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Resumo
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RESUMO

A nanomedicinaaborda o uso de nanopartículasdirecionadas ao sítio de ação como

plataformaspara construçãode imagense agentesterapêuticoscontra o câncere outras

doençashumanas.Em particular,as nanopartículasde ouro (AuNp’s) já demonstraramser

eficientesparao diagnóstico e terapia. O interessepelodesenvolvimentodasAuNp’s deve-se

assuasextraordináriaspropriedadesfísicase químicasresultantesdo efeito de seutamanho

emescalanano,depossuirumasuperfíciede fácil modificaçãoe peloouroradioativoserum

emissor e � (198Au; E = 0,411 MeV, � máx = 0,96 MeV; T1/2 = 2,69 dias), tendocomo

vantagema possibilidadede ser aplicadocomo instrumentode diagnósticomolecularpara

tomografiadeemissãodefóton único(SPECT)utilizandoapenasumapequenaquantidadede

ouroradioativo. NestetrabalhoforamsintetizadasAuNp’s, cujasuperfíciefoi funcionalizada

comum polímerobiocompatível(polietilenoglicolmodificado) e como ácidofólico, afim de,

torná-las furtivas e específicasa tumores que superexpressamreceptoresde folato. As

técnicasdeEspalhamentoDinâmicodeLuz (DLS), potencialzeta( ), MicroscopiaEletrônica

de Transmissão(MET) e Espectroscopiade absorçãoUV-Visível foram empregadaspara

caracterizaçãodo tamanhoe da geometriadasnanopartículas,alémde confirmarsualigação

aoTiol-PEGe Tiol-PEG-Folato. Os resultadosdeMET e UV-Vísivel mostrarama formação

de AuNp’s dispersascom tamanhosentre8 a 12 nm comforte absorçãoentornode 520 nm,

referenteaomáximoderessonânciaplasmônicadesuperfície.ResultadosdeDLS mostraram

um diâmetro hidrodinâmico de 10 e 14 nm. Os valores de potencial das dispersões

preparadas(pH ~ 5,0 a 6,0) variaram entre-16,2e -42,1 mV, indicandosuspensõescoloidais

estáveis.Paradeterminarmosa concentraçãoreal deouro nasamostras,asmesmaspassaram

pelo processode ativação neutrônica no reator nuclear TRIGA MARK I IPR-R1 do

CDTN/CNEN de Belo Horizonte. Estudosde biocompatibilidadein vitro e in vivo das

amostrasforam realizadosdemonstrandoque as mesmaspossuembaixa toxicidade nos

modelos utilizados. Foi avaliada também a internalizaçãodas nanopartículasde ouro

funcionalizadascom Tiol-PEG-Folato-FITC em célulasque superexpressamreceptoresde

folato. Verificou-sequeasnanopartículassãocapazesde penetrar na célula,distribuindo-se

pelo citoplasmae núcleo. De acordocom os resultadosobtidos,pode-seconcluir queforam

produzidas nanopartículasde ouro dispersas,furtivas e específicaspara tumores que

superexpressamfolato.
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ABSTRACT

Nanomedicinecovers the useof nanoparticlesto the targetedsite of actionasplatformsfor

building imaging and therapeuticagents against cancer and other human diseases.In

particular, gold nanoparticles(AuNp's) have proven to be efficient for the diagnosisand

therapy. Interestin the developmentof AuNp's is due to their extraordinaryphysical and

chemicalpropertiesresultingfrom the effect of its size in the nanoscale,to havean areaof

easymodification and the radioactive and � emitter (198Au; E = 0,411 MeV, � máx = 0,96

MeV; T1/2 = 2,69 days), havingtheadvantageof beingableto beappliedasa diagnostictool

for molecular photon emission tomography (SPECT) using only a small amount of

radioactivegold . In this studyweresynthesized AuNp's,whosesurfaceis functionalizedwith

a biocompatiblepolymer (modified polyethyleneglycol) and folic acid in order to render

them stealthand specific tumors that overexpressthe folate receptors.The techniquesof

DynamicLight Scattering(DLS), zetapotential( ), transmissionelectronmicroscopy(TEM)

and UV-Visible absorptionspectroscopywere employedto characterizationof the size and

geometryof the nanoparticles,in addition to confirming its binding to thiol -PEGandPEG-

thiol Folate.Theresultsof UV-Visible andTEM showedtheformationof dispersedAuNp’s

rangingin sizefrom 8-12 nm with a strongabsorptionaround520nm, relatingto a maximum

of surfaceplasmonresonance.DLS resultsshoweda hydrodynamicdiameterof 10 and 14

nm.The(pH ~ 5.0 to 6.0) ranged potentialvaluesof thedispersionspreparedbetween-16.2

and-42.1mV, indicatingstablecolloidal suspensions.To determinethe realconcentrationof

gold in the samples,it was usedneutronactivationin the nuclearreactorTRIGA MARK I

IPR-R1 CDTN / CNEN of BeloHorizonte.Biocompatibilitystudiesin vitro andin vivo of the

sampleswere carried out showing that they have low toxicity in the models used. We

evaluatedstudiesof the internalizationof gold nanoparticlesfunctionalizedwith thiol-PEG-

folate-FITC in cells overexpressingfolate receptors.It was found that the nanoparticlesare

ableto enterthe cell, is distributedthroughoutthe cytoplasmandnucleus. Accordingto the

resultsobtained,it canbeconcludedthat it wasproducedgold nanoparticlesdispersed stealth

andspecificfor tumorsthatoverexpressionfolate.
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1 INTRODUÇÃO

O cânceré umadasprincipaiscausasdemortesno mundo,sendoresponsávelpor 7,6

milhõesde mortesem 2008. Estima-se que em 2030 essenúmeroseráequivalentea 13,1

milhões(Globocan2008). Os tratamentosbásicosparao câncersãoa cirurgia,quimioterapia

e radioterapia,sendo a cirurgia e a radioterapia consideradastratamentoslocais e a

quimioterapiacomo tratamentosistêmico,ambospodemserusadosisoladosou associados.

