina, a alfa-

1-glicoproteína ácida e as lipoproteínas. Em geral, os fármacos ácidos ligam-se mais 

extensivamente à albumina, e os fármacos básicos ligam-se de forma mais ampla à alfa-1-

glicoproteína ácida, às lipoproteínas ou a ambas. Segundo os dados apresentados é possível 

inferir que o composto apresenta um caráter ácido e liga-se à albumina, uma vez que este não 

se apresenta como substrato à glicoproteína P (KEEN, 1996). 

Apenas o fármaco livre está disponível para difusão passiva para os locais 

extravasculares ou teciduais em que ocorrem os efeitos farmacológicos. Assim, a concentração 

do fármaco livre na circulação sistêmica classicamente determina a concentração do fármaco 

no local ativo e, dessa forma, a eficácia (BERTUCCI & DOMENICI, 2002). Levando em 

consideração o volume de distribuição predito do composto apresentado como alto, o resultado 
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predito para a fração não-ligante em humanos de 0.28 FU apresenta-se satisfatório, 

corroborando para o resultado anterior, pois haja visto que o volume de distribuição foi alto a 

concentração plasmática do fármaco não-ligante é considerada baixa, ou seja, a concentração 

tecidual foi inversamente proporcional, ou seja, alta. 

No caso de concentrações elevadas do fármaco, a quantidade de fármaco ligada 

aproxima-se de um limite superior, determinado pelo número disponível de sítios de ligação. A 

saturação dos sítios de ligação é a base das interações de deslocamento entre os fármacos. Os 

fármacos ligam-se a muitas substâncias além das proteínas. Em geral, a ligação ocorre quando 

um fármaco se associa a uma macromolécula em um ambiente aquoso, mas pode ocorrer 

quando um fármaco é partilhado na gordura corporal. Como a gordura tem baixa perfusão, o 

tempo de equilíbrio é longo, em especial se o fármaco for altamente lipofílico (VALNER, 1977). 

O acúmulo de fármacos nos tecidos ou compartimentos corporais pode prolongar sua 

ação porque os tecidos liberam o fármaco acumulado à medida que diminui sua concentração 

plasmática. Alguns fármacos acumulam-se dentro de células porque se ligam a proteínas, 

fosfolipídios ou ácidos nucleicos. Por exemplo, as concentrações de cloroquina nos leucócitos 

e hepatócitos podem ser mil vezes mais elevadas que as do plasma. Nas células, o fármaco 

encontra-se em equilíbrio com o fármaco no plasma e move-se para o plasma à medida que ele 

é eliminado do corpo (BENET, 1996). 

Os fármacos alcançam o sistema nervoso central (SNC) pelos capilares encefálicos e 

líquido cefalorraquidiano (LCR). Embora o cérebro receba cerca de um sexto do débito cardíaco, 

a penetração do fármaco é restrita por conta das características de permeabilidade do cérebro. 

Embora alguns fármacos solúveis em lipídios entrem no encéfalo rapidamente, os compostos 

polares não o fazem. A razão é a barreira hematoencefálica, que consiste em endotélio dos 

capilares encefálicos e bainha astrocítica (COWLES & FENSTERMACHER, 1974). As células 

endoteliais dos capilares encefálicos, que parecem ser mais firmemente unidas que as da 

maioria dos capilares, diminuem a velocidade de difusão de fármacos hidrossolúveis. A bainha 

astrocítica consiste em uma camada de células do tecido conjuntivo glial (astrócitos) próxima 

à membrana basal do endotélio capilar. Com o envelhecimento, a barreira hematoencefálica 

pode tornar-se menos efetiva, permitindo maior passagem de compostos para o encéfalo 

(MOTL, 2206). 

Os fármacos podem entrar diretamente no LCR ventricular pelo plexo coroide e, em 

seguida, difundir-se de modo passivo do LCR para o tecido encefálico. Também no plexo 

coroide, os ácidos orgânicos são transportados ativamente do LCR para o sangue (JOHANSON, 
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2005). 

O índice de penetração do fármaco para o LCR, da mesma forma que para outros tecidos, 

é determinado, principalmente, por extensão de ligação às proteínas, grau de ionização e 

coeficiente de partição lipídio-água do fármaco. O índice de penetração no encéfalo é lento para 

os fármacos que se ligam amplamente às proteínas e quase inexistente para as formas ionizadas 

de bases e ácidos fracos. Como o SNC tem perfusão muito boa, o índice de distribuição do 

fármaco é determinado principalmente pela permeabilidade (OLDENDORF, 1974). 

