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RESUMO 

 

O uso incorreto dos antimicrobianos, uma das principais causas do aparecimento da resistência, pode 

estar associado a fatores como doses subterapêuticas e inefetividade da droga selecionada, por isso o 

uso de sistemas de liberação modificada de drogas nas preparações farmacêuticas com grande 

potencial para modificação das propriedades farmacológicas de compostos para fins terapêuticos, 

como os lipossomas, são candidatos a uma nova condição de terapia.  Esta tese teve como objetivo o 

desenvolvimento, caracterização e avaliação in vitro da atividade antibacteriana de diferentes 

formulações lipossomais. Na preparação dos lipossomas, foram utilizados os lipídios 

dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), dipalmitoilfosfatidilserina (DPPS) e colesterol (COL), na 

proporção 5:3:1 (DPPC:COL:DPPS). Foram realizadas análises do diâmetro das vesículas, Índice de 

Polidispersão e Potencial Zeta. A Microscopia de Força Atômica (MFA) e Microscopia Eletrônica de 

Varredura –MEV foram utilizadas para determinar a forma e a morfologia da superfície do lipossoma. 

Os ensaios microbiológicos foram realizados frente a bactérias padrões e multirresistentes 

(Staphylococcus aureus e Escherichia coli), sendo determinada a Concentração inibitória Mínima- 

CIM pelo método de microdiluição em caldo. Para o teste de efeito modulador do lipossoma sem a 

incorporação com antibióticos de referência norfloxacino e gentamicina, a fração foi utilizada em uma 

concentração subinibitória (CIM/8) e os fármacos foram microdiluídos. No ensaio sobre a bomba de 

efluxo as cepas de S. aureus usadas foram: SA-1199B, que expressa o gene de NorA codificante da 

proteína de efluxo de NorA, e a cepa selvagem SA-1199. A análise por dispersão dinâmica da luz para 

os lipossomas sem a incorporação do fármaco apresentou diâmetro de 185.46 nm (unilamelar), índice 

de polidispersividade de 0.48, Potencial Zeta de -40.9 mV. As análises microscópicas dos lipossomas 

sem a incorporação do fármaco apresentaram estrutura típica de sistemas afim, estrutura esférica e 

ligeiramente achatada. Os resultados da avaliação da atividade antibacteriana para a determinação da 

CIM dos lipossomas sem a incorporação do fármaco para todas as espécies multirresistentes e padrões 

foram ≥ 1024 µg/mL. Foi possível observar que a associação dos antibióticos ao lipossoma sem 

incorporação de fármacos (controle), nos tempos 24h e 48h, potencializou o efeito na diminuição da 

concentração dos micro-organismos analisados. Os lipossomas associados a antibióticos testados na 

cepa do tipo selvagem SA 1199 e na cepa transportadora da bomba 1199B, apresentaram melhor 

representação de inibição de crecimento apenas frente à cepa do tipo selvagem SA 1199. Na avaliação 

da PVOJ 56 (derivado de quinoxalina) encapsulada em lipossoma, obtivemos resultados antagônicos 

para as cepas de E. coli e S. aureus, onde a droga (PJOV 56) possui efeito de inibição do crescimento 

bacteriano isolada, porém quando encapsulada e comparada com a lipossoma controle, observa-se 

efeito antagônico. Nos resultados para antibióticos quando encapsulado, não houve resultados 

antibacterianos. Na modulação da lipossoma sem incorporação com a gentamicina mostrando assim 

efeito bem mais eficiente quando comparada a gentamicina isolada com a bactéria. E no tempo 48h foi 

visto um efeito antagônico na modulação do norfloxacino com a lipossoma. Diante do potencial de 

inibição de bomba de efluxo visto nos resultados, temos em destaque o potencial desenvolvimento de 

novas formulações que possam desempenhar papel farmacológico sem terem seus fármacos retirados 

da célula alvo pelas bombas de efluxo presentes em muitos micro-organismos resistentes. Sendo 

assim, de acordo com os resultados positivos para efeito sinérgico de lipossomas sem a incorporação 

do fármaco com antibióticos, o trabalho cumpre-se a abordagem prospectiva para desenvolver novas 

formulações baseadas em nanopartículas com propriedades antimicrobianas. 

 
 

Palavras-chave: Antibióticos. Escherichia coli. Infecções. Lipossomas. Nanocarreadores. NorA. 

Staphylococcus aureus.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The incorrect use of antimicrobials, one of the main causes of the emergence of resistance, 

may be associated with factors such as subtherapeutic doses and ineffectiveness of the 

selected drug, which is why the use of modified drug delivery systems in pharmaceutical 

preparations with great potential for modifying properties pharmacological effects of 

compounds for therapeutic purposes, such as liposomes, are candidates for a new therapy 

condition. This thesis aimed at the development, characterization and in vitro evaluation of 

the antibacterial activity of different liposomal formulations. In the preparation of the 

liposomes, the lipids dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), dipalmitoylphosphatidyl serine 

(DPPS) and cholesterol (COL), were used in the proportion 5: 3: 1 (DPPC: COL: DPPS). 

Analyzes of the vesicle diameter, Polydispersion Index and Zeta Potential were performed. 

Atomic Force Microscopy (MFA) and Scanning Electron Microscopy - SEM were used to 

determine the shape and morphology of the liposome surface. Microbiological tests were 

performed against standard and multiresistant bacteria (Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli), and the Minimum Inhibitory Concentration-MIC was determined by the 

broth microdilution method. For the test of the modulating effect of the liposome without the 

incorporation with norfloxacin reference antibiotics and gentamicin, the fraction was used in a 

subinhibitory concentration (MIC / 8) and the drugs were microdiluted. In the assay on the 

efflux pump, the strains of S. aureus used were: SA-1199B, which expresses the NorA gene 

encoding the NorA efflux protein, and the wild strain SA-1199. The dynamic light scattering 

analysis for liposomes without the incorporation of the drug showed a diameter of 185.46 nm 

(unilamellar), polydispersity index of 0.48, Zeta potential of -40.9 mV. Microscopic analyzes 

of the liposomes without the incorporation of the drug showed a typical structure of affine 

systems, spherical and slightly flattened. The results of the evaluation of antibacterial activity 

for the determination of MIC of liposomes without the incorporation of the drug for all 

multidrug-resistant species and standards were ≥ 1024 µg / mL. It was possible to observe that 

the association of antibiotics to the liposome without incorporation of drugs (control), in the 

24h and 48h times, potentiated the effect in decreasing the concentration of the 

microorganisms analyzed. The liposomes associated with antibiotics tested in the wild type 

strain SA 1199 and in the carrier strain of the pump 1199B, showed a better representation of 

growth inhibition compared to the wild type strain SA 1199. In the evaluation of PVOJ 56 

(derived from quinoxaline) encapsulated in liposome, we obtained antagonistic results for 

strains of E. coli and S. aureus, where the drug (PJOV 56) has an isolated bacterial growth 

inhibition effect, but when encapsulated and compared with the control liposome, an 

antagonistic effect is observed. In the results for antibiotics when encapsulated, there were no 

antibacterial results. In the modulation of the liposome without incorporation with 

gentamicin, thus showing a much more efficient effect when compared to gentamicin alone 

with the bacteria. And, with the time of 48 hours, an antagonistic effect was seen in the 

modulation of norfloxacin with the liposome. Given the potential for inhibition of the efflux 

pump seen in the results, we highlight the potential development of new formulations that can 

play a pharmacological role without having their drugs removed from the target cell by the 

efflux pumps present in many resistant microorganisms. Therefore, according to the positive 

results for the synergistic effect of liposomes without the incorporation of the drug with 

antibiotics, the work follows the prospective approach to develop new formulations based on 

nanoparticles with antimicrobial properties. 

 

Keywords: Antibiotics. Escherichia coli. Infections. Liposomes. Nanocarriers. NorA. 

Staphylococcus aureus.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Infecções bacterianas e antibióticos  

 

 Os agentes biológicos infecciosos podem entrar em contato com o organismo humano 

por diversas formas. Uma delas envolve a presença de artigos contaminados (fômites) durante 

a assistência à saúde do indivíduo. A constituição destes inclui artefatos que tenham recebido 

a carga infectante de diversos microrganismos e possa disseminá-la para um novo hospedeiro 

principalmente se existir desequilíbrio entre o sistema imune e sua microbiota residente 

(BARBOSA, 2011). 

 Os processos infecciosos bacterianos são comumente encontrados nos pacientes 

hospitalizados, internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s), pois muitos dos 

procedimentos realizados dentro do hospital são invasivos de forma a penetrar as barreiras de 

proteção do corpo humano, elevando o risco de infecção, como por exemplo, cateteres 

venosos centrais, sondas vesicais de demora, ventilação mecânica invasiva (LIMA, 2019).

 De acordo com o conceito da Portaria 2616, de 12 de maio de 1998, as infecções 

relacionadas à assistência à saúde (IRAS) podem ser definidas como infecção adquirida após 

a admissão do paciente no ambiente hospitalar, que se manifesta durante a internação ou após 

a alta, podendo estar relacionada com a internação ou com procedimentos realizados nesse 

período (BRASIL, 1998). 