SegundoBonassa(2005), a quimioterapia é definida como o empregode substâncias

químicas isoladasou em combinaçãocom o objetivo de tratar as neoplasiasmalignas,

entretanto,atuasemespecificidade,nãodestruindoseletivamentee exclusivamenteascélulas

tumoraise conseqüentementeagrideas célulasnormais.Os principaisefeitoscolateraisda

quimioterapia são as toxicidades hematológicas,gastrointestinais,renais, dentre outras

(BONASSA, 2005).

Paracontornara toxicidadeindesejávele tornar as terapiasmais efetivas,a idéia da

chamada“bala mágica” surgecomo uma alternativainteressantena qual uma substãncia

direcionadaao alvo tumoral é capazde matar especificamenteas célulascancerosassem

causarlesõesno tecidosaudável(BHATTACHARYA, MUKHERJEE,2008).

A vetorizaçãode fármacos,baseadana teoriade PaulEhrlich sobrea capacidadede

minúsculaspartículascarrearemmoléculasativas aos sítios específicosde ação,tem sido

consideradauma das principais linhas da pesquisabiofarmacêuticadas últimas décadas,

fazendo parte de uma grande área que rapidamenteemergiu no Brasil e no mundo,

denominada nanotecnologia. É consenso que a utilização de sistemas coloidais

nanoestruturados,tais como os lipossomas,nanoemulsões,nanopartículas metálicas e

poliméricas,constitui-seumaalternativaquevisa alterara biodistribuiçãode fármacosapós

administraçãopordiferentesvias(BANKER, RHODES, 1996).

Em particular,asnanopartículasdeouro(AuNp’s) têmmostradograndepotencialem

uma variedadede aplicaçõesbiológicas, incluindo a utilização de testesde diagnóstico

altamentesensíveis,ablaçãotérmica,transportadoresparaa entregadedrogasdiretamenteno

local de açãoe radioterapia (HAMOUDEH, KAMLEH, 2008; HAINFELD, SLATIKI N,

FOCELLA,2006). Estaspossuempropriedadesfísico-químicasinteressantes,e sua síntese

data desdetrabalhospioneiros de Faradayque mostramdispersõesaquosasestáveisde

nanopartículasde ouro (hidrosóis).Em paralelocom o desenvolvimentode novosprocessos
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experimentaisparaa síntesedenanopartículasdeouroemmeioaquosoou orgânico,controle

de tamanho,monodispersibidadee forma,a químicarelacionadaà modificaçãoda superfície

tambémtemevidenciadoconsiderávelinteresse.

Trabalhosrecentesindicam quenanopartículasdeourocobertascompolietilenoglicol

(PEG) apresentamuma excelentebiodistribuiçãoin vivo e propriedadesfarmacocinéticas

adequadaspara injeção sistêmica (POOJA M. et al, 2011). A utilização do PEG na

funcionalizaçãode nanocarreadoresé um dos métodosmais utilizados hoje em dia. Os

nanocarreadorespodem ser revestidossomentecom o PEG ou conjugadoscom diversas

moléculas, tais como biotina, péptidos, ácido fólico, transferrina, facilitando assim, a

internalizaçãodessesnanocarreadoresparaas célulasalvo. Tambémtem sido exploradoo

desenvolvimentode nanocarreadorescapazesde entregarradionuclideosde maneiraseletiva

com intuito de melhorardiagnósticose tratamentode câncer. Hanfield (2006) demonstrou

que nanopartículas de ouro podemser usadasno diagnósticode tumoresem camundongos

atuando como agente de contrastepara Raios-X. No entanto, para sua aplicação em

tomografiacomputadorizadasãonecessários2,7g/Kg/animal. Sefosseutilizadaemhumanos,

a quantidadede ouronecessáriaseriade,no mínimo,189gramas,considerandoum adultode

70 kg. A utilização do isótopo radioativo Au198 (411,8 keV; t½ = 2,7 d), para fins

diagnósticos,possibilita a utilização de quantidademínima deste elemento, reduzindo

consideravelmenteo custodo procedimento.Suautilizaçãona forma de nanopartículaque

possuifacilidadede chegarao tumor, devidoao tamanhoreduzido,forneceuma ferramenta

bastanteatrativaparao diagnósticopor imagemSPECTpermitindoa detecçãoprecocede

tumores, melhor planejamentodo tratamentoe uma terapia mais potente (HAINFELD,

SLATIKIN, FOCELLA, 2006).

Diante do exposto,pode-se considerarque os nanocarreadorese, em particular,as

nanopartículasde ouro, sãocompostosbastantepromissoresparao tratamentoe diagnóstico

dedoenças,dentreelas, o câncer.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Emborao câncersejaumadoençarelativamentecomum,nasúltimasdécadastem-se

tornadoumevidenteproblemadesaúdepúblicamundial.

O instituto Nacional de Câncer(INCA) estimouque em 2012, no Brasil, teremos

aproximadamente518.510casosnovosde câncer,reforçandoa magnitudedo problemado

câncerno país.Os tipos mais incidentesserãoos cânceresde pelenãomelanoma,próstata,

pulmão,cólone retoe estômagopara o sexomasculino;e oscânceresdepelenãomelanoma,

mama,colo do útero,cólon e reto e glândulatireoideparao sexofeminino. É esperadoum

total de 257.870 casosnovos para o sexo masculinoe 260.640 para o sexo feminino.

Confirma-sea estimativaque o câncerda peledo tipo nãomelanoma(134 mil casosnovos)

seráo mais incidentena populaçãobrasileira,seguidopelos tumoresde próstata(60 mil),

mamafeminina(53 mil), cólone reto(30 mil), pulmão(27 mil), estômago(20 mil) e colo do

útero(18mil) , (INCA, 2012).

Os tratamentosbásicospara o câncersão cirurgia, radioterapiae quimioterapia.A

quimioterapiaé o tratamentomaisutilizado,poréma maioriadosagentesquimioterápicossão

muito tóxicos e inespecíficoscausandotambémdanosas células sadias(FENG E CHIEN,

2003;CHUNFUet al.,2004).