Dado o caráter ácido do composto e sua ligação à albumina preditos, o valor para sua 

permeabilidade ao SNC apresenta-se baixo, -1.907 log PS, uma vez que a ação de drogas no 

cérebro é uma função da ocupação de receptores de drogas. Essa saturação do receptor pela 

droga é uma função da droga-livre nas células cerebrais o que não acontece pois a droga 

apresenta um volume de distribuição elevado e uma fração não-ligante baixa. Os 1,2,4-

oxadiazois já exibiram propriedades de ligação seletiva com os locais do SNC, como o receptor 

de opióides e o transportador de dopamina. Esses recursos representam um ponto de partida 

interessante para a otimização química com base na estrutura, direcionada ao câncer, tratamento 

da dor e algumas doenças do SNC (PITASSE-SANTOS, SUETH-SANTIAGO & LIMA, 2018). 

Em modelos in silico de penetração cerebral de drogas, tenta prever a permeabilidade 

da barreira hematoencefálica (BBB) com base em parâmetros como ligação de hidrogênio, 

solubilidade lipídica e peso molecular. igual à proporção de concentração cérebro: fármaco em 

um determinado momento, como 60 minutos após a administração do medicamento. Em uma 

edição recente do Drug Discovery Today, Martin et al. (2004) questionou a validade do 

parâmetro log (BB) e sugeriu que é cronograma que o log (BB) não é mais usado para prever a 

penetração de BHE. O BB é um volume de distribuição que é determinado em grande parte pela 

ligação citoplasmática de drogas no cérebro e não pela permeabilidade da BHE. Logo, embora 

o valor predito na simulações de 0.509 log BB, sugerir que o composto permeável à barreira 

hematoencefálica (> 0.3 atravessa a BHE), este pode indicar que ocorre uma grande ligação 

citoplasmática de drogas no cérebro (PARRIDGE, 1989). 

 

• Metabolismo 

 

Uma via típica do metabolismo do medicamento é a oxidação do medicamento original 

(oxidação da fase I), seguida pela conjugação da fração oxidada com moléculas altamente 

polares, como glicose, sulfato, metionina, cisteína ou glutationa (conjugação da fase II). As 
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principais enzimas para a oxidação da fase I são as isoformas da família do citocromo P450 

(CYP) (GIBSON, 2013).  

As principais isoformas do CYP humano envolvidas no metabolismo das drogas são 

CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A49 e, destes, o CYP3A4 

é responsável pela maioria dos medicamentos do metabolismo xenobiótico: quase 50% dos 

usados. As enzimas II da fase chave incluem glucuronosil transferase (UGT) dependente de 

UDP, fenol sulfotranferase (PST), sulfotransferase de estrogênio (EST) e glutationa-S-

transferase (GST). Assim como o CYP, as enzimas da fase II também existem como múltiplas 

isoformas (BURKINA, 2017). O metabolismo da droga é um determinante chave de várias 

propriedades importantes do medicamento:  

• Estabilidade metabólica: um medicamento que é rapidamente metabolizado, ou seja, 

um medicamento com baixa estabilidade metabólica, exigirá múltiplos dosagem diária ou 

infusão contínua para manter um nível plasmático terapêutico adequado. Da mesma forma, um 

medicamento altamente estável, isto é, um medicamento que não é rapidamente metabolizado 

e eliminado, pode ter uma meia-vida prolongada, o que pode influenciar sua segurança (WHITE, 

2000);  

• Interações medicamentosas: uma das principais causas de interações medicamentosas 

é a interferência do metabolismo da droga por uma droga coadministrada (WHITE, 2000); e  

• Toxicidade de um medicamento: um medicamento pode se tornar não-tóxico 

(desintoxicação) ou mais tóxico (ou seja, ativação metabólica) pelo metabolismo. Acredita-se 

amplamente que nossa incapacidade de prever com precisão as propriedades de um 

medicamento em humanos usando dados obtidos de laboratório animais é, pelo menos em parte, 

resultado de diferenças de espécies no metabolismo de drogas (WHITE, 2000). 

 A resultado da análise in silico do composto em estudo prediz que este se apresenta 

como potencial inibidor dos citocromos P450 CYP1A2 e CYPC19. CYP1A2 é uma enzima que 

pode ser facilmente induzida ou inibida por medicações, fumo, cafeína etc. A capacidade do 

metabolismo basal continua relativamente constante entre os diferentes fenótipos na ausência 

de um indutor. Ou seja, as características genéticas determinam a susceptibilidade da enzima a 

indutores ou inibidores e não sua atividade basal (ASIMUS, 2008). A proteína CYPC19 está 

envolvida no metabolismo dos xenobióticos, incluindo muitos inibidores da bomba de prótons 

e antiepiléticos. Em humanos, a proteína CYP2C19 é codificada pelo gene CYP2C19 

(ROMKES et al., 1991; GRAY et al., 1995). O CYP2C19 é uma enzima hepática que atua em 

pelo menos 10% dos medicamentos em uso clínico atual, principalmente o tratamento 
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antiplaquetário clopidogrel (Plavix) também medicamentos que tratam a dor associada a úlceras, 

como omeprazol, medicamentos antissépticos como a mefenitoína, o proguanil antimalárico e 

o diazepam ansiolítico (PRUEKSARITANONT et al., 1997). 