 As bactérias que mais provocam mortes no mundo são Staphylococcus aureus 

(Rosenbach) meticilina-resistente (MRSA), Staphylococcus aureus (Rosenbach) 

vancomicina-resistente (VRSA) Escherichia coli (T. Escherich), Klebsiella pneumoniae 

(Trevisan) e Pseudomonas aeruginosa (Schroeter), visto que são resistentes a múltiplas 

drogas. Os processos infecciosos causados por esses microrganismos geralmente estão 

associados com alta letalidade e altos custos de tratamento (ROCHA et al., 2011) 

 Os micro-organismos do gênero Staphylococcus são cocos Gram positivos, imóveis, 

não formadores de esporos, que dão origem a células arredondadas com cerca de um mícron 

de diâmetro. Quando observados em microscopia óptica, aparecem geralmente como células 

únicas, pares ou agrupadas, com aparência de cacho de uvas. A maioria das espécies são 

aeróbicas ou anaeróbicas facultativas, com multiplicação rápida na maioria dos meios de 

cultura a 37ºC, mas indicam melhor formação de pigmento, que lhes é característico, em 



16 

 

temperatura entre 20ºC e 25ºC. As colônias em meio sólido têm formas arredondadas e 

aparências rugosas elevadas e brilhantes, com coloração amarelo-ouro (LEVINSON, 2010). 

 A maioria das espécies de Staphylococcus é benigna ou tem simbiose do tipo 

comensalismo com o hospedeiro. Outras causam supurações, abscessos, e diversas infecções 

piogênicas e até sepse fatal. Espécies do gênero Staphylococcus são capazes de provocar 

hemólise, coagulação do plasma e produzir enzimas e toxinas extracelulares. Uma toxina 

entérica termoestável, produzida por Staphylococcus aureus (Rosenbach) é responsável pela 

contaminação alimentar mais comumente reportada.  É comum encontrá-lo na região 

nasofaríngea; de adultos saudáveis portadores persistentes (aproximadamente 25%), e com 

maior incidência entre hospitalizados. Sua dispersão é comum, sendo responsável por diversas 

infecções hospitalares (ODORIZZI, 2017). 

 Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) é um patógeno oportunista esta espécie é um dos 

patógenos mais isolados em casos de infecções hospitalares, sendo uma bactéria de difícil 

controle devido a sua fácil disseminação pelo ambiente conseguindo se reproduzir em água e 

outros ambientes com poucos nutrientes e possui a capacidade de adquirir resistência a 

múltiplos antimicrobianos (GALVÃO, 2019). O uso intensivo de antibióticos contribuiu para 

o aumento da seleção de bactérias resistentes, inclusive em ambientes aquáticos. Desta forma, 

estas bactérias podem representar um reservatório de resistência, bem como um meio para a 

propagação e evolução de genes de resistência (BAQUERO et al., 2008).  

 Das cinco espécies do gênero Escherichia, Escherichia coli (T. Escherich) é a mais 

frequentemente isolada em amostras clínicas humanas. De grande interesse científico, deve-se 

aos estudos da E. coli K12 parte dos conhecimentos sobre metabolismo intermediário, 

recombinação genética, replicação do DNA, transcrição do RNA, síntese e exportação de 

proteínas e da patogenicidade das bactérias. Representa um importante agente patogênico de 

infecções tanto adquiridas na comunidade quanto hospitalares (ORSI, 2020). 

 E. coli faz parte da microbiota intestinal de indivíduos sadios, causando infecções 

extra-intestinais e intestinais (cepas diarréicogênicas não constituintes da microbiota), tanto 

em pessoas sadias como em imunocomprometidos (SILVA, 2016). Há pelo menos seis 

variedades de E. coli diarréicogênicas denominadas: (1) ETEC - E. coli enterotoxigênica; (2) 

EHEC – E. coli enterohemorrágica (O157:H7); (3) EIEC – E. coli enteroinvasiva; E. coli 

enteroaderente com três subtipos distintos: (4) EPEC – E. coli enteropatogênica; (5) EaggEC 

– E. coli enteroagregativa e ; (6) DAEC – E. coli difusamente aderente (SILVEIRA ROCHA 

et al, 2017). 
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1.1.1 Aminoglicosídeos 

 

 Os aminoglicosídeos compõem uma classe de moléculas que apresentam um núcleo 

aminociclitol que pode ser estreptidina ou a 2–desoxiestreptamina (CARDOSO, 2020).  

 A gentamicina é um dos exemplos de aminoglicosídeos, que possui no núcleo 

aminociclitol a hexose correspondente à 2 – desoxiestreptamina (Figura 1), e graças às suas 

propriedades policatiônicas são bastante solúveis em água. São ativos contra 

os Staphylococcus e os bacilos aeróbios gram-negativos, como Escherichia coli, 

Enterobacter, Klebsiella, Proteus e Pseudomonas (MARTINS, 2019). 

 

Figura 1 - Estrutura molecular da Gentamicina. 

 

Fonte: MARTINS (2019). 

 

 A atividade bactericida destes antibióticos se deve a sua capacidade de inibir a síntese 

proteica por se ligarem à subunidade ribossomal 30S, incapacitando o ribossomo bacteriano 

para a tradução, o que resulta em morte celular (KOTRA et al., 2000), sendo ativos 

prioritariamente contra bacilos Gram – negativos e cocos Gram – positivos aeróbicos 

(MINGEOT-LECLERCQ et al., 1999). Além disso, os aminoglicosídeos podem causar danos 

à membrana por alterar sua composição e permeabilidade, alterar as concentrações iônicas da 

célula e interferir nos processos de replicação e transcrição (FOURMY et al., 1996). 

 As vantagens dessa classe de antibiótico são: possuir um amplo espectro 

antimicrobiano, rápida ação bactericida e capacidade de agir sinergicamente com outras 

drogas o que pode ocasionar uma superação da resistência bacteriana e ser bastante útil no 

tratamento de graves infecções hospitalares, além de possuir um custo relativamente baixo, 

estabilidade química. As reações adversas classicamente descritas com os aminoglicosídeos 

são a nefrotoxicidade e a ototoxicidade, sendo mais raras as reações de hipersensibilidade 

(Martins, 2019). Em relação às desvantagens, esse antibiótico é inativo contra bactérias 



18 

 

anaeróbias, não é absorvido oralmente (devido à natureza catiônica), tendo que ser 

administrado por via parenteral, intramuscular ou intravenosa, bem como possui limitações 

terapêuticas devido sua toxicidade (nos sistemas coclear e/ou vestibular e nos rins) 

(VASCONCELOS, 2018). 

 A pressão seletiva pelo uso de aminoglicosídeos pode provocar mutações nos genes 

que por sua vez alteram a expressão das enzimas, resultando na capacidade de 

modificar/inativar os aminoglicosídeos. As bactérias podem adquirir o DNA exógeno por 

meio de mecanismos de transdução, transformação e conjugação, ocorrendo a transferência do 

gene em plasmídeos ou transposons (ROESCH, 2017). Existem três mecanismos gerais de 

resistência aos aminoglicosídeos: redução da concentração intracelular do antibiótico nas 

células bacterianas, geralmente por um bombeamento da droga para fora da célula por uma 

bomba de efluxo ou pela alteração da permeabilidade; alteração do alvo molecular do 

antibiótico, geralmente resultante de uma mutação espontânea no gene que codifica o alvo ou 

substituição do gene alvo por um gene exógeno; inativação enzimática do aminoglicosídeo. 

Existem outros mecanismos de resistência que não se enquadram nesses três tipos, além disso, 

pode ocorrer mais de um mecanismo (na mesma estirpe e ao mesmo tempo) no caso de 

algumas classes de drogas (PEREIRA, 2018). 

 Existem dois mecanismos de resistência à gentamicina, um deles é a presença de 

enzimas (acetil, adenil e fosfotransferases) no espaço periplasmático ou na membrana 

plasmática da bactéria que modificam a estrutura do fármaco, impossibilitando a sua ligação 

ao ribossoma e a diminuição da concentração intracelular de antibiótico pela existência de 

bombas de efluxo na membrana citoplasmática, que parecem ser sobre expressas após contato 

prolongado com concentrações baixas de gentamicina, e pela redução da permeabilidade da 

membrana externa (MENSA et al., 2011). 

 

1.1.2 Quinolonas 

 

 O mecanismo de ação das quinolonas são a inibição da replicação do DNA, devido à 

sua interação com dois alvos dentro da parede celular, a DNA girase e a topoisomerase IV 

(HOOPER, 2001). O efeito de interação na girase e a topoisomerase IV gera cortes de cadeia 

dupla no cromossoma bacteriano. Em bactérias Gram-negativas a DNA girase é mais 

suscetível à inibição. Já nas bactérias gram-positivas o principal alvo das quinolonas é a 

topoisomerase IV (PRATS et al., 2006). 
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 A norfloxacino é uma quinolona de primeira geração sintetizada pela primeira vez em 

1980, a molécula possui no grupo flúor na posição 6 e um anel de piperazina na posição 7, 

permitindo assim uma otimização do espetro antimicrobiano em relação às quinolonas mais 

antigas. A norfloxacino inibe a subunidade A da DNA girase impedindo a replicação da 

bactéria. O seu espetro de ação é amplo, pois é eficaz contra bactérias aeróbias gram-

negativas e gram-positivas, bem como contra bacilos gram-negativos multirresistentes, 

Pseudomonas aeruginosa e organismos produtores de beta lactamases (LUZ, 2017). Contudo, 

devido à sua fraca biodisponibilidade é utilizada apenas em infeções do trato urinário 

(MARTINS, 2014). 

 

Figura 2 - Estrutura molecular do Norfloxacino. 

 

 

Fonte: BILIBIO (2014). 

 

 Os mecanismos de resistência as quinolonas estão relacionados a três mecanismos 

distintos, como resistência associadas a mutações especificas na girase e/ou topoisomerase IV, 

resistência mediada por plasmídeos, que pode ser transmitida horizontalmente e 

verticalmente, e resistência mediada pelo cromossoma. Subexpressão das purinas nas espécies 

Gram-negativas diminui a absorção de fármaco. O aumento da expressão do cromossoma que 

codifica a bomba de efluxo leva a uma diminuição da retenção do fármaco na célula 

(ALDRED; KERNS, 2014). 