Já a remoçãocirúrgica do câncermuitas vezes é efetiva, porém podem ocorrer

complicaçõespósoperatóriasea suarealizaçãodependedalocalizaçãodo tumor.

O sucessonacurado câncerestáassociadoa um diagnósticoprecocedadoença,assim

como uma terapiaeficiente.Nos últimos anos,novasformasde diagnósticose terapiasde

combateao câncer têm sido desenvolvidas,visto que, muitos fármacosempregadosno

tratamento distribuem-se indiscriminadamente em diversos órgãos, sendo necessáriaa

administraçãodealtasdosesparaquea concentraçãoterapêuticarequeridasejaalcançada.

O desenvolvimentodesistemascarreadoresdefármacospermitiriaa racionalizaçãoda

terapia medicamentosalevando à redução da dose e dos efeitos colateraisindesejáveis,

aumentandoa adesãodo pacienteao tratamento.Nessesentido, a nanotecnologiatem

proporcionadouma verdadeirarevoluçãona medicina,ao ponto de ser utilizado o termo

“nanomedicina”para estanova abordagem que utiliza sistemasou partículasde tamanhos

nanométricos(LEE; WANG, 2006;JAIN, 2005).
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Umapartículaé consideradananométricaquandoapresentaum tamanhoinferior a 100

nm, noentanto,paraaplicaçõesfarmacêuticasou biomédicas,a faixa detamanho adotadaé de

5 – 1000 nm (FARAJI, WIFF, 2009; HAMIDI, AZADI, RAFIEI, 2008). Com o tamanho

consideravelmentemenordo queo dascélulashumanas,essasnanopartículaspodem oferecer

interações sem precedentescom biomoléculas, tanto na superfíciequanto no interior das

células.

2.1SISTEMAS NANOCARREADORES DE FÁRMACOS

Nanocarreadorestêm sido definidoscomosistemasdesenvolvidoscom escalaabaixo

de 1 µm podendopossuirdiferentesconstituições,como polímerosnaturaisou sintéticos,

lipídeos ou fosfolipedeos, compostosmetálicos, dentre outros. Os materiais na escala

nanométrica apresentampropriedadese fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos

significativamentenovos.Uma dessaspropriedadesé a deapresentarumarelaçãosuperfície-

volume alta (THURMAN, 2006), o que torna essesmateriaisinteressantesnas aplicações

biológicasporqueestacaracterísticapossibilitaa ligaçãodegrandenúmerodemoléculas,tais

como, anticorpos, proteínase ligantes-alvo, que por sua vez, favorecem o direcionamento

específico(GUPTAE GUPTA,2005).

Em relação às formulaçõesconvencionais,os nanocarreadoresapresentaminúmeras

vantagens,taiscomo:

Maior eficáciaterapêutica,

Diminuiçãosignificativadatoxicidadee maiortempodepermanêncianacirculação,

Direcionamentoaalvosespecíficos,

Substânciashidrofílicas quanto lipofílicas podem ser incorporadasaumentando

conseqüentementea biodisponibilidadedesubstânciasfracamentesolúveis,etc.

Há diferentes nanocarreadorestais como lipossomas, nanopartículas lipídicas,

nanopartículaspoliméricas, nanopartículasmetálicas,dentreoutros, conformefigura 1, bem

como diferentes tipos de aplicaçõespara estes sistemas,de acordo com a tabela 1.

(TORCHILIN, 2001;HUGHES,2005;RAWAT, 2006,AMIJI, 2007;JABR-MILANE et al.,

2008).
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FIGURA 1 - Representaçãoesquemáticadediferentestiposdenanocarreadores.
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TABELA 1- Diferentesnanocarreadores,suasaplicações,vantagense limitações

Em relaçãoàs nanopartículas, elaspodem ser compostas de um ou mais compostos

inorgânicos,tais como metaisnobres, metaispesados,ferro, etc (NIEMEYER E MIRKIN ,

2004). Em particular,nanopartículasde metaisnobrestêm atraídomuito interessedevidoà

sua simplicidade, versatilidade e propriedadesfísico-químicas adequadaspara muitas

aplicaçõesbiológicas (BAPTISTA et al., 2008; WILSON, 2008). Estaspropriedadessão

principalmentedependentesdasuaforma,tamanhoecomposição(SU etal., 2003).

Entreasnanopartículasdemetaisnobres, asnanopartículasdeouro(AuNp’s) têmsido

alvo de investigaçãoextensae, nos últimos anos, conduziu ao desenvolvimentode uma

miríadede técnicase métodosparadiagnósticode imagem,entregade drogae terapêutica

(HU et al., 2006; BAPTISTA et al., 2008; SPERLING et al., 2008; BOISSELIER E

ASTRUC,2009;HUANG E EL-SAYED, 2010). Estautilizaçãogeneralizadade AuNp’s é a
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consequênciade duas propriedadesimportantespara aplicaçãobiomédica: propriedades

ópticasúnicase facilidadede funcionalizaçãodasuperfície.

Muitas patologias apresentam potencial de tratamento por meio desse

nanocarreamentodefármacos, entretanto,um critério evidentedestetipo desistemaresideno

fato de que tais partículasdevem apresentara capacidadede permanecerna circulação

sangüíneapara fornecer concentraçõeselevadas do fármaco nos tumores. Quando

administrados intravenosamente,os nanocarreadoresconvencionais são rapidamente

removidos da circulação sangüínea pelo sistema fagocítico mononuclear (SFM),

principalmenterepresentadopelascélulas Kupffer do fígado e macrófagosdo baço. Esta

remoçãodacirculaçãogeralmenteocorreatravésdo reconhecimentoespecíficodestesvetores

pelos receptorescelulares,em um mecanismointermediadopela adsorçãode proteínas

plasmáticas(opsonisação)nas partículas.Destemodo, a remoçãorealizadapelo SFM é a

maior limitaçãoparaa vetorizaçãodefármacosa outrossítiosno corpohumano,apesardeste

fenômenoter sido vantajosamenteempregadono tratamentode infecçõesintracelularesno

fígadoebaço(MOSQUEIRAetal., 2001).