 

• Excreção 

 

As substâncias no corpo podem ser eliminadas por vários órgãos, incluindo rins, fígado, 

pulmões etc. Assim, a depuração total do corpo é igual à depuração total da substância por cada 

órgão (por exemplo, depuração renal + depuração hepática + depuração pulmonar = depuração 

total do corpo). Para muitos medicamentos, no entanto, a depuração é apenas uma função da 

excreção renal. Nesses casos, a depuração é quase sinônimo de depuração renal ou depuração 

plasmática renal. Cada substância tem uma taxa específica que depende de como a substância 

é manipulada pelo néfron. A depuração é uma medida farmacocinética do volume de plasma do 

qual uma substância é completamente removida por unidade de tempo (VAUGHAN & HOPE, 

1979). De forma geral, o resultado predito de 0,8 log ml/min/kg é um valor moderado dado as 

propriedades do composto em estudo. 

  O carreador de membrana renal OCT2 forma uma via principal para a eliminação renal 

de pequenos fármacos hidrofílicos com carga positiva (FUJITA et. al., 2006). Embora o 

composto em teste não seja um inibidor para este carreador, uma vez que não apresenta carga, 

a inibição de OCT2 ou tem sido implicada em muitas interações envolvendo drogas catiônicas.  

 

• Toxicidade 

 

  A toxicidade do medicamento é uma propriedade de suma importância. Um 

medicamento desejável teria um alto índice terapêutico; sendo o nível plasmático necessário 

para exercer um efeito tóxico, significativamente maior do que o necessário para a eficácia 

terapêutica. A toxicidade humana continua ocorrendo em ensaios clínicos de candidatos a 

medicamentos que aparentemente são seguros durante ensaios pré-clínicos. Também há 

indicações de que algumas subestruturas encontradas em medicamentos podem formar 

metabólitos reativos envolvidos na toxicidade (DE LA NUEZ; RODRIGUEZ, 2008). 

  A predição in sílico baseia-se em pontos de extremidade de toxicidade com base na 

estrutura química, incluindo mutagenicidade em modelo AMES - que não foi o caso do 

composto estudado. Em casos de resultados negativos de estudos de genotoxicidade in vivo, 



95 
 

 

 

 

pode ser necessária a demonstração da exposição sistêmica na espécie utilizada ou a 

caracterização da exposição em tecido indicado. A dose máxima tolerada predita foi de 0.123 

log mg/kg/dia (0,8 mg/kg/dia), evidenciando a alta toxicidade do composto. Uma alternativa 

para sobrepujar tal fato seria lançar mão de artífices com a encapsulação da droga, por exemplo, 

como o presente trabalho se presta. 

A hepatotoxicidade é uma das principais manifestações da toxicidade de medicamentos, 

e sabe-se que a toxicidade pode ser influenciada pelo metabolismo dos medicamentos, portanto 

a detecção de toxicidade usando hepatócitos intactos é uma abordagem adotada em muitos 

laboratórios de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. O bloqueio dos canais de 

potássio (hERG I e hERG II) tornou-se uma preocupação crescente para agências reguladoras 

e indústrias farmacêuticas que investem esforços substanciais na avaliação da cardiotoxicidade 

de medicamentos (LI, 2002). As ferramentas in silico são utilizadas para filtrar potenciais 

inibidores de canal hERG nos estágios iniciais do processo de descoberta de medicamentos, 

existe um potencial considerável para economizar tempo e dinheiro, uma vez que as medições 

de “patch clamp” são muito caras e não estão disponíveis estruturas cristalinas do canal 

codificado para hERG. O composto em estudo, embora não seja inibidor nem para hERG I, 

quanto para hERG II, apresenta hepatoxicidade (ARANOV, 2005).  

Ademais, o composto também apresentou valores preditos de Toxicidade Oral Aguda 

(LD50) e Toxicidade Oral Crônica (LOAEL) em ratos, de 2.424 mol/kg e 0.971 log 

mg/kg_pesocorporal/dia, o que é considerado um valor alto, haja visto que o valor de referência 

da Toxicidade Oral Crônica (LOAEL) em ratos constituem-se como tal se forem superiores a 

0,477 mg/kg_pesocorporal/dia. Os valores aqui apresentam-se apenas como referência, uma 

vez que dado os resultados frente à célula de câncer colorretal pretende-se direcionar o 

nanossistema para um via de administração retal. A toxicidade predita em modelos de T. 