 Uma das desvantagens do norfloxacino é a pouca solubilidade e permeabilidade, o que 

reflete na sua absorção oral e, consequentemente, altas doses são necessárias para um 

tratamento efetivo, o que pode afetar outros microrganismos da flora. A literatura sugere 

mecanismos de efluxo intestinal do norfloxacino, o que pode estar associado com a baixa 

biodisponibilidade relatada para este fármaco (MENDES, 2016). 
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1.2 Lipossomas com ação antibacteriana  

 

 O uso indiscriminado e abusivo de medicamentos no controle de micro-organismos 

vem resultando em uma questão de saúde pública, tendo em vista a evolução da resistência de 

bactérias às drogas e consequentemente a perda da eficácia dos antibacterianos. Neste 

contexto, o uso incorreto dos antimicrobianos, uma das principais causas do aparecimento da 

resistência, pode estar associado a fatores como doses subterapêuticas, inefetividade da droga 

selecionada (GARCIA et al., 2019). Na figura abaixo temos representados na célula 

bacteriana os possíveis mecanismos de resistências. 

 

Figura 3 - Mecanismos de resistência bacteriana aos antibióticos. 

 

Fonte: TODAR (2011). 

 

 O tratamento de micro-organismos multirresistentes aumenta muito os custos 

hospitalares pelo uso de múltiplos antibióticos caros e hospitalização prolongada, pois os 

fármacos em uso atual na terapia anti-MRSA são: Vancomicina, Teicoplamina, Arbecacina, 

Linezolida e Daptomicina, medicamentos de alto custo. O estudo de novas moléculas 

antibacterianas é de grande importância para a saúde. Outra alternativa é a administração de 

adjuvantes, que consiste na utilização de moléculas com propriedade antimicrobiana, ou não, 

que melhorem a atividade farmacológica do princípio ativo.  

 Os micro-organismos estão sempre lutando para se adaptar a um ambiente favorável 

ao seu crescimento, por isso, tem-se observado resistência tanto aos antimicrobianos mais 

antigos como aos mais recentes. Muitas vezes a resistência bacteriana por desempenho 

genético, podendo ser desenvolvida pela via de mutação ou por introdução de material 

genético (BAPTISTA, 2013). 
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 Um dos mecanismos mais antigos que afeta diversos antibióticos é a destruição do 

fármaco quando a bactéria produz uma ou mais enzimas que o modificam ou degradam 

quimicamente, tornando-o inativas. Assim temos um dos casos bastante conhecido que é os β-

lactâmicos, onde estes são inativados quando sofrem hidrólise no seu anel β-lactâmico, por 

enzimas (β-lactamases) sintetizadas pela bactéria (GONÇALVES, 2019). 

 Outra transformação de antibiótico pode ser exemplificada através dos 

aminoglicosídeos. Onde, estes não têm grupos lábeis para serem hidrolisados, mas são 

neutralizados por enzimas que os modificam quimicamente, inativando e resultando na perda 

de afinidade pelos alvos no ribossoma deixando de inibir a síntese de proteínas bacterianas 

(NUNES, 2015). 

 As bactérias utilizam as bombas de efluxo para excretar os antibióticos, contudo, 

algumas bombas utilizadas são produzidas pelas próprias bactérias, e são diferentes bombas 

membranares as quais todas as bactérias usam para excretar moléculas lipofílicas e anfipáticas 

para o exterior da célula, através do mecanismo de transporte ativo que bombeie a molécula 

antimicrobiana para fora da célula, o suficiente para que não se atinja a concentração 

necessária à atividade antibacteriana (BECKER, 2017). 

 Devido à alta capacidade de adaptação frente aos antibióticos, verificou-se que uma 

proteína modificada (PBP2a), mediada pelo gene mecA, é a responsável pela baixa afinidade 

dos beta-lactâmicos, com isso foi detectado o S. aureus resistente à meticilina (MRSA). No 

início os MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) estavam restritos a centros 

médicos de referência e hospitais terciários, mas logo se alastraram para serviços e centros de 

saúde menores, o MRSA não pode mais ser considerado um patógeno relacionado 

exclusivamente às infecções relacionadas aos serviços de saúde, relatos de infecções por 

MRSA adquiridas na comunidade (CA-MRSA: communityacquired methicillin- resistant 

Staphylococcus aureus) em pacientes sem fatores de risco identificáveis para aquisição de 

MRSA (ARAYA et al., 2019). 

 Nos biofilmes a impermeabilidade, promovendo a resistência à maioria dos 

antimicrobianos ocorre devido a limitação da penetração por causa dos exopolissacarídeos 

(EPS), já nas gram-negativas, é devido à presença da membrana exterior. Por outro lado, nas 

bactérias gram-positivas é pouco frequente a observação de resistências por 

impermeabilidade. Estas bactérias possuem uma parede celular permeável, que normalmente 

não limita a penetração de antimicrobianos, desde que não excedam os 57 000 Da. Porém, a 

resistência devido à restrição de penetração pode ocorrer quando há produção de uma parede 

celular mais espessa, como citado nos biofilmes e nas gram negativas (NUNES, 2015). 
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 Nesse cenário, a utilização da nanotecnologia tem avançado de maneira proeminente, 

e inclui-se nestas novas abordagens, a formulação lipossomal (CARVALHO, 2019). Sistemas 

de liberação modificada de drogas são preparações farmacêuticas com grande potencial para 

modificação das propriedades farmacológicas de compostos para fins terapêuticos, como os 

lipossomas formados basicamente por substâncias anfifílicas que se associam 

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

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

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

anfifílicas (ZORZI et al., 2017). Por serem biodegradáveis, biocompatíveis e não 

imunogênicas per se, são estruturas versáteis com características de reduzir potenciais 

toxicidades das substâncias (KALYANKAR et al., 2010). 

 Os lipossomas, para além de conferirem maior eficácia aos antibióticos, diminuem a 

toxicidade e aumentam a seletividade, alguns estudos demonstraram melhorias 

farmacodinâmicas e farmacocinéticas relativamente aos antibióticos convencionais contra 

bactérias suscetíveis e resistentes, evidenciando uma grande potencialidade para a sua 

utilização como sistema carreador de fármacos antibacteriano (NUNES, 2015). 

 Os lipossomas possuem um grande potencial terapêutico em diversas áreas devido a 

sua variabilidade de características como tamanho, composição lipídica, carga superficial, 

fluidez da membrana e a sua capacidade de incorporar fármacos lipofílicos, hidrofílicos e 

anfifílicos, assim como apresenta a figura abaixo. 

Figura 4 - Representação esquemática da conformação dos lipossomas. 

 

Fonte: APOLINÁRIO et al., 2017. 

 Uma das características farmacológicas dos lipossomas é que são rapidamente 

capturados pelas células do sistema fagocitário mononuclear (SFM) logo após administração 
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sistêmica, assim como destaca no estudo de Allen e Hansen (1991) da primeira geração de 

lipossomas, poderão observar no comportamento in vivo que os mesmos se acumulavam 

rapidamente em tecidos ricos em macrófagos tais como fígado, baço e medula óssea e, eram 

rapidamente eliminados da circulação sanguínea, limitando sua ação em outros tecidos. Por 

isso a proposta da incorporação de glicolipídeos na membrana lipídica bem como 

modificações químicas na superfície dos lipossomas com o objetivo de torná-los capazes de 

escapar do SFM e permanecer um tempo maior na circulação sanguínea (GABIZON; 

PAPAHADJOPOULOS, 1992). 

 Então, na tentativa de aumentar a especificidade de interação dos lipossomas com as 

células-alvo e a quantidade do fármaco liberado nestas células, na figura 5 temos essa 

representação, o desenvolvimento de lipossomas polimórficos, como os lipossomas pH-

sensíveis, foi proposto por que os tecidos patológicos como tumores, tecidos inflamados e 

infecciosos apresentam um pH extracelular menor do que os tecidos normais (GULINO et al., 

1967).   

 

Figura 5 - Representação da liberação de droga por efluxo na membrana biológica. 

 

Fonte: MATOS, 2015. 

 

 Diante do emprego de lipossomas pH-sensíveis de circulação prolongada como 

carreadores de agentes antibacteriano, pode ser uma alternativa potencial para a redução de 

sua toxicidade e para o aumento de sua eficácia, conduzindo a uma liberação preferencial na 

região infecciosa devido ao ambiente de menor pH em relação às regiões normais 

(SCRIBONI, 2016). 

 Os lipossomas pH-sensíveis consistem na combinação de lipídeos insaturados, como a 

fosfatidiletanolamina (PE) e seus derivados, entre eles a dioleoilfosfatidiletanolamina 
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(DOPE), com compostos carboxilados como o hemisuccinato de colesterila (CHEMS), e dão 

a eles a capacidade de serem direcionados as células-alvos (SIMÕES et al., 2004). 

 Neste contexto, o uso de nanopartículas lipossomais como sistema carreador de 

fármacos antibacteriano, 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, e especificidades nas células procariontes. 

 Por esse motivo, a busca por novas opções de tratamento estão em constante 

desenvolvimento principalmente na área da biotecnologia para desenvolver fármacos mais 

seguros e prontos para superar a ameaça de resistência antimicrobiana. 