Muitastécnicastêmsidodesenvolvidase testadasparaa modificaçãodasuperfíciedas

nanopartículasque impeçam a adsorçãodas proteínasplasmáticas.Os polietilenoglicóis

(PEG) são os polímeros mais utilizados para modificar a superfície destaspartículas

(BAZILLE et al., 1995; PERACCHIA et al., 1999; LI et al., 2001). Estespolímerossão

moléculas não imunogênicas,hidrofílicas e atóxicas, aprovadaspelo Food and Drug

Administration(FDA) parausointernohumano,podendoseradsorvidofisicamenteou ligado

covalentementena superfíciedaspartículas.O mecanismode funcionamentoé baseadona

formaçãode um revestimentohidrofílico, que impedeestericamentea opsonizaçãopelas

proteínasplasmáticas(GREFet al., 1995).Estaspartículasdenominadas“ furtivas” escapam

da capturapelosmacrófagose, com o aumentodo seutempode residênciaplasmática,uma

maiorconcentraçãodefármacoatingeostecidostumorais.

2.2TRANSPORTE DOSNANOCARREADOR ES

Desenvolvernanocarreadorescapazesde atingir especificamenteo alvo de açãocom,

consequente, diminuiçãodosefeitoscolateriasdos fármacosantitumoraisé um desafiopara

váriospesquisadores.O transportedo nanocarreadoratéseualvo de açãopodeser feito por

duasformas:
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- Transporte Passivo:Estárelacionadocomaspropriedadesintrísicasdo nanocarreadorque

facilitam a entradae permanência do compostona massatumoral por difusãopassiva. Esse

transporteé possível devido ao que chamamosde efeito de permeabilidadee retenção

aumentadas(do inglês EnhancedPermeabilityand Retention, ou EPR) e do mecanismode

captaçãoporendocitose.

-Transporte Ativo: O nanocarreadorpodeserdirigido deformaativaaoseualvo deaçãose

conjugarmaosa ele substânciasquesãoreconhecidaspor receptoresde superfíciedo tumor.

Após essereconhecimento,os nanocompostosentram na célula atravésdo processode

endocitosemediadapor um receptor. Dentre as substãncias“direcionadoras”estáo ácido

fólico (ou folato) queé umavitaminacujosreceptoresestãosuperexpressos em muitos tipos

detumores.

2.2.1Efeito EPR:

Nos tumores, principalmente os malignos, observa-se uma má formação da

neovasculaturados tecidostumorais, apresentando lacunasentreascélulasendoteliaisdessa

região.Observa-setambémum aumentoda permeabilidadecapilare umamaior retençãode

substâncias.O aumentoda permeabilidadecapilar é decorrentede uma maior produçãode

mediadoresvascularesque facilitam o extravasamentode bradicinina, prostaglandinas,

peroxinitrito, VEGF/ VPFe deumaangiogêneseativaquegaranteo suprimentodenutrientes

e oxigênionamassatumoral. Jáo aumentodaretençãodesubstânciaestárelacionadocoma

diminuição da drenagemlinfática na região tumoral. Este fenômeno foi observadopela

primeiravezpor H. Maeda,queo chamoude “EnhancedPermeabilityandRetentioneffect”,

maisconhecidocomoo efeitoEPR(MAEDA, 1989).

Enquantoque substânciasde baixo pesomolecular são,de forma geral, igualmente

distribuídasemtecidossaudáveise doentes,osnanocarreadores,assimcomomacromoléculas

naturais,não são capazesde ultrapassaras barreiras do endotélio sadio acumulando-se

passivamentenamassatumoraldevidoaoefeitoEPR(MAEDA et al.,2003).

2.2.2Ácido fólico

Os Folatos são vitaminasdo complexo B e ocorremfisiologicamentesob formas

reduzidasde moléculashidrofílicas. Tais substânciasexercempapelpreponderanteem um

grande número de processosbioquímicos essenciaispara a vida, como a síntese de
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nucleotídeos.O 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF) é a forma de folato mais presentena

circulação,enquantoque,o ácidofólico (FA) é umaespécieoxidadae nãofisiológica dessa

vitamina (SALAZAR, RATNAM, 2007). A estruturaquímicado FA estárepresentadana

figura2.

FIGURA 2 - Estruturaquímicado ácidofólico (FA)

Dentre as fontes naturaisde FA temos: frutas cítricas, folhas verdes,algunsgrâos

(ervilha,arroz,etc),cenoura,dentreoutros.

Paraa capturado FA exógeno,ascélulasanimaispossuemsubstânciasdenominadas

receptores de folato (FR), que é uma glicoproteína com um peso molecular de

aproximadamente38 kDa. O FR exibeinteraçãocom o FA via o grupoamino (-NH2) da 6-

metilpterina(ver figura2).

Enquantoque a alta expressãode FR tem sido freqüentementeobservadaem vários

tiposde câncerhumano,o receptoré geralmenteausentenamaioriadostecidosnormaiscom

a exceçãodo plexocoróide,placentae emníveismaisbaixosdetireóide,pulmãoe rim. FR é

freqüentementesuperexpressoem cânceres de ovário, endométrio,rins (GARIN-CHESEet

al., 1993). Quandoo folato é covalentementeligado a uma macromolécula, como PEG,

atravésdo seuresíduo -carboxílicoa suaafinidadeparao FR permaneceinalterado(WANG

et al., 1996). Portanto,o usodessetipo de liganteparao direcionamentodemoléculasé algo

muitopromissor.
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2.3NANOPARTÍCULAS DE OURO