Pyriforms e Minnow foi de 0,69 log µg/L e 0.788 log Mm, respectivamente. O composto 

apresenta-se como tóxico para o modelo de T. Pyriforms, uma vez que seu resultado foi de 0,69 

log µg/L e valores maiores que -0,5 log µg/L são considerados como tóxicos. 

Os dados preditos quanto a toxicidade corroboram para a necessidade da aplicação do 

método de encapsulamento da droga utilizada no estudo, uma vez que se apresenta tóxica. Isso 

leva-se ao apelo da administração da formulação lipossomal frente à administração da droga 

sistêmica, como uma saída para diminuir a toxicidade, bem como diminuir os possíveis efeitos 

colaterais.    
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5.3.2 Busca por alvos celulares  

 

A busca por alvos representa outra vantagem dos ensaios in sílico. A avaliação dos 

compostos no PharmMapper após considerar as melhores posições de mapeamento das 

substâncias estudadas contra todos os alvos no banco de dados PharmTarget DB (LIU et al. 

2010) todos os compostos geraram 300 resultados. As proteínas são ranqueadas por score 

(Z’score) baseados nas possíveis forças de interação entre o composto e os alvos.  

  

Tabela 13 - Ranqueamento in sílico de potenciais alvos ligantes para a N-ciclohexil-1,2,4-

oxadiazol (2b), 2c (outro derivado de N-ciclo-1,2,4-oxadiazol) e doxorrubicina. 

Molécula Alvos Nome comum UNIPROT ID Probabilidade 

2
b

 

 

1. Neuropeptídeo Y 

receptor tipo 5 
NPY5R Q15761 0.119895126898 

2. Receptor de estrogênio beta ESR2 Q92731 0.112041901328 

3. Calpain 1 CAPN1 P07384 0.112041901328 

4. Canabinóide receptor 1 CNR1 P21554 0.112041901328 

5. Canabinóide 

receptor 2 (por 

homologia) 

CNR2 P34972 0.112041901328 

6. Proteína tirosina 

quinase JAK3 
JAK3 P52333 0.112041901328 

7. Proteína tirosina 

quinase JAK1 
JAK1 P23458 0.112041901328 

8. Proteína tirosina 

quinase JAK2 
JAK2 O60674 0.112041901328 

9. Trombina F2 P00734 0.112041901328 

10. Catepsina S CTSS P25774 0.112041901328 

2
c  

1. Neuropeptídeo Y 

    receptor tipo 5 
NPY5R Q15761 0.112041901328 

2. Receptor de estrogênio alfa ESR1 P03372 0.112041901328 

3. Receptor de estrogênio beta ESR2 Q92731 0.112041901328 

4. Catepsina K CTSK P43235 0.112041901328 

5. Anandamida 

amido-hidrolase 
FAAH O00519 0.112041901328 

6. Específico para 

Sn1diacilglicerol lipase alfa 
DAGLA Q9Y4D2 0.112041901328 

7. Caseína quinase I delta CSNK1D P48730 0.112041901328 
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8. Canabinóide 

receptor 2 (por 

homologia) 

CNR2 P34972 0.112041901328 

9. MAP quiinase P38 

alfa 
MAPK14 Q16539 0.112041901328 

10. Gamma-secretase 

PSEN2 

PSENEN 

NCSTN 

APH1A 

PSEN1 

APH1B 

P49810 

Q9NZ42 

Q92542 

Q96BI3 

P49768 

Q8WW43 

0.112041901328 

D
o
x
o
rr

u
b

ic
in

a
 

 

1. Matriz 

metaloproteinase 2 
MMP2 P08253 0.489649017563 

2. Topoisomerase de DNA II 

alfa 
TOP2A P11388 0.445899888539 

3. Proteína tirosina quinase 

FYN 
FYN P06241 0.445899888539 

4. Muscarínico 

acetilcolina 

receptor M1 

CHRM1 P11229 0.445899888539 

5. M1Serina/ treoninaproteína 

quinase Aurora-A 

 

AURKA O14965 0.209375465421 

6. Proteína tirosina do receptor 

Quinase erB-2 
ERBB2 P04626 0.183190422807 

7. Histona desacetilase 6 HDAC6 Q9UBN7 0.0956237870388 

8. Histona desacetilase 8 HDAC8 9BY41 0.0956237870388 

9. Proteína cinase C 

delta 
PRKCD Q05655 0.0956237870388 

10. Rho-GTPaseactivating 

proteína 3 
CHN2 P52757 0.0956237870388 

Ranqueamento in sílico de potenciais alvos ligantes para a N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol (2b), 

2c (outro derivado de N-ciclo-1,2,4-oxadiazol) e doxorrubicina. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

NPY5R é um receptor para o neuropeptídeo Y e peptídeo YY. A atividade deste receptor 

é mediada por proteínas-G que inibem a atividade da adenilato ciclase. Parece estar associado 