 

1.3 Derivados de quinoxalina e suas aplicações biológicas 

 

 Sobre os aspectos químicos, a quinoxalina é um composto orgânico heterocíclico 

consistindo em um anel de benzeno e uma pirazina; tem dois átomos de nitrogênio em sua 

estrutura, nas posições 1 e 4. É considerado bioisóstero da quinolina, naftaleno e alguns anéis 

aromáticos que contêm pirazina e / ou piridina (SANTIVAÑEZ-VELIZ; MORENO-VIGURI; 

MONGE, 2013). 

 Esses derivados servem como subunidades rígidas em receptores macrociclicos. Os 

complexos metálicos de derivados de quinoxalina são importantes devido a suas propriedades 

fotoquímica, fotofísica, catalítica e biológica. Derivados de quinoxalinas são amplamente 

utilizados como ligantes em complexos homobimetálicos e heterobimetálicos. Os derivados 

de quinoxalina desempenham importante papel em áreas de âmbitos biológico e tecnológico 

(VIEIRA et al., 2014). 

 As atividades relatadas no âmbito de doenças infecciosas são anti-HIV, antibacteriana, 

antifúngica, antituberculose, propriedades anti-inflamatórias e antiprotozoária também são 

exploradas por atuarem como clivadores do DNA (TOSHIMA et al., 2014). 

 Uma parte dos efeitos biológicos supracitados podem vim de derivados com N-óxido e 

N, N-dióxido, onde esses apresentam atividade antioxidante. Além de apresentar semelhanças 

com alguns antibióticos, como as quinolonas, e por conta dessa característica que é atribuído à 

sua atividade biológica antibacteriana (VIEIRA; PINHEIRO; FERNANDES; PAULO, 2014). 

 Alguns derivados de quinoxalinas têm mostrado propriedades antibacterianas e por 

isso relatado o seu potencial em pesquisa acerca dessa atividade biológica. A tabela abaixo 

apresenta uma lista de derivados de quinoxalinas com atividade antibacteriana. 
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Tabela 1 - Atividade antimicrobiana de derivados de quinoxalinas. 

NOME ATIVIDADE REFERÊNCIA 

2,3-

bis(bromometilo)quinoxalina 

Antibacteriano contra 

Gram-negativas 
Jadhavar, P. et al (2014) 

oxazolo(4,5-b)quinoxalina2-

yl-hidrazona 

Antibacteriano com melhor 

resposta do que 

amoxicilina 

Khan, S. e Asiri, A. (2011) 

Equinomicina 

Antibacteriano contra 

resistência e biofilmes de 

S. aureus e E. faecalis. 

Krota,V. et al (2014) 

2-

carboxamidaquinoxalina1,4-

di-Nóxido 

Atividade 

antimicobacteriana 

Radwan, A. e Abdel-

Mageed, W. (2014) 

3-arilquinoxalina-2-

carbonitrilo di-Noxido 

Atividade antiparasitária 

contra Trypanosoma cruzi 

Moreno, E e Pérez, S. 

(2013) 

1,2-dihidro-3-(2-metil (lH)- 

imidazol[1,2-a]piridin-3- 

ilo)quinoxalina 

Atividade antibacteriana 

contra Bacillus spericus e 

E.coli 

Reddy, B. e Reddy, M. 

(2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As quinoxalinas também são capazes de inibir a angiogênese, um processo 

fundamental para o crescimento tumoral (NISHIMURA et al., 2007; MOJZIS et al., 2008). 

Isso ocorre por meio da regulação da expressão do fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), das metaloproteinases de matriz (MMPs), do receptor do fator de crescimento 

epidermal (EGFR), da inibição do fator de transcrição NF-κB e das vias de sinalização 

PI3K/Akt. Estudos demonstraram que compostos que possuem o anel quinoxalina em sua 

estrutura, apresentam capacidade de inibir o processo angiogênico, através da inibição da 

expressão de VEGF e do fator de hipóxia induzido 1α (HIF-1α), que requerem o 

envolvimento de inúmeras vias como PI3K/AKT/mTOR/4E-BP1 (WENG et al., 2011). Desta 

forma, estes compostos se tornam potenciais candidatos para o tratamento de tumores ou 

doenças associadas com desordens no processo angiogênico (CORONA et al., 2009).  
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 Podemos observar assim, que os derivados quinoxalínicos possuem um grande banco de 

dados, apresentando grandes avanços na síntese de compostos heterocíclicos com potenciais 

atividades terapêuticas, sendo relevantes para o desenvolvimento de novos medicamentos 

(AJANI, 2014). Na literatura também são citadas outras atividade como antioxidante e 

antidiabético (SHINTRE et al., 2017), neuroprotetor do mal de Parkinson  (DOUARON et al., 

2016), anti hiperglicêmico (IBRAHIM et al., 2017), são utilizados também na agricultura 

devido a sua promissora capacidade de agir como fungicida, herbicida ou inseticida 

(RANGEL,et. al., 1993; PANDEY e SINGH, 2004). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Desenvolver, caracterizar e avaliar in vitro a atividade antibacteriana de formulações 

lipossomais. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Desenvolver lipossomas e caracterizá-las quanto ao diâmetro médio, potencial zeta, 

índice de polidispersividade (IPD) e morfologia; 

b) Analisar a atividade antibacteriana dos lipossomas associados ou não a antibacterianos 

(norfloxacino e gentamicina) e PJOV56; 

c) Avaliar o efeito do lipossoma sobre a bomba de efluxo NorA de Staphylococcus 

aureus. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do Estudo e local de pesquisa 

 

 Trata-se de um estudo com procedimento experimental, com análise do perfil da 

atividade antibacteriana com antimicrobianos usando como padrão, para fins de comparação 

de efeito. A caracterização e o desenvolvimento dos lipossomas foram realizadas na Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz-CE) e no Laboratório de Oncologia Experimental (LOE), do Núcleo de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM), da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), e a atividade antibacteriana no Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular 

(LMBM), da Universidade Regional do Cariri (URCA), e outras análises em laboratórios da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

3.2 Preparação dos sistemas nanoestruturados (lipossomas)  

 

 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 de DPPC:COL:DPPS (5mg, 3mg e 1mg, respectivamente). A mesma 

proporção de lipídeo foram feitas em quatro tubos, com dois de cada (duplicata), no tubo um 

foi dissolvido somente os lipídeos isolado, segundo tubo foi adicionado PJOV56 (pesado 1 

mg), terceiro tubo adicionado Norfloxacino (pesado 1 mg) e o quarto tubo adicionado 

Gentamicina (pesado 1 mg), em todos os tubos os componentes foram dissolvidos com 1 mL 

de solução clorofórmio/metanol (1:1), com >99% de pureza foram obtidos da Dinâmica 

Reagentes (Diadema, São Paulo, Brasil).  Para o teste antibacteriano necessitou fazer mais 4 

tubos de cada para obter a concentração necessária para os testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Figura 6 – Representação dos tubos e suas composições e concentrações. 

 

 Os solventes foram evaporados por 24 horas em temperatura ambiente sobre a 

bancada, com a boca do tubo vedada e com perfurações para facilitar a evaporação, no dia 

seguinte evaporado em nitrogênio, obtido da White Martins (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Brasil) formando um filme na parede do tubo. Após este período foi adicionado 1 mL de 

tampão PBS (Phosphate Buffer Saline 1,0M pH 7,2) em cada tubo e depois submetidos ao 

vórtex e banho-maria (57 ºC) repetidas vezes para ressuspender os lipossomas, formando uma 

emulsão. Apenas os tubos 1 e 2 com a emulsão foi submetida a um extrusor (Liposo Fast TM, 

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).  

 As moléculas (derivados de quinoxalina, PJOV56) estudadas quanto à atividade 

antibacteriana e alvo do processo de encapsulamento foram doadas pelo Instituto de Tecnologia 

em Imunobiológicos (Bio Manguinhos). 

 

Figura 7 - Representação da molécula de PJOV56, derivado de quinoxalina. 

 

Fonte: RODRIGUES (2017) 
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3.3 Caracterização físico-química dos lipossomas 

 

 A determinação do tamanho de partícula foi realizada a 25 °C, utilizando-se diluições 

seriadas com água milliQ nas proporções de de1:10, 1:20, 1:50 e 1:100 através de medidas de 

espalhamento de luz dinâmico (DLS). A distribuição do tamanho de partícula foi obtida pelo 

índice de polidispersão (IP). As medidas do potencial zeta médio das partículas foram realizadas a 

25 °C, pela técnica de microeletroforese associada à Anemometria Doppler de Laser, através da 

submissão da amostra a um campo elétrico. As análises foram realizadas no equipamento 

Zetasizer Nano ZS, (Malvern), no Centro de Estudos Farmacêuticos e Cosméticos (CEFAC) 

/Laboratório de Farmacognosia, no Departamento de Farmácia, da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). 

 

 3.3.1 Microscopia de Força Atômica -MFA 

 

  A Microscopia de Força Atômica (MFA) foi utilizada para confirmar o resultado 

obtido previamente pela análise do tamanho, bem como para determinar a forma e a 

morfologia da superfície apenas da lipossoma isolada . A análise foi realizada com o 

Nanoscope IIIa Multimode (Veeco Metrology, Santa Barbara, Califórnia, Estados Unidos). 

As suspensões foram diluídas em 1000 vezes em água Milli-Q. Alíquotas (5mL) das diluições 

foram depositadas em substratos de mica e deixadas até a completa evaporação da água antes 

da análise por MFA. As amostras analisadas no modo de contato para obter imagens 

topográficas usando sondas com uma constante de mola de 42 Nm-1. A velocidade de 

varrimento utilizada foi de 1 Hz. 