Com o desenvolvimentoda nanotecnologia,a utilização do ouro na medicina,

principalmenteem estudosenvolvendodiagnósticose terapiasdo câncer, tem crescido

rapidamente nos últimos anos. O ouro apresenta como grandes vantagens a

biocompatibilidade,sínteserelativamentesimples,o controledo tamanhodasnanopartículas,

facilidadede modificaçãoquímicade suasuperfície,e facilidadede caracterizaçãodevidoà

presençadeumabandadeabsorçãoassociadaà ressonânciadosplasmonssuperficiais(JAIN,

EL-SAYED, EL-SAYED, 2007). As propriedadesquímicase físicasdasnanopartículasde

ouro dependemde fatorescomoo tamanho,composição,forma e naturezada suasuperfície

(BHATTACHARYA, MUKHERJEE, 2008; HUANG et al., 2006). A reduçãodo tamanho

das partículaspara a escalananométricaé responsávelpor alteraçõesconsideráveisem

propriedadesfundamentaisdo ouro, comoa cor. Portanto,asnanopartículasde ouro podem

assumir diferentescores conforme o seu tamanho.Nanopartículasde ouro em solução

apresentamintensacoloraçãoavermelhada,vinho ou arroxeada, contrastando com o ouro

metálicoamarelo.Com isso,a investigaçãodaspropriedadeseletrônicas dasnanopartículas

de ouro podeser feita por espectroscopiaeletrônicaUV-Vis. Em vista dessasvariáveis,o

desenvolvimentode métodos de síntese e de modificação da superfície são etapas

determinantesparao sucessono desenvolvimentodasnanopartículasdeouroquepossamser

utilizadasemterapiasquímicas.

Nas últimas décadas, embora muitas estratégiastenham sido desenvolvidaspara

prepararnanopartículasde ouro em solventesorgânicosou aquosos, o métodode redução

comcitratotem-seapresentadomaisvantajoso, visto que,utiliza um redutorbaratoe quenão

apresentatoxicidade(CHUNFANG LI, et.al, 2011).Os íons citrato atuamtantona redução

comonapassivaçãodeAuNp’s, evitandoagregaçãograçasa altadensidadedecarganegativa

proporcionadapelosgruposcarboxilatosancoradosnasuperfície.Apesardeantigo,o método

de reduçãocom citrato ainda continua sendousado,quandose desejampartículascom

diâmetromédio de 12-50 nm com uma camadapassivantede fácil substituiçãoem meio

aquoso(ZHU. T. et.al,2003).

Outrométodolargamenteutilizado empregaNaBH4 nareduçãode HAuCl4. Em 1994

Brust e colaboradoresrealizarama síntesede nanocristaisde ouro (1-3 nm) realizandoa

reduçãode HAuCl4 em duasfaseságua/tolueno,ondeasnanopartículassãopassivadascom

ligaçãocovalentea alcanotióis. O produtofoi solúvel em solventesnão polares,tais como
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tolueno,pentanoe clorofórmio (BRUST, 1994). Alconotióis/arenotióis com funcionalidades

terminaisforam estudadoscom a finalidadeda aplicaçãoimediatadessesnanomateriaisem

catalise,sensores,marcadoresmolecularese em particularaplicaçõesbiológicastais como

biomarcaçãoe liberaçãodedrogas.

Tendo em conta que a solubilidadedestasmonocamadasem solventesorgânicos

fortementepolares e água, seria dominadapela funcionalidadeterminal que recobre as

nanopartículas,foram realizadostestesusandoum númerode diferentestióis coordenadosa

grupos funcionais tais como tiopropin, glutatione,ácido sucínico,ácido sulfônico e íons

amônia,sendosolúveisemágua(SELVAKANNAN etal., 2003).

Shukla R. e colaboradoresem 2005 realizaramestudosde biocompatibilidadede

nanopartículasdeouro(35 7 �) recobertascomlisina e poli-L-lisina e estudaramo percurso

dentro do compartimentocelular. As nanopartículasnão foram citotóxicas, reduziram a

produçãode oxigênioreativoe espéciesnitrito. Os estudosde microscopiade força atômica

mostraramque as nanopartículassãointernalizadasna célula medianteum mecanismoque

envolveprocessos deendocitose(SHUKLA et al., 2005).

Por exibir elevadaáreasuperficial, nanopartículade ouro com diâmetro de 2 nm

poderia a princípio, ser conjugadoscom aproximadamente100 moléculasde um ligante

(HOSTETLERet al., 1998). RecentementeGibsone colaboradoresligaramaproximadamente

70 moléculasdo quimioterápicoPaclitaxelemnanopartículasdeourocom2 nm dediâmetro

(GIBSON, KHANAL, ZUBAREV,2007).

Com relaçãoa aplicaçõesradiofarmacêuticas, o tipo de emissãode um radioisótopoé

um fator importante.Parao tratamentoe diagnóstivo, os radioisótoposqueemitemelétrons

Augere partículas, taiscomobetamenos( -) e alfa podem serusados. Estasemissõespodem

causarquebrasde fita única ou dupla do DNA, impedindoassima replicaçãodascélulas

tumoraislevandoàmortecelular. Em setratandodeouroradioativo,o Au-198 é um emissor -

e gama. A radiação gama emitida permite a detecçãodo ouro radioativo in vivo. A

incorporação, na regiãode interesse,de umadosesuficientementeelevada, poderádestruir

tumores. Atualmente,a radioterapia inclui o uso de colóidesde Au198 no tratamentode

carcinomade próstata, fígado e colo do útero. O Au198 coloidal também é usadopara

imagiologiado fígado(RaghuramanKannan,et.al,2012).
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Em suma,há evidênciasconcretasde queasnanopartículasde ouro sãopromissores

nanocarreadoresespecíficosde drogassendotambémuma ferramentabastanteatrativa no

diagnóticopor imagemSPECTe/outratamentodetumores.
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3 JUSTIFICATIVA

Fármacosantineoplásicosconvencionaisapresentamalta toxicidade, devido, por

exemplo, a sua baixa seletividade,com isso, novos fármacos e/ou suas formulações

farmacêuticasmaisseletivastemsidoobjetodeestudodeváriospesquisadores.