à ingestão de alimentos. Pode estar envolvido em distúrbios alimentares. ESR-2 é um receptor 

de hormônio nuclear. Liga estrogênios com uma afinidade semelhante à da ESR1 e ativa a 

expressão de genes repórter contendo elementos de resposta ao estrogênio (ERE) de maneira 
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dependente do estrogênio (LUTZ, 1997). De acrodo com Gerald et al. (1997), a isoforma beta-

cx carece da capacidade de ligação ao ligante e não possui ou possui atividade de ligação muito 

baixa antes, resultando na perda da capacidade de transativação dependente do ligante. A 

ligação ao DNA por ESR1 e ESR2 é rapidamente perdida a 37° C na ausência de ligante, 

enquanto na presença de 17 beta-estradiol e 4-hidroxi-tamoxifeno, a perda de ligação ao DNA 

a temperatura elevada é mais gradual. 

CAPN1 é uma tiol-protease não-lisossômica regulada por cálcio que catalisa a proteólise 

limitada de substratos envolvidos no remodelamento citoesquelético e na transdução de sinal. 

CNR1 é um receptor CB1, também conhecido como receptor canabinóide central, é um membro 

do grupo receptor canabinóide de receptores acoplados à proteína G que também inclui CB2 e 

GPR55. Os receptores CB1 são encontrados principalmente nos terminais dos neurônios 

centrais e periféricos (KUPPILI, 2015). O CNR2 (Receptor Canabinóide 2) é um gene de 

codificação de proteínas. As doenças associadas ao CNR2 incluem abuso de cannabis e artrite 

idiopática juvenil poliarticular. Entre suas vias relacionadas estão a sinalização por GPCR e 

receptores de ligação a ligantes peptídicos. As anotações da Ontologia Genética (GO) 

relacionadas a esse gene incluem a atividade do receptor acoplado à proteína G e a atividade do 

receptor canabinóide. (GONÇALVES & DUTRA, 2019). 

JAK3 é uma tirosina-quinase não receptora envolvida em vários processos, como 

crescimento, desenvolvimento ou diferenciação celular. Medeia eventos essenciais de 

sinalização na imunidade inata e adaptativa e desempenha um papel crucial na hematopoiese 

durante o desenvolvimento das células T. No citoplasma, desempenha um papel fundamental 

na transdução de sinal por sua associação com receptores do tipo I que compartilham a 

subunidade gama comum, como IL2R, IL4R, IL7R, IL9R, IL15R e IL21R. Após a ligação do 

ligante aos receptores da superfície celular, fosforila resíduos específicos de tirosina nas caudas 

citoplasmáticas do receptor, criando locais de acoplamento para as proteínas STATs (CORNEJO, 

2009).  

Membros da família de proteínas transdutor de sinal e ativador de transcrição (STAT) 

são fatores de transcrição intracelular que mediam muitos aspectos da imunidade celular, 

proliferação, apoptose e diferenciação celular. Eles são ativados principalmente pelas Janus 

quinases associadas ao receptor de membrana (JAK). A desregulação dessa via é 

freqüentemente observada nos tumores primários e leva ao aumento da angiogênese, o que 

aumenta a sobrevida dos tumores e a imunossupressão. Estudos de nocaute genético forneceram 

evidências de que as proteínas STAT estão envolvidas no desenvolvimento e na função do 
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sistema imunológico e desempenham um papel na manutenção da tolerância imunológica e na 

vigilância de tumores (VINKEMEIER eet al., 1998). 

 Posteriormente, fosforila as proteínas STATs, uma vez recrutadas para o receptor. Os 

STATs fosforilados formam então homodímeros ou heterodímeros e translocam-se para o 

núcleo para ativar a transcrição de genes. Por exemplo, após a ativação de IL2R pelas moléculas 

de IL2, JAK1 e JAK3 se ligam às subunidades IL2R beta (IL2RB) e da cadeia gama (IL2RG), 

induzindo a fosforilação da tirosina de ambas as subunidades receptoras em seu domínio 

citoplasmático. Então, STAT5A E STAT5B são recrutados, fosforilados e ativados por JAK1 e 

JAK3. Uma vez ativado, o STAT5 dimerizado se transloca para o núcleo e promove a 

transcrição de genes-alvo específicos de uma maneira específica de citocinas (GUERRERO-

PRESTON, 2019). JAK1 é uma tirosina-quinase do tipo não-receptor, envolvida na via do sinal 

IFN-alfa/ beta/gama. Parceiro de quinase para o receptor de interleucina IL-2, bem como o 

receptor de interleucina IL-10 (FERRAO & LUPARDUS, 2017). 