 

 3.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura -MEV 

 

 A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) utiliza-se deum feixe de 

elétrons como fonte de iluminação sobre uma amostra a ser observada, ao invés de luz visível 

onde é possível a obtenção de imagens com resoluções espaciais da ordem de centenas a 

milhares de vezes. Na técnica de MEV, ocorre a irradiação da superfície da amostra, onde os 

sinais elétricos produzidos são traduzidos na forma de imagem. A coleta dos raios-x 

característicos pode ser empregada para se estudar a composição elementar da amostra através 

do mapeamento composicional e semi-quantitativo. 
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 A morfologia foi analisada através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 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 20.00 kV. A 

imagem foi obtida de uma varredura aleatória do stub. 

 

3.4 Cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE) 

 

 3.4.1 PJOV56  

 

 Para a utilização da droga em solução, primeiramente, foi preparada uma solução-mãe 

concentrada 1M. Para tal, foi pesado a droga e, em seguida, esta foi solubilizada em DMSO 

(dimetil-sulfóxido). Para garantir a solubilização integral da droga, esta foi realizada sob agitação 

térmica. Em utilização posteriores, retirou-se uma alíquota da solução-mãe concentrada, foi feita a 

agitação térmica para garantir a resuspensão de qualquer eventual precipitado e para a 

homogeinização da solução, e completou-se o volume com água milliQ até o volume respectivo 

para a concentração desejada.  

 

 3.4.2 Rompimento da vesícula lipossomal 

  

 Para a determinação da concentração total de PJOV56 nos lipossomas (2 mg/ml) foi 

adicionado Triton X® (3% v/v) a uma alíquota da suspensão, mantendo em banho-maria a 37 ºC 

por 30 minutos para quebra dos lipossomas. Após esse período, a suspensão foi centrifugada para 

a separação das fases e uma alíquota foi coletada da fase aquosa para diluição com fase móvel. O 

fármaco livre foi determinado no sobrenadante após a centrifugação de outra alíquota da 

suspensão (14.000 rpm, 22.000g30 minutos) e diluição em fase móvel para análise por CLUE. 

 

 3.4.3 Condições experimentais 

 

 Para a quantificação efetiva de PJOV56 no sobrenadante, as separações cromatográficas 

foram realizadas com uma coluna ACQUITY UPLC™ BEH C18 (tamanho de partícula de 

50mm×2,1mm, 1,7μm, Waters Company, Milford, MA, EUA) utilizando um sistema ACQUITY 
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UPLC™ (Waters Co.) equipado com um sistema binário de distribuição de solvente e um auto-

amostrador. A coluna foi mantida a 30 °C. A fase móvel consistiu em 0,1% de ácido 

fórmico(CH2O2)em água(H2O)como solvente A e 0,1% de ácido fórmico(CH2O2)em acetonitrila 

(C2H3N)como solvente B. O programa de eluição com gradiente foi: 0-2,5 minutos, um gradiente 

linear de 2% a 5% de B; 2,5-7,5 minutos, um gradiente linear para 30% de B; 7,5-9,0 minutos, um 

gradiente linear para 100% de B; 9,0-11,5 minutos, 100% de B; 11,5-15 minutos, um gradiente 

linear para 2% de equilíbrio de B da coluna a um vazão de 0,3 mL.min-1.O volume da amostra de 

teste injetada foi de 10 μL. Cada ciclo de lavagem consistiu em 200 μL de solvente de lavagem 

forte (90% de C2H3N/H2O, 9:1, v/v) e 600 μL de solvente de lavagem fraco (10% de C2H3N/H2O, 

1:9, v/v). 

 O sistema UPLC foi acoplado a um SYNAPT™ HDMS™ híbrido (Waters, Manchester, 

Reino Unido) equipado com uma fonte de ionização por eletropray (ESI) e foi controlado pelo 

software MassLynx™ (Versão 4.1). As condições típicas da fonte para a intensidade máxima de 

íons precursores foram as seguintes: tensão capilar, 3,0 kV; temperatura da fonte, 100 °C; 

temperatura de dessimulação, 300 °C; fluxo de gás cone (N2), 30L/h; taxa de fluxo de 

dessolvatação (N2), 600L/h. A pressão do argônio na célula de colisão foi de 3,5×10-3mbar. A 

fonte ESI foi operada no modo de ionização positiva. Os dados foram adquiridos de 50 a 2000 Da 

e centralizados durante a aquisição usando uma referência externa compreendendo uma solução 

de 1 ng/μL de leucina encefalina infundida a 50 μL/min, gerando um íon de referência no modo 

ESI+em m/z.As transições MS/MS otimizadas, bem como tensões de cone específicas e energias 

de colisão. A calibração foi realizada para obter um erro de precisão aceitável de ± 5 ppm. 

 

3.5 Ensaios antibacterianos 

 

3.5.1 Linhagens utilizadas 

 

 As linhagens bacterianas utilizadas foram padrões da American Type Culture 

Collection Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 para 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e multirresistentes S. aureus 10 e E. 

coli 06 para avaliação da modificação da ação dos antibióticos.  
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Tabela 2 - Origem bacteriana e perfil de resistência a antibióticos. 

Bactéria Origem Perfil de Resistência 

Staphylococcus 

aureus SA - 10 
Swab retal 

Tec (sensível) 

Amc, Amox, Amp, Asb, Azi, Ca, Cef, Cf, Cip, 

Cla,Clin, Eri, Lev, Mox, Oxa, Pen (Resistente) 

Escherichia coli 

EC - 06 

Cultura de  

urina 

Ami, Cip, Etp, Imi, Lev, Mer, Nit (sensível) 

Asb, Ca, Cef, Cfo, Cmp, Cro (Resistente) 

Amc- Amoxicillin + Ac. Clavulanic, Ami- Amikacin, Amox– Amoxicillin, Amp –Ampicillin, Asb - 

Ampicillin + Sulbactam, Azi – Azithromycin, Ca - Cefadroxil; Cef – Cephalexin, Cfo- Cefoxitin, Cip 

– Ciprofloxacin, Cla – Clarithromycin, Clin – Clindamycin, Cmp- Cefepime, Cro- Ceftriaxone, Eri – 

Erythromycin, Etp- Ertapenem, Imi- Imipenem, Lev- Levofloxacin, Mer- Meropenem, Mox – 

Moxifloxacin, Nit- Nitrofurantoin, Oxa – Oxacillin, Pen – Penicillin 

 

 As cepas de Staphylococcus aureus usadas no teste de bomba de efluxo foram: SA-

1199B, que expressa o gene de NorA codificante da proteína de efluxo de NorA, que expulsa 

fluoroquinolonas hidrofílicas e outras drogas tais como corantes intercalante de DNA, e a 

cepa selvagem SA-1199. As cepas foram doadas pelo Prof. S. Gibbons (Universidade de 

Londres) foram mantidas em ágar-sangue (HIA - Difco de Laboratories Ltda., Brasil). Antes 

dos ensaios, as células foram cultivadas durante 24 horas a 37°C em ágar de infusão cardíaca 

(HIA, Difco Laboratories Ltda.). 

 

3.5.2 Preparo da solução inicial e das soluções com antibióticos 

  

 No preparo da solução inicial, as suspensões foram solubilizadas em dimetilsulfóxido 

(DMSO), sendo observadas as seguintes proporções: 10 mg de Lipossomas isoladas, com a 

PJOV 56 e com os antibióticos (Norfloxacino e Gentamicina) em 1 mL de dimetilsulfóxido 

(DMSO), para obter uma concentração inicial de 10 mg/mL. Em seguida, esta solução foi 

diluída em água destilada atingindo concentração de 1024 μg/mL (pH 6,76; 2.138 mOsm/kg 

H2O) e reduzindo a concentração de DMSO abaixo de 10%, durante o teste microdiluição, 

obtendo-se as concentrações dos lipídeos constituintes dos Lipossomas sem e com a 

incorporação dos antibióticos, variando de 512 a 8 μg/mL (COUTINHO et al., 2008).  

  

3.5.3 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), Concentração Bactericida 

Mínima (CBM) e modificação da ação dos antibióticos  

 

 O método utilizado foi o da microdiluição em caldo em placas de 96 poços tendo 

como base a metodologia de Javadpour (1996). Meio contendo suspensão salina dos inóculos 
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padronizados na escala 0.5 de MacFarland foram distribuídos nos poços e em seguida foi feita 

a microdiluição da fração.  

 A concentração dos testes antibacterianos variou de 8 a 512 μg/mL e os testes foram 

realizados em triplicata. As placas foram incubadas a 37 °C por 24 h. A leitura dos testes com 

bactérias foi realizada por colorimetria com resazurina. 

 Para avaliação da atividade da ação modificada dos antibióticos norfloxacino e 

gentamicina as soluções foram preparadas com a adição de água destilada estéril de forma a 

obter uma concentração correspondendo a 1.024 μg/mL. Um volume de 100 μL de cada 

solução dos antibióticos foi diluído seriadamente nos poços contendo o meio de cultura Brain 

Heart Infusion Broth – BHI a 10% (pH 6,85; 404 mOsm/kg H2O) e a suspensão com o 

inóculo da cepa multirresistente, com as Lipossomas isoladas e os antibióticos na 

concentração subinibitória (CIM/8) (COUTINHO et al., 2008). As concentrações finais dos 

antibióticos no meio de cultura foram de 512 a 0,5 μg/mL. Controles negativos com o meio de 

cultura, controles positivos (meio + inoculo) e controles de inibição utilizando solução em 

concentração de 512 a 0,5 μg/mL foram incluídos nos ensaios.  As placas foram incubadas 

por 24 h a 35 ± 2 ºC e a atividade foram evidenciadas pelo uso de resazurina sódica. 