Nostumores,principalmenteosmalignos,ocorreumamáformaçãodaneovasculatura

dos tecidostumorais, apresentando lacunasentreas célulasendoteliaisdessaregiãoe uma

maior retenção de substâncias devido a diminuição da drenagemlinfática. Assim a

vasculaturatumoral torna-se um alvo para o desenvolvimento de ferramentasterapêuticase

diagnósticasespecíficasparatumoresaltamenteirrigados.

Tendo em vista essesfatores e o fato de nanocarreadoresnão ultrapassaremas

barreirasde um endotéliosadio,se acumulandona região tumoral, o desenvolvimentode

nanocarreadorescapazesde entregarfármacosdiretamenteparaa áreatumoral temsido uma

alternativabastantepromissora.

Materiais em escala nanométrica,em especialas nanopartículasde ouro, tem sido

desenvolvidoscomessepropósito.Dentreasvantagensapresentadaspelasnanopartículasde

ouro estáa suasínteserelativamentesimples.Estasapresentamum grandepotencialcomo

agentetransportadorde droga, pois a sua superfíciepode ser modificada quimicamente

possibilitandoa incorporaçãode fármacose de ligantesquereconheçamespecificamenteàs

célulastumorais, comopor exemplo,o ácidofólico.

A necessidadede se sintetizar nanopartículas com característicasideais como

monodispersão,biocompatibilidadeeseletividadea tumoresjustifica esseprojeto.
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4 OBJETIVOS

4.1Objetivos gerais

O objetivo principal destetrabalhofoi obter e caracterizarnanopartículasde ouro

biocompatíveiseseletivasparapossívelutilizaçãonodiagnósticoe/outratamentodetumores.

4.2Objetivos específicos

a. SintetizarAuNp’s dispersas

b. Recobrir as AuNp’s com PEG-diamino (O,O'-bis(2-aminopropil)

polietilenoglicol, NH2-PEG-NH2), a fim de proporcionar maior

biocompatibilidadeasmesmase torná-las“furtivas”.

c. Sintetizar AuNp’s@Tiol-PEG-Folato a fim de torná-las seletivaspara alguns

tumores.

d. Produziruma sondafluorescenteatravésda ligaçãodo fluorocrômoisoticianato

deFluoresceína(FITC) as AuNp’s@Tiol-PEG-Folato.

e. Produzire caracterizarnanopartículasdeouro radioativas(Au198Np’s), atravésda

irradiação no reator Triga Mark IPR R1 do Centro de Desenvolvimentoda

TecnologiaNuclear(CDTN/CNEN).

f. Avaliar a toxicidade,in vitro e in vivo, dasnanopartículasdeouroproduzidas.

g. Verificar a internalizaçãodas AuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC em célulasque

superexpressamreceptoresdefolato.
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PryscilaRodriguesda Costa- CNEN/CDTN

5 METODOLOGIA

Paraobter as nanopartículasde ouro funcionalizadas,foram sintetizadase caracterizadas

previamentesoluçõesde Tiol-PEG, Tiol-PEG-Folato e Tiol-PEG-FITC de acordocom os

métodosdescritosabaixo.

5.1Síntesedo Tiol -PEG

A 15,0 mL da soluçãotampãode ácido-2-(N- morfolino) etanosulfônico(MESH)

adicionou-se5,0mL dasoluçãoetanólica53,0mM deácido3-mercaptopropiônico(Tiol). Em

seguida,adicionou-se 0,06148g de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida(EDC) e

0,09275 g de N-hidroxisuccinimida (NHS). A solução ficou sob agitação magnética,

seguidamente,adicionaram-se lentamente5,0 mL da soluçãode PEG-diamino em solução

TampãoMESH. A reaçãoprosseguiusob agitaçãopor 24 horas.A soluçãofoi dialisada

contraáguaMilli -Q. O volumedasoluçãoTiol-PEGfoi elevadoa 50,00mL comáguaMilli -

Q paracontroledaconcentração teóricade5,3mM. Umaalíquotade10,00mL dessasolução

foi retiradae liofilizada a fim deseobteraconcentraçãofinal.

5.1.1 Análiseespectroscópicada soluçãode Tiol -PEG na regiãodo infravermelho

Paraverificar a formaçãodo produto Tiol-PEG foi feita a análisepela técnicade

Espectroscopiano Infravermelhocom Transformadade Fourier (FTIR do inglês Fourier

TransformInfrared). A análisefoi realizadaem um espectrômetroBomem MB-102 e os

espectrosforamobtidosempregando-sepastilhasdeKBr naregiãoentre4000e 550cm-1, com

umaresoluçãode4 cm-1 pelaexecuçãode64 varreduras.
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5.1.2 Análiseda estabilidadeda soluçãode Tiol -PEG apósirradiação

Para verificar a estabilidadedo polímero frente à irradiação com nêutrons, uma

alíquota de1 mL dasoluçãodeTiol-PEGfoi irradiadano reatornuclearTriga por umahora.

ForamobtidososespectrosUV-Vis daamostranãoirradiada(controle)e dairradiada,apóso

decaimentodairradiação.

5.2 Síntesedo Tiol -PEG-Folato

A umasoluçãode ácido fólico 10,0 mM adicionou-se30 mg de EDC e 17,5 mg de

NHS, manteve-sea mistura, sobagitaçãomagnéticapor cercade 35 minutos. Essasolução

foi gotejada, lentamente,em outro recipientecontendouma soluçãode Tiol-PEG 5,0 mM,

tambémsobagitação.A reaçãoprosseguiua temperaturaambientepor 96 horas.A solução

final foi filtradaa vácuoe lavadacomágua.O filtrado foi dialisadopor cercadeduashoras.