JAK2 é uma tirosina-quinase não-receptora envolvida em vários processos, como 

crescimento celular, desenvolvimento, diferenciação ou modificação de histonas. Medeia 

eventos essenciais de sinalização na imunidade inata e adaptativa. No citoplasma, desempenha 

um papel central na transdução de sinal por sua associação com receptores do tipo I, como 

hormônio do crescimento (GHR), prolactina (PRLR), leptina (LEPR), eritropoietina (EPOR), 

trombopoietina (THPO); ou receptores do tipo II incluindo IFN-alfa, IFN-beta, IFN-gama e 

interleucinas múltiplas. Após a ligação do ligante aos receptores da superfície celular, fosforila 

resíduos específicos de tirosina nas caudas citoplasmáticas do receptor, criando locais de 

acoplamento para as proteínas STATs. Posteriormente, fosforila as proteínas STATs, uma vez 

recrutadas para o receptor (SOPJANI et al., 2016). Os STATs fosforilados formam então 

homodímeros ou heterodímeros e translocam-se para o núcleo para ativar a transcrição de genes. 

Por exemplo, a estimulação celular com eritropoietina (EPO) durante a eritropoiese leva à 

autofosforilação, ativação e associação com JAK2, e sua associação com o receptor da 

eritropoietina (EPOR), que se torna fosforilado em seu domínio citoplasmático. Então, STAT5 

(STAT5A ou STAT5B) é recrutado, fosforilado e ativado por JAK2. Uma vez ativado, o STAT5 

dimerizado se transloca para o núcleo e promove a transcrição de vários genes essenciais 

envolvidos na modulação da eritropoiese. Parte de uma cascata de sinalização ativada pelo 

aumento do retinol celular e que leva à ativação do STAT5 (STAT5A ou STAT5B) (WATERS 

& BROOKS, 2015). Além disso, JAK2 medeia a fosforilação de ARHGEF1 induzida por 

angiotensina-2. Desempenha um papel no ciclo celular, fosforilando CDKN1B. Coopera com 
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o TEC por meio da fosforilação recíproca para mediar a ativação da transcrição por citocinas. 

No núcleo, desempenha um papel fundamental na cromatina, medindo especificamente a 

fosforilação de 'Tyr-41' da histona H3 (H3Y41ph), uma etiqueta específica que promove a 

exclusão de CBX5 (HP1 alfa) da cromatina (FORRESTER, 2018) . 

F2 é uma trombina, que quebra as ligações após Arg e Lys, converte fibrinogênio em 

fibrina e ativa os fatores V, VII, VIII, XIII e, em complexo com trombomodulina, proteína C. 

Tem funções na homeostase sanguínea, inflamação e cicatrização de feridas. CTSS é uma 

protease de tiol. Protease chave responsável pela remoção da cadeia invariante das moléculas 

de MHC de classe II. A especificidade de ligação desta proteinase é em parte semelhante às 

especificidades da catepsina L (MACRAE, 2019). 

Os resultados aqui obtidos permitem o direcionamento dos próximos passos do trabalho 

e abrem a discussão acerca de alguns pontos, como: a segurança da formulação lipossomal. Ao 

passo que esta predição in sílico deu margem para apontar potenciais alvos para a molécula de 

estudo, também suscita a necessidade de seu encapsulamento, uma que vez que se aplicada de 

forma sistêmica, a droga poderia ter efeitos colaterais indesejáveis ligando-se a proteínas não-

alvos. 

 

5.3.3 Similaridade Estrutural 

 

FP2, uma impressão digital baseada em caminho que indexa fragmentos de pequenas 

moléculas com base em segmentos lineares de até 7 átomos (um pouco semelhante às 

impressões digitais da luz do dia). Uma estrutura de molécula é analisada para identificar 

fragmentos lineares de comprimento de 1 a 7 átomos. Fragmentos de átomo único de C, N e O 

são ignorados. Um fragmento termina quando os átomos formam um anel. 

Para cada um desses fragmentos, os átomos, a ligação e se constituem um anel completo 

são registrados e salvos em um conjunto, para que haja apenas um de cada tipo de fragmento. 

As versões quimicamente idênticas (ou seja, aquelas com os átomos listados em ordem inversa 

e os anéis listados começando em átomos diferentes) são identificadas e apenas um único 

fragmento canônico é retido. Cada fragmento restante recebe um número de hash de 0 a 1020, 

que é usado para definir um bit em um vetor de 1024 bits. 

Não foram encontradas moléculas com similaridade estrutural com um nível de 

significância elevado (p>0,7). Os resultados mostraram resultados de, no máximo, 0,636. Logo, 

implica-se que a molécula de estudo é nova na literatura e não possui similaridade estrutural 
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com moléculas já descritas. 

 

Figura 15 – Resultados na análise de similaridade estrutural do N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol 

(2b) realizado na ferramenta SwissSimilarity. 