A Concentração Bactericida Mínima (CBM) foi determinada através da técnica de 

difusão em ágar cavidade, conforme metodologia adaptada de Kruger (2006). A suspensão 

bacteriana foi preparada como descrita para o padrão 0,5 McFarland, correspondente a 108 

células/mL. Hum mL da suspensão será homogeneizada a 19 mL de ágar Muller Hinton 

fundido e resfriado a 45 ºC-50 ºC em seguida transferido para a placa de Petri contendo um 

fino filme de ágar bacteriológico a 1% e 10 ponteiras estéreis vertidas, para a obtenção dos 

poços. Após solidificação com o auxilio de uma pipeta de vidro realizou-se a delimitação das 

cavidades e foram aplicados 50µL do lipossoma isolado e associado aos antibióticos, nas 

diluições 10mg/mL, 5mg/mL, 2,5 mg/mL, 1,5mg/mL, 0,62mg/mL, 0,31mg/mL, 0,15mg/mL e 

0,075mg/mL, em cada poço. A incubação será feita a 35-37 oC por 24 horas e após este 

período de incubação os diâmetros dos halos formados serão medidos (em milímetros). 

 

3.5.4 Avaliação da inibição da bomba de efluxo por redução de MIC          

 

 A inibição da bomba de efluxo foi testada utilizando concentrações sub-inibitórias (1/8 

CIM) das lipossomas sem a incorporação do fármaco, com o objetivo de avaliar a capacidade 

de diminuir a CIM do brometo de etídio (EtBr) e dos antibióticos (norfloxacino e 

gentamicina), o substrato para a bomba de efluxo codificada pelo gene NorA, resistente a 
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fluroquinolonas hidrofílicas via proteína de efluxo NorA (Norfoxacina), presente no 

plasmídeo das cepas de S. aureus 1199B e 1199 (Selvagem), 150 µL de inóculo bacteriano 

suspenso em solução salina foram adicionados aos eppendorfs, correspondendo a 0,5 da 

escala de McFarland, juntamente com 1350µL de meio de cultura (BHI) como controle. Na 

avaliação das lipossomas sem a incorporação do fármaco, foram adicionados aos eppendorfs 

150µL de inóculo bacteriano suspenso em solução salina, correspondendo a 0,5 da escala de 

McFarland, juntamente com 188µL (1/8 MIC) das lipossomas e completando 1162µL de 

meio de cultura (BHI). Os testes foram transferidos para placas de microdiluição de 96 poços 

e foram realizadas diluições seriadas de 100µl de drogas antibacterianas (norfloxacino e 

gentamicina) (TINTINO, 2008). 

 As placas foram incubadas a 37°C por 24 horas, e o crescimento bacteriano foi 

avaliado através do uso de Resazurin. A CIM foi definida com as concentrações de brometo 

de etídio (EtBr) que variam entre 0,5 e 512 µg/mL. Comparado com o padrão de CCCP - 

cianeto de carbonila m-clorofenil-hidrazona. 

 

3.6 Análise estatística  

 

Os resultados foram expressos em média aritmética ± desvio padrão, avaliados 

estatisticamente através da análise de variância (ANOVA) seguido pelo pos-test Bonferroni 

utilzando o software Graphpad Prism®, v. 6.0 onde as diferenças foram consideradas 

significativas quando p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização e desenvolvimento de lipossomas com ação antibacteriana 

 

 A análise por dispersão de luz dinâmica para os lipossomas sem a incorporação do 

composto 1:50 apresentaram os diâmetros de 185.46 ± 3.76 (unilamelar de acordo com 

Santos, 2002), índice de polidispersividade 0.48 ± 0.01, Potencial Zeta (mV) - 40.9 ± 0.96, 

com populações monodispersas de partículas de pequenas dimensões. Como esperado, os 

lipossomas permaneceram com um tamanho médio de diâmetro semelhante ao do tamanho de 

poro da membrana utilizada na extrusão (200 nm). O potencial zeta representa a carga 

negativa residual sobre a superfície das partículas, fornecendo informações sobre estabilidade 

do sistema e as propriedades superficiais que são modificadas nos processos e formulações.  

 

Tabela 3 – Resultados da avaliação de tamanho das formulações lipossomais. 

LIPOSSOMAS TAMANHO 
ÍNDICE 

POLIDISPERSIVIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 

(de acordo com 

Santos 2002). 

EQUIPAMENTO 

Controle  (sem 

incorporação) 

185.46 nm Monodispersa unilamelar pequena Zetasizer Nano ZS 

Lipossomas c/ 

Norfloxacino 

360.2 nm Polidispersa unilamelar grande NanoSight NS500 

Lipossomas c/ 

Getamicina 

564.7 nm Polidispersa unilamelar grande NanoSight NS500 

  

As figuras 8 e 9 mostram a representação da variação do tamanho e concentração do 

lipossomas com os antibióticos encapsulados. As análises de tamanho dos lipossomas com os 

antibióticos possivelmente encapsulado feita no equipamento NanoSight NS500, (Malvern), 

no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz Ceará (FIOCRUZ), Eusébio, Ceará, que tem como 

princípio a observação do movimento browniano  das moléculas.  
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Figura 8 – Representação da variação do tamanho e concentração do Norfloxacino. 

 

 

 

Figura 9 - Representação da variação do tamanho e concentração da Gentamicina. 

 

  As imagens abaixo foram obtidas a partir de Microscopia de Força Atômica (MFA) 

da amostra de lipossomas sem a incorporação do fármaco em mica são mostradas na Figura 

11. 

 



38 

 

Figura 10 - As imagens de microscopia de força atômica (AFM) da amostra de lipossomas 

sem incorporação em mica, mostrando altura da amostra de 6 nm. 

  

  

 Na Microscopia Eletrônica de Varredura, os lipossomas sem a incorporação dos 

fármacos apresentaram estrutura típica de sistemas afim, estrutura esférica e ligeiramente 

achatada, e tamanho médio semelhante à análise do potencial zeta (≤ 200 nm), endossando o 

resultado obtido previamente. 

 

Figura 11 - Fotomicrografias eletrônicas de varredura mostrando lipossomas controles 

esféricos, em diferentes magnificações 

 

4.2 Taxa de encapsulamento de PJOV56 por CLUE 

 

 A curva analítica de PJOV56 em plasma foi construída na faixa de concentração de 

100 a 1000 ng.ml-1, e apresentou coeficiente de correlação de 0,9986 (Gráfico 1). A curva 

analítica foi analisada pelo método de regressão dos mínimos quadrados para verificar sua 

linearidade e o coeficiente de correlação. A equação da reta obtida foi y = 0,0417x - 0,04636. 

 A equação da reta foi utilizada para quantificação do fármaco no sobrenadante da 
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amostra que teve a droga encapsulada. 

 

Gráfico 1 - Curva analítica de PJOV56 em plasma obtida para a faixa de concentração de 100 

a 1000 ng/ml. 

 

 
 

 

 

 

 Os resultados obtidos no estudo de precisão e exatidão estão descritos na Tabela 

2, e apresentaram valores adequados de CV (precisão) demonstrando repetibilidade e 

reprodutibilidade satisfatória para a aplicação do método no estudo em farmacocinética, 

uma vez que os valores de CV% foram inferiores a 15%, o que mostra ser um resultado 

bom. 

 

Tabela 4 - Precisão e exatidão no ensaio do método analítico de PJOV56. 

 

 
Concentração (ng. mL-1) DP CV (%) 

100 0,033 0,77 

250 0,176 1,51 

500 0,574 2,79 

750 0,385 1,20 

1000 1,162 2,76 

 Na Tabela 5 e no Gráfico 2 estão apresentados os resultados obtidos para os 

limites de detecção e quantificação da PJOV56 na matriz biológica através da aplicação 
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do método analítico desenvolvido neste estudo. O limite de quantificação obtido (100 

ng/ml) foi considerado satisfatório para a aplicação do método em um futuro protocolo 

experimental para estudo em farmacocinética. 

 

Tabela 5 - Limites de detecção e quantificação do método de análise de PJOV56 

 

 
Composto Equação da reta R2 Intervalo 

linear 
LD LQ 

   (ng. mL-1) (ng. mL-1) 

PJOV 56 y = 0,417x + 

0,4636 

0,9986 100 – 1000 50 100 

 
 

 

Gráfico 2 - Limite de detecção (LD) e Limite inferior de quantificação (LIQ) de PJVOV56 
 

 

 

 A partir dos estudos de linearidade da curva de calibração mostrados 

anteriormente, pode-se então quantificar o material encapsulado, neste caso, PJOV56. 

Para tal, fez-se uso do valor de absorbância obtidos durante a cromatografia e substitui-se 

na equação da reta da curva de calibração (Gráfico 2). 
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Figura 12 - Cromatograma representando pico de absorbância de PJOV56 (8.55 

minutos) detectado no sobrenadante das vesículas lipossomais. 

 
 

 

 

 
 

 Para encontrar a concentração de droga no sobrenadante foi necessário relacionar o 

pico de absorbância com a equação da reta da curva de calibração. Todavia, somou-se o pico 

de absorbância do sobrenadante e do precipitado para alcançar um resultado verossímil. 

 

3622 = 0.0417x - 0.4636 

3622.4636 = 0.0417x 

x = 86,869.6307 

x = 87 ng/mL 

 

 Visto que não foi utilizado o volume integral de 1 mL, ou 1000 µL, para realizar o 

ensaio, mas sim, uma alíquota deste, 400 µL, foi necessário fazer a correlação para encontrar 

a concentração. 