5.2.1 Curva de calibraçãodo ácido fólico

Para determinar a concentraçãoda solução de Tiol-PEG-Folato previamente

preparada, construiu-se uma curva de calibração utilizando-se o folato como padrão

(HUANG, 2008). As concentraçõesutilizadasparaa construçãoda curva de calibraçãose

encontravamnafaixade10-5 mol L-1 a 10-4 mol L-1. A amostradeTiol-PEG-Folatofoi diluída

5 vezes para a análise. Tanto as soluçõespadrão quanto a amostra foram lidas no

espectrofotômetroUV-Vis, no comprimentode ondade 350 nm por esteserum máximono

espectrode absorção.Foi obtida uma curva atravésda regressãolinear dos pontos no

programaOrigin 7.0.A equaçãodaretaédaformaY = A + Bx.
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5.3 Síntesedo Tiol -PEG-FITC:

A uma soluçãode Tiol-PEG 5,0 mM, adicionou-se isotiocianatode fluoresceína

(FITC), previamentesolubilizadoem N,N-dimetilformamida (DMF), deixandosob agitação

magnéticapor24 horas.A concentraçãofinal dasoluçãofoi de2,31mM.

5.4 SíntesedeAuNp’s@Citrato

Paraa obtençãode altas concentraçõesde AuNp’s dispersasem citrato de sódio,

foram modificados protocolos previamentereportadospelo grupo de pesquisa(Pérez-

Rebolledo,A., Da Costa,2010),efetuandoa reduçãodeAu(III) comNaBH4 em presençade

ácidocítrico. Dessaformafoi invertidaa ordemdeadiçãodo saldeouro,comoobservadona

literaturaparaareduçãodesaisdeourocomcitratodesódio(StephanLink, 1999)

A uma soluçãode Citrato de sódio 5,3 mM, adicionou-se 30 mL de águaMilli -Q

deixandosobagitaçãoembanhodegelo,emseguida,adicionou-seumasolução88,5mM de

NaBH4. Posteriormente,gotejou-se 10,0 mL de HAuCl4.3H2O (5,3 mM), deixando sob

vigorosaagitação.

5.5 Síntesedas Nanopartículas de Ouro passivadascom Tiol -PEG (AuNP@Tiol-

PEG + Tiol ):

Foi realizadaa funcionalizaçãoin situ de AuNP’s com ácido 3-mercaptopropiônico

(Tiol) e Tiol-PEGpreviamentesintetizado,mediantemodificaçãodosprotocolosreportados

naliteratura(Pérez-Rebolledo,A., DaCosta,2010).

A 13, 2 mL deumasoluçãode AuNP’s, adicionou-se,lentamente,2,1 mL desolução

5,0 mM de Tiol-PEGmisturadocom 3,8 mL de H2O Milli -Q. A seguir, o pH foi corrigido

para10 coma adiçãode NaOH 1,0 mM. Logo após,acrescentou-sea soluçãode Tiol 42,11

mM. O pH final da soluçãofoi elevadopara11 com NaOH 1,0 mM. A soluçãoficou sob

agitaçãomagnéticaporcercade35minutos.Essasolução foi dialisadapor duashoras.
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5.6 Síntese das Nanopartículas de Ouro passivadas com Tiol -PEG-Folato

(AuNp’s@Tiol-PEG-Folato + Tiol ):

O desenvolvimentodesteprotocolo permitiu a funcionalizaçãoin situ de AuNp’s

com3-mercaptopropiônico(Tiol) eTiol-PEG-Folato,previamentesintetizado.

A 13,2mL de umasoluçãodeAuNP’s,adicionou-se3,8mL deumasolução2,79mM

de Tiol-PEG-Folato,misturadocom 0,9 mL de águaMilli -Q. A adiçãode Tiol-PEG-Folato

foi feita de forma lentae constantepor cercade 20 minutos.Após essaadição,corrigiu-seo

pH dasoluçãopara10 comNaOH1,0 mM. Logo após,iniciou-seo acréscimodasoluçãode

Tiol23,42mM. O pH final foi corrigidopara11. A soluçãoficou sobagitaçãomagnéticapor

cercade35minutos.Essasoluçãofoi dialisadaporduashoras.

Todas as etapaspara a síntesedo produto final (AuNp’s-Tiol-PEG-Folato) estão

esquematizadasnafigura3:

FIGURA 3 - EsquemarepresentativodasíntesedeAuNp’s-Tiol-PEG-Folato
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5.7 Sínteses dasNanopartículas de Ouro passivadascom Tiol -PEG-Folato e Tiol -

PEG-FITC (AuNP@Tiol -PEG-Folato-FITC):

A 3,31 mL de uma solução0,8 mM de AuNp’s@Citrato, adicionou-se 0,95 mL de

umasolução2,79 mM de Tiol-PEG-Folato e 0,057mL de umasolução2,3 mM de Tiol-

PEG-FITC. O pH da misturafoi entãoajustadopara10,0 e em seguidaadicionou-se 0,150

mL deuma solução53 mM deTiol. A adiçãodeTiol-PEG-FITC foi feita deformalenta,gota

a gota,e constante.A soluçãoficou sobagitaçãomagnéticavigorosa, aoabrigoda luz, por 30

minutos.

5.7.1 Curva de calibraçãodo isotiocianatode fluoresceína(FITC)

Para verificarmos a concentraçãode FITC ligada nas AuNP@Tiol-PEG-Folato,

construiu-se uma curva de calibraçãoutilizando-se o FITC comopadrão.As concentrações

utilizadasparaa construçãodacurvadecalibraçãoseencontravamnafaixade10-9 mol L-1 a

10-6 mol L-1. As soluçõesdos padrõese da amostraforam lidas no espectrofluorímetronos

comprimentode onda de excitaçãoe emissãode 496 nm e 520nm, respectivamente.Foi

obtidaumacurvaatravésda regressãolinear dospontosno programaOrigin 7.0. A equação

da reta é da forma Y = A + Bx. Previamenteà leitura da amostra,centrifugou-se as

nanopartículaspor 20 minutos a 13000 rpm, lavando-se o “pellet” de AuNP@Tiol-PEG-

Folato-FITC por 2 vezescomáguaMilli -Q, a fim de,retirarmostodoo ligantelivre.
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5.8 TécnicasdecaracterizaçãodasNanopartículasde ouro sintetizadas

5.8.1 EspectrofotometriaUltravioleta-Visível (UV/Vis):

O espectrode absorçãode partículasmetálicasde algunsnanômetrosapresentauma

intensabandaalargada,nãoencontradanosmetaismassivos.Essabandacorrespondea um

plasmon de superfície,queaparecedevidoá oscilaçãocoletivadoselétronsde conduçãoem

respostaa excitaçãoótica (ALVAREZ, et.al,1997).Quandoo diâmetroda partículasetorna

menorqueo livre caminhomédioeletrônicono sólido mascroscópico,o espalhamentodos

elétronslivres pelasuperfícieintensificao amortecimentodasoscilaçõesalargandoo pico.