 

Resultados na análise de similaridade estrutural do N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol (2b) realizado 

na ferramenta SwissSimilarity. Moléculas com similaridade estrutural com um nível de 

significância elevado (p>0,7). Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4 Avaliação da atividade citotóxica in vitro 

 

De acordo De Oliveira et. al. (2018) trabalho publicado em colaboração com nosso 

grupo, o mesmo composto utilizado nesse estudo, representado por 2b, apresenta um perfil 

concentração-dependente para células HCT-116, quando a concentração mais alta (100 µM) foi 

aplicada. Posteriormente, foram realizados testes com essa mesma linhagem para determinar a 

concentração mínima necessário para inibir 50% da proliferação celular. 
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Figura 16 – Percentagem da inibição da proliferação de 1,2,4-oxadiazois 2a-2i. 

 

 
Representação gráfica da percentagem da inibição da proliferação de 1,2,4-oxadiazois 2a-2i em 

linhagens de células tumorais humanas. A linha sólida e alinha pontilhada indicam, 

respectivamente, 50% e 75% de morte celular. Fonte: De Oliveira et al. (2018). 

 

A estimativa da IC50 do composto foi então testada usando o método MTT após 72 h de 

incubação contra o HCT-116 devido à melhor ação citotóxica demonstrada nesta linhagem. 

Doxorrubicina foi usada como controle positivo. A tabela 14 mostra a valores para a 

determinação do IC50 da droga livre em solução nas linhas de tumor HCT-116 (tumor do cólon), 

PC-3 (câncer de próstata), SNB-19 (glioblastoma), B16F10 (melanoma da pele do músculo) e 

L929 (fibroblasto de camundongo). Os compostos meta-substituídos testados 2b (m-CH3) foi 

considerado ter índice de seletividade (SI) e mostrou efeitos contra SNB-19 (13,62 µM) e PC-

3 (21,74 µM) de células cancerígenas. 

 

Tabela 14 – Efeitos citotóxicos em células de linhagem humana: Valores de IC50 (µM) 

 
Efeitos citotóxicos dos derivados de N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol 2b e 2c em células de 

linhagem humana, comparados com o fármaco de referência doxorrubicina. Valores de IC50 

(µM). Fonte: De Oliveira et al. (2018). 

 

 Compara-se no presente estudo a atividade citotóxica da droga livre, apresentada 

previamente por De Oliveira et. al. (2018) com o lipossoma branco e com o lipossoma com a 

droga encapsulada, com resultados apresentado no gráfico a seguir. É preciso investigar acerca 

dos desdobramentos do efeito do composto no ciclo celular em 72 horas.  
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Gráfico 4 – Percentagem da inibição da proliferação de N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol em tempo 

de incubação de 72 horas  

 

Representação gráfica da percentagem da inibição da proliferação de N-ciclohexil-1,2,4-

oxadiazol (2b m-CH3) em droga livre, lipossoma controle e lipossoma encapsulado com a droga 

em linhagens de células tumorais humanas. A linha sólida e alinha pontilhada superior indicam, 

respectivamente, 50% e 75% de morte celular. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Dado os resultados apresentados em trabalho prévio e os resultados desenvolvidos no 

presente trabalho, é possível verificar que o lipossoma controle não possui, per se, efeito 

antiproliferativo em célula de linhagem HCT-116, porém o possui quando encapsulado com a 

droga frente à mesma linhagem. Isso leva a supor à melhoria que o efeito dado ao lipossoma 

encapsulado se deve à droga. Em relação à linhagem de PC3 embora haja uma diminuição da 

inibição de proliferação comparando a droga livre com o lipossoma controle, e deste em relação 

ao lipossoma encapsulado, os dois últimos resultados não apresentam diferença estatística 

significativa. Estudos posteriores devem ser feitos a fim de comprovar a encapsulação da droga 

e sua quantificação, bem como a liberação e se há alguma interação entre a droga e o veículo 

que afete sua liberação no meio.  

Ademais, fazendo-se uma comparação entre a razão da concentração de nanopartículas 

com a droga encapsulada adicionadas nos poços de análise versus concentração d células das 

linhagens tumorais de análise tem-se que há uma razão de 6,5 x 102 nanopartículas/célula para 

a linhagem de HCT-116 e 4,5 x 102 nanopartículas/célula para a linhagem de PC3. Não há 

valores de referência para isso na literatura, mas pode-se especular que talvez aumentando-se a 

razão de nanopartículas por célula, melhorar-se-á o efeito esperado do nanosistema.   