 
 

400 µl --- 2mg 

1000 →µl  5 mg 

 
 Uma vez encontrada a concentração de lipossoma, foi preciso fazer também a 

correlação para encontrar a concentração da droga em ng/mL, para 1 mL, ou 1000 µL. 

 

5 mM da droga de PJOV56 (M.M. 249,27 g/mol) = 1.246 ng/mL 
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 Vale ressaltar que para a construção do lipossoma foi utilizado 200 µL de PJOV 56 a 

ser encapsulada. Logo, é preciso fazer uma correlação entre os volumes. 

 

1000 µL --- 1246 ng/mL 

200 µL → 249.2 ng/mL 

 Em 400 µL, a concentração de droga detectada é de 87 ng. Entretanto, é preciso 

relacionar o volume de droga detectada e o volume utilizado de solvente para construir os 

lipossomas que foi de 1 mL, ou 1000 µL. 

 
400 µL --- 87 ng/mL 

1000 µL → 217.5 ng/mL 

 
 

 Por fim, é necessário relacionar o volume total da droga com o que foi detectado para 

calcular a taxa de encapsulamento da droga em lipossoma. 

  
249. 2 ng/mL --- 100 % 

217.5 ng/mL → 87,29% 

 
 

 A taxa de encapsulamento da PJOV56 em lipossoma foi satisfatória, já que alcançou 

cerca de 87,29% de encapsulamento da droga colocada em solução para o preparo das 

vesículas lipossomais. Logo, isso atesta a eficácia do método empregado. 

 

4.3 Atividade antibacteriana dos lipossomas 

 

 Abaixo os resultados da atividade da PJOV 56 encapsulada e isolada contra cepas 

bacterianas, usando a lipossoma isolado como controle. 
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Figura 13 - Atividade da PJOV 56 contra cepa multirresistente de Escherichia coli 06. 

 

Os valores representam a média geométrica ± E.P.M. (erro padrão da média). ANOVA de duas vias, seguida 

pelo post hoc Bonferroni. Modificação do efeito do antibiótico, verificando-se cada grupo nos tempos de 24h e 

48h. Ant: Antagonismo. Lipossoma: sem incorporação de fármaco. PJOV-56: derivado de quinoxalina. 

 

Figura 14 – Atividade da PJOV 56 contra cepa multirresistente de Staphylococcus aureus 10. 

 

Os valores representam a média geométrica ± E.P.M. (erro padrão da média). ANOVA de duas vias, seguida 

pelo post hoc Bonferroni. Modificação do efeito do antibiótico, verificando-se cada grupo nos tempos de 24h e 

48h. Ant: Antagonismo. Lipossoma: sem incorporação de fármaco. PJOV-56: derivado de quinoxalina. 
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 Os resultados da avaliação da atividade antibacteriana para a determinação da CIM das 

lipossomas sem a incorporação do fármaco para todas as espécies multirresistentes e padrões 

foram ≥ 1024 µg/mL. As figuras a seguir mostram as concentrações utilizadas nos testes para 

avaliação da atividade moduladora da resistência bacteriana à antimicrobianos utilizando 

norfloxacina e gentamicina combinado com lipossomas sem a incorporação do fármaco, 

determinado após o teste de determinação da CIM por microdiluição frente às linhagens 

multirrestistentes e padrões de Escherichia coli e Staphylococcus aureus (Figura 16 e 17). 

 

 

Figura 15 - Modificação da ação da gentamicina e norfloxacino contra a cepa multirresistente 

de Escherichia coli 06. 

 

a2: p > 0.01 vs controle gentamicina; a4: p > 0.0001 vs controle gentamicina; d4: p > 0.0001 vs controle 

norfloxacina; Genta: gentamicina; Norflo: norfloxacina. Lipossoma: sem incorporação de fármaco.  
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Figura 16 - - Modificação da ação da gentamicina e norfloxacino contra a cepa 

multirresistente de Staphylococcus aureus 10. 

 

a4: p > 0.0001 vs controle gentamicina; d4: p > 0.0001 vs controle norfloxacina; Genta: gentamicina; Norflo: 

norfloxacina. Lipossoma: sem incorporação de fármaco. 

 

  Nas figuras abaixo temos os resultados dos antibióticos com tentativa de 

encapsulamento no lipossoma, assim observamos um valor não significante para todas as 

espécies. 

 

Figura 17 - Modificação da ação da gentamicina contra cepa multirresistente de Escherichia 

coli 06. 

 

Os valores representam a média geométrica ± E.P.M. (erro padrão da média). ANOVA de duas vias, seguida 

pelo post hoc Bonferroni. A: Modificação do efeito do antibiótico, verificando-se cada grupo nos tempos de 24h 

e 48h. Controle: lipídeos; Genta: Gentamicina; ns: não significante. Nano: lipossoma sem incorporação de 

fármaco. 
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Figure 18 - Modificação da ação do norfloxacino contra cepa multirresistente de Escherichia 

coli 06. 

 

Os valores representam a média geométrica ± E.P.M. (erro padrão da média). ANOVA de duas vias, seguida 

pelo post hoc Bonferroni. A: Modificação do efeito do antibiótico, verificando-se cada grupo nos tempos de 24h 

e 48h. Controle: lipídeos; Norflo: Norfloxacino; ns: não significante. Nano: lipossoma sem incorporação de 

fármaco. 

 

Figura 19 - Modificação da ação da gentamicina contra cepa multirresistente de 

Staphylococcus aureus 10. 

 

Os valores representam a média geométrica ± E.P.M. (erro padrão da média). ANOVA de duas vias, seguida 

pelo post hoc Bonferroni. A: Modificação do efeito do antibiótico, verificando-se cada grupo nos tempos de 24h 

e 48h. Controle: lipídeos; Genta: Gentamicina; ns: não significante. Nano: lipossoma sem incorporação de 

fármaco. 
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Figura 20 - Modificação da ação do norfloxacino contra cepa multirresistente de 

Staphylococcus aureus 10. 

 

Os valores representam a média geométrica ± E.P.M. (erro padrão da média). ANOVA de duas vias, seguida 

pelo post hoc Bonferroni. A: Modificação do efeito do antibiótico, verificando-se cada grupo nos tempos de 24h 

e 48h. Controle: lipídeos; Norflo: Norfloxacino; ns: não significante. Nano: lipossoma sem incorporação de 

fármaco. 

 

4.4 Inibição da bomba de efluxo NorA de Staphylococcus aureus 

 

 A figura 22 mostra o resultado da análise dos lipossomas modulando a ação dos 

antibióticos (norfloxacino e gentamicina), frente a cepas 1199 e 1199B com bomba de efluxo 

NorA. 
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Figura 21 - Avaliação da inibição da bomba de efluxo NorA através da redução da CIM do 

brometo de etídio, por antibióticos com lipossomas, nas cepas Staphylococcus aureus 1199 e 

1199B para NorA. 

 

a4: p <0,0001 vs brometo de etídio; CCCP: cianeto de carbonila m-clorofenil-hidrazona; EtBr: Brometo de 

etídeo; Lipo: lipossoma sem incorporação de fármaco. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização e desenvolvimento de lipossoma e atividade antibacteriana 

  

 Os resultados experimentais concordam com as hipóteses da literatura, visto que o 

lipossoma sem a incorporação do fármaco analisado apresentou um formato esférico, com 

diâmetro médio de 185.46 nm e altura de 6 nm. A comparação entre o diâmetro e o valor de 

altura da vesícula enfatizou o achatamento no suporte apenas alguns minutos após a 

deposição. Isto indicou uma estabilidade moderada dos lipossomas num substrato de mica, 

mostrando também a eficiência da extrusão em membrana de 200 nm, visto que a tentativa de 

incorporação de antibióticos levou à formação de vesículas unilamelares grandes, devido ao 

fato de não terem passado pela extrusão. 

 O lipossoma sem incorporação de droga manteve uma forma esférica, bem definida, 

embora o diâmetro ficasse pouco superior ao tamanho dos poros usados na membrana de 

extrusão, temos a justificativa de que devido à delonga que houve entre a preparação da 

amostra e sua análise, isso fez com que o lipossoma aumentasse de tamanho, devido à 

incorporação da solução na qual estava suspenso, outro fator é a temperatura de 37°C também 

pode ser observado este efeito, que favorece a agregação, coagulação e floculação dos 

lipossomas (SATO et al., 2017). Já os lipossomas com tentativa de encapsulamento dos 

antibióticos tiveram um grupo heterogêneo, uma média de tamanho alta, quando comparada 

com a membrana da extrusão.  

  O desenvolvimento de lipossomas como terapêuticas trás uma serie de impactos na 

inovação de medicamentos, pois se diferenciam em tamanho, forma, composição e 

propriedades físico-químicas podendo variar em área de superfície e a reatividade da 

molécula. Essas características irão promover uma melhora na solubilidade, no tempo de 

meia-vida da molécula, uma diminuição da toxicidade a partir da capacidade de 

direcionamento do fármaco para o sítio de ação específico e ainda permitir a aplicação por 

várias vias de administração (TOBLER, 2014). 

 De uma forma geral, os lipossomas produzidos nesse estudo apresentaram boas 

características físicas. Desta forma, a adição de substancias em lipossomas pode ser uma 

alternativa promissora na modificação da farmacodinâmica, com potencial aplicação em 

microbiologia. 

 Na avaliação da PVOJ 56 encapsulada em lipossoma, obtivemos resultados 

antagônicos para as cepas de E. coli e S. aureus, o que mostra na figura 14 e 15, onde a droga 
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(PJOV 56) possui efeito de inibição do crescimento bacteriano isolada, porém quando 

encapsulada e comparada com a lipossoma controle, observa-se efeito antagônico. A PJOV é 

descrita como uma droga toxica para eucariontes, mesmo obedecendo a concentração mínima 

no teste microbiológico, entretanto não prosseguiu o estudo com a droga devido a insegurança 

em relação a essas condições de toxicidade isolada. 