É preciso fazer repetições do ensaio para confirmar a sensibilidade das linhagens 

celulares em relação aos compostos testados, além de investigar se algum resíduo do solvente 

utilizado para a construção dos lipossomas possa ter tido um efeito de morte celular. Faz-se 

necessário também em estudos posteriores modificar parâmetros, tais como: aumentar a 
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concentração de partículas, ou diminuir a concentração de células, e/ou o tempo de incubação 

do ensaio, visto que a taxa de liberação é um fator determinante no ensaio. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos a partir do método estabelecido para a produção dos sistema 

nanoestruturado apresentaram reprodutibilidade satisfatória. A natureza lipofílica, o tamanho 

dos lipossomas, potencial zeta, índice de polidispersão e formato do lipossoma obtidos são 

indicativos para avanços na utilização destas formulações como veículos de drug delivery para 

estratégias passivas e ativas de seletividade, podendo aumentar a concentração intracelular de 

drogas no interior de células-alvo e, ao mesmo tempo, evitar a toxicidade para células sadias, 

diminuindo assim os efeitos colaterais sistêmicos das drogas utilizadas atualmente no 

tratamento do câncer, ao passo que, aumenta a qualidade de vida do paciente durante o 

tratamento. Ademais, os resultados obtidos apresentam-se bastante promissores. 

O conjunto de dados in silico, resultados prévios e da presente dissertação permitiram o 

desenvolvimento de um nanossistema carreador de N-ciclohexil-1,2,4-oxadiazol. O resultado 

in vitro obtido do composto encapsulado quando comparado com a droga livre indica um efeito 

de inibição de crescimento relacionado apenas à droga, uma vez que o lipossoma controle não 

apresentou atividade, denotando que os compostos apresentam grande potencial farmacêutico. 

Para isso, mais testes físico-químicos, ensaios in vitro e ensaios in vivo devem ser realizados 

para que seja possível avaliar a manutenção da atividade antitumoral com redução da toxicidade 

desses compostos.  
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ANEXOS 

 

ARTIGO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO 

 

Artigo: Nanoparticles with Antitumoral Activity: An Integrative Literature Review 

Autores: José Geraldo de Alencar Santos Júnior, João Pedro Viana Rodrigues, Vanessa Pinheiro 

Gonçalves Ferreira and Roberto Nicolete. 

Revista: Journal of Nanomedicine & Nanotechnology ISSN: 2157-7439  

Abstract: Nanotechnology is used to describe materials, devices and systems with structures 

and components, exhibiting new and/or significantly improving physical, chemical and 

biological properties. In the biomedical area, these materials have unique nanoscale properties 

of 1 to 100 nanometers. Thus, the objective was to evidence the available scientific knowledge 

in the literature on some advances related to the use of nanoparticles with antitumor activity. 

The present study uses as an integrative literature review method, allowing to search, evaluate 

and synthesize the available evidence to contribute to the development of the discussion about 

the theme. Crossing the descriptors "nanoparticles" and "antitumoral", 62 studies were found, 

of which one was repeated in more than one place. Thus, of the 61 publications listed, 26 

addressed the main theme proposed with emphasis on the use of nanoparticles/nanoemulsion 

against tumor cells, in this way were selected to compose this study. Nanotechnology can be 

considered a new technology in the oncology area. The major challenges are to gather 

information about the properties and risks of these nanomaterials, the in vivo application as 

well as specific clinical trials. DOI: 10.35248/2157-7439.19.10.544 

(https://www.longdom.org/nanomedicine-nanotechnology/inpress.html) 

https://www.longdom.org/nanomedicine-nanotechnology/inpress.html


107 
 

 

 

 

ARTIGO SUBMETIDO 

 

Artigo: Liposomal nanoparticles containing synthetic drug derivates: development and 

characterization 

Autores: João Pedro Viana Rodrigues, Vanessa Pinheiro Gonçalves Ferreira, José Geraldo dos 

Santos Alencar, Marlos Chaves e Roberto Nicolete. 

Revista: Applied Biotechnology and Biochemistry 1559-0291 

Abstract: Modified drug delivery systems are pharmaceutical preparations with strong appeal 

avant-garde in the frontier of knowledge. The preparation of the liposomes used dipalmitoyl 

phosphatidylcholine, dipalmitoyl phosphatidylserine and cholesterol. The components were 

dissolved in a chloroform/methanol solution. The solvents were evaporated, and it was kept in 

a desiccator. After resuspending it was formed an emulsion. The emulsion was subjected to the 

extruder to produce a similar liposome population. The determination of the particle size, 

particle size distribution and zeta potential were performed. For the quantification of the 

material encapsulated, liquid chromatography coupled to mass spectrometry (UPLC-QToF-

MSE).  The characterization showed monodisperse populations of small-sized particles of 200 

nm for control and encapsulated liposomes and showing a  good polydispersity index for both. 

Liposomes remained with an average size for encapsulated liposomes. The zeta potential that 

was represented the residual negative charge on the surface of the particles. The results obtained 

in atomic force and scanning microscopy corroborated to attest to the size of the liposome and 

allowed to verify its spherical shape. The consistency of results obtained from the established 

method endorse its effectiveness and efficiency. 
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