 Nos resultados para antibióticos quando encapsulado, não houve resultados 

antibacterianos. Temos alguns trabalhos na literatura que relatam a incorporação de 

antimicrobianos em sistemas de liberação controlada com o objetivo de modular o seu perfil 

de liberação, aumentar a sua atividade ou mesmo reduzir os efeitos adversos (ROY et al., 

2013). 

  Sem sucesso de liberação dos antibióticos quando possivelmente encapsulado, foi 

realizado então a modulação com Gentamicina para Escherichia coli na figura 16, onde é 

visto que nos tempos de 24h e 48h, uma intensa queda no número de microrganismo 

modulando com lipossoma sem incorporação com a gentamicina, mostrando assim efeito bem 

mais eficiente quando comparada a gentamicina isolada com a bactéria. Trabalhos na 

literatura relatam a associação de antimicrobianos em sistemas de liberação controlada com o 

objetivo de modular o seu perfil de liberação, aumentar a sua atividade ou mesmo reduzir os 

efeitos adversos (BASTO et al., 2017). Neste caso podemos observar o aumento da atividade. 

E no tempo 48h foi visto um efeito antagônico na modulação do norfloxacino com a 

lipossoma.  

 Sendo assim, a utilização dos lipossomas está relacionada também, com uma maior 

duração do efeito terapêutico do fármaco, que apresenta prolongada liberação no organismo, 

permitindo que doses maiores sejam administradas sem os riscos da toxicidade. Os 

nanoestruturados são considerados como sendo excelentes veículos para o transporte e 

libertação de fármacos pelas inúmeras vantagens que oferecem. Quando comparado o efeito 

carreador com o encapsulamento de antibióticos, observamos então, resultado indiferente para 

as cepas em estudo. Entre estas a possibilidade de direcionamento a alvos específicos, a 

diminuição da toxicidade, a superação da resistência oferecida pelas barreiras biológicas do 

corpo, devido ao reduzido tamanho que possuem e a capacidade de incorporar substâncias 

hidrofílicas e lipofílicas aumentando consequentemente a biodisponibilidade de substâncias 

pouco solúveis (COSTA, 2016). 

  A partir das figuras apresentadas podemos ver que quando associada a lipossoma sem 

incorporação junto com os antibióticos nos tempos 24h e 48h, a uma potencialização do efeito 

na diminuição da concentração de microrganismos, com exceção da Staphylococcus aureus 
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associada a gentamicina que com 48h obteve mesmo efeito, porém com grau de significância 

de p > 0.0001 para todos. 

 Entretanto nas figuras supracitadas, temos um relato preliminar da atividade 

sinergística de nanopartículas com antibióticos de amplo espectro de ação contra duas 

diferentes linhagens patogênicas de alto índice epidemiológico. A incorporação dessas 

moléculas nesses sistemas visa contornar os problemas acima citados, além de modular o 

perfil de liberação de fármacos levando ao aumento da adesão de pacientes ao tratamento 

devido à redução do número de intervenções e também do período de internação em hospitais 

(VIANA, 2014). 

 As características de partição de uma substância na membrana, como o seu grau de 

interação e a sua localização no lipossoma, dependem fundamentalmente da natureza das 

interações (polares ou apolares) que possam ocorrer (MACHADO, et al., 2007). Quando as 

interações polares são relativamente fortes, a quantidade e a velocidade de incorporação do 

soluto na membrana podem aumentar ou diminuir, dependendo da extensão de atração ou 

repulsão eletrostática das moléculas carregadas à superfície da membrana do lipossoma 

(MATOS et al., 2008).   

 Estruturalmente os aminoglicosídeos como Gentamicina possuem radicais aminas e 

hidroxilas, e norfloxacino amina e ácido carboxílico, com que conferem a estes compostos 

características de elevada polaridade e solubilidade em água (SOUZA, 2014), o que permite 

ser carregadas na superfície da membrana do lipossoma, tendo em vista que os lipídeos 

catiônicos são moléculas anfifílicas compostas de uma ou duas cadeias de ácido graxo 

acopladas a um grupo éster e um grupamento amínico hidrofílico (BATISTA et al., 2007). 

Pois, os lipídeos usados na análise possuem essa mesma característica. 

 Os lipossomas são rapidamente removidos da circulação por macrófagos do sistema 

reticuloendotelial, diminuindo assim sua permanência na circulação (SILVA et al., 2016). Por 

outro lado, para as infecções onde as bactérias são intracelulares (ou fagocitadas), como por 

exemplo, a tuberculose pulmonar, um dos graves problemas de Saúde Pública no Brasil, é 

transmitida por Mycobacteriun tuberculosis, o qual se localiza principalmente no interior dos 

monócitos e células fagocitárias do pulmão, os antibióticos são direcionados aos macrófagos 

pulmonares, que promovem sua rápida captação, já quando não são fagocitados, a outra 

proposta é os lipossomas entram em contato com a superfície dos alvéolos pulmonares e 

através de fusões e trocas lipídicas o fármaco é liberado, e assim, podem ser usados e 

comparados os efeitos para outros microrganismos (ARAÚJO et al., 2014). 
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 Nos processos de resistência é visto que as bombas utilizadas para excretar os 

antibióticos são diferentes das bombas membranares, as quais todas as bactérias usam para 

excretar moléculas lipofílicas e anfipáticas para o exterior da célula. Contudo, algumas 

bombas utilizadas para excretar antibióticos produzidos pelas próprias bactérias, são utilizadas 

como mecanismo de resistência (WANG; VENTER 2016)  

 Diante do processo de resistência supracitado, na análise da concentração sub-

inibitória, verificou-se que contra cepa selvagem SA 1199 a lipossoma sem incoporação de 

fármaco feita em duplicata, possui efeito sinérgico, significativamente reduzindo as CIM 

junto com brometo de etídio (EtBr) um controle positivo para comparaçao de efeito de 

resistência, enquanto os antibioticos não teve influência sobre sua associação com o 

lipossoma e ao etídio brometo (EtBr) no tipo selvagem e na cepa transportadora da bomba. 

 Os lipossomas associada a antibióticos na cepa do tipo selvagem SA 1199 e na cepa 

transportadora da bomba 1199B, tiveram melhor representação de inibição de crecimento 

apenas frente à cepa do tipo selvagem SA 1199, quando comparado com o resultado do 

lipossoma com o antibiótico controle (norfloxacino) isolado, visto que o porprio lipossoma 

isolado sem a incorporação de farmáco, possui por si só efeito sobre a inibição de crescimento 

bacteriano, por conta de sua composição e afinidade pela membrana bacteriana.  

 Para a avaliação da cepa transportadora da bomba SA 1199B dos lipossomas sem 

incoporação e associada a antibiótico, foi visto efeito indiferente quando comparado com os 

controles EtBr e CCCP + EtBr que trabalho o controle positivo de intensificação de efeito na 

inibição da bomba, desta forma, essas substâncias para SA 1199B não são vantajosas para uso 

como inibidores da bomba de efluxo, pois não identificamos a ausência de atividade 

antibacteriana demonstrada pelo CIM.  

 Segundo Wang e Venter (2016) a combinação de novas substâncias, como a lipossoma 

com antibióticos se torna um promissor e válida estratégia terapêutica de combate à 

resistência bacteriana mediada pelas bombas de efluxo, que estão cada vez mais associadas à 

resistência às drogas e são diretamente responsáveis pela crescente invalidação dos 

antibióticos existentes. Porém não foi o efeito observado nos testes exposto com gentamicina 

e norfloxacino juntamente com os lipossomas, porém quando associada com EtBr podemos 

obervar sinergismo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 O trabalho cumpre-se a abordagem prospectiva para desenvolver novas formulações 

baseadas em nanopartículas lipídicas com propriedades carreadora e antimicrobiana. 

Mostrando que o uso de nanopartículas apresenta vantagens como a seleção do tamanho e 

especificidade de superfície desejada, seleção do sítio alvo (SHAFIEI et al. 2020). 

Podemos observar também que as evidências apresentadas auxiliam na compreensão da 

compatibilidade do antibiótico com o tipo e estrutura dos lipossomas, para que assim seja 

adsorvido na superfície e carreado. 

 Sendo assim, de acordo com os resultados positivos para efeito sinérgico ou aditivo de 

lipossomas sem a incorporação do fármaco com antibióticos, o trabalho cumpre-se a 

abordagem prospectiva para desenvolver novas formulações baseadas em nanopartículas 

lipídicas com propriedades antimicrobianas. Este resultado está de acordo com o 

observado para a caracterização dos lipossomas na literatura, que indica a técnica de 

extrusão como capaz de produzir lipossomas com parâmetros melhores. O valor dos 

lipossomas como modelo de biomembranas apoia-se no facto de as vesículas poderem ser 

preparadas a partir de constituintes naturais, a fim de se obter uma estrutura idêntica à 

porção lipídica das membranas.  

 Diante do potencial de inibição de bomba de efluxo visto nos resultados, temos em 

destaque a criação de novos fármacos ou alteração de fármacos já existentes, para que 

não sejam reconhecidos pelas bombas de efluxo e retirados da célula alvo, assim 

diminuindo a resistência a biocidas em estirpes SA e na sobrevivência destas em 

ambiente hospitalar e na comunidade. No entanto, mais estudos são necessários de forma 

a obter um melhor entendimento dos mecanismos de resistência deste microrganismo 

emergente. 
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