Para asnanopartículasdeouro,a bandadeplasmondesuperfíciecorrespondeà faixa

próxima dos 520 nm. Pelaanálisequalitativado espectropodemoster uma estimativado

tamanhomédiodaspartículas.

Os espectrosdas soluçõesde Tiol-PEG, Tiol-PEG-Folato e de todasas etapasda

síntesede AuNp’s-Tiol-PEG-Folatoforam obtidosemsoluçãoaquosautilizandocubetasde

quartzo de caminho ótico medindo 10 mm. O equipamentousadopara a obtençãodos

espectrosfoi um espectrofotômetroShimadzu UV 1700 equipadocom lâmpadasdo tipo

tungstênio-halogênioe deutério,comofontedeluz, edetector do tipo fotodiododesilício.

5.8.2 Tamanhodaspartículas eo índicede polidispersividade

A análisedo tamanhode partículase o índicedepolidispersão(PDI) dassoluçõesde

nanopartículasde ouro foram obtidos pelo método Espalhamentode Luz Dinâmico,

“Dynamic light scattering” (DLS), realizadoem aparelhoZetasizer3000 HSA (Malvern

Instruments)a umatemperaturade 25 oC. Estatécnicabaseia-seno fato de queaspartículas

movem-sealeatoriamentesobo impactodasmoléculasdo solventesobrea suasuperfície.A

freqüênciae a amplitudedestemovimento,denominadobrowniano,é dependentedo tamanho

da partículae da viscosidadedo solvente,ou seja,quantomenor a partícula, maior seráa

freqüênciado movimento browniano numa amplitude relativa importante (MALVERN,

2004).A Tabela2 apresentavaloresdereferênciaparaPDI.
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TABELA 2 - TabeladereferênciaparaPDI

PDI Características

0,00a 0,05 Usualmente,medidassomenteencontradascom padrõesde látex ou partículas
propositalmenteproduzidascomomonodispersas.

0,05a 0,08 Amostraquasemonodispersa

0,08a 0,70 Faixadepolidispersividademédia

> 0.70

Amostra muito polidispersa; deve-se tomar cuidado na interpretaçãodos
resultados,pois a amostrapode não ser adequadaparaa técnicaDLS (p.ex.
podehaverquantidadesignificativadepartículasmaiores).

5.8.3 PotencialZeta

A análisedo potencialZetadassoluçõesde nanopartículasde ouro foi realizadoem

aparelhoZetasizer3000HSA (MalvernInstruments)aumatemperaturade25 oC.

Nanopartículaspossuem carga eletrostática superficial devido à presença de

grupamentosquímicosdo polímerona superfícieou à adsorçãopreferencialde íons ou de

outrasmoléculasionizáveisdo meiodedispersãoaquoso,sendoquea suaintensidadeexerce

influêncianaestabilidadefísicadapreparação(MAGENHEIM e BENITA, 1991).Nasfiguras

4 e 5, tem-sea representaçãoesquemáticadepartículase seucomportamentodeacordocoma

faltaepresençadecargasuperficial.

O potencialZetaé umamaneiraefetivademedir o comportamentodenanopartículas,

já queindica mudançasno potencialde superfíciee na força de repulsãoentreaspartículas

(FLORENCEe ATTWOOD, 2003;Zeta-Meter Inc., 2006).Ele refleteo potencialelétricoda

superfíciedaspartículas,queé influenciadopor mudançasna interfacecom o meio externo,

decorrenteda dissociaçãode gruposfuncionaispresentesna superfícieou da adsorçãode

espéciesiônicasdo meiodedispersão(FLORENCEe ATTWOOD, 2003).

A medidade potencialZeta permiteavaliar a estabilidadedasdispersõescoloidais.

Elevadosvalores de potencial Zeta, acima de 30mV, positivos ou negativos,sugerem

suspensõesdenanopartículas maisestáveis,devidoà repulsãoentreaspartículasqueprevine

suaagregação(LEGRAND etal., 1999).



37

Metodologia

.

5.8.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão(MET)

As análises de Microscopia Eletrônica de Transmissão foram realizadas no

microscópiomodelo Tecnai-G2-20-FEI/Tecnai G2-Spirit-FEI/Quanta200-FEG-FEI/Quanta

3D FEG-FEI localizadono centrodemicroscopiadaUFMG. A preparaçãodasamostraspara

a MET consistiuna adiçãode uma gotada soluçãoaquosade AuNp’s sobreuma gradede

cobrerevestidacom filme de carbonoamorfo (400 mesh).Com as imagensobtidas,foram

feitascontagense determinaçãodo diâmetrodaspartículascomo auxílio do softwareImage

J. Osdadosobtidosdo programaforamtratadosno softwareOrigin, versão7.0,parageraros

histogramasdedistribuiçãodetamanho.

As contagensdo númerode partículase a determinaçãoos diâmetrosdaspartículas

foramfeitasa partirdasimagensobtidas,como auxílio dosoftwareImageJ.

5.8.5 Estabilidade dasAuNp’s@-Tiol -PEG-Folato em salina0,9%

A fim deseverificar a estabilidadedo produtofinal (AuNp’s@-Tiol-PEG-Folato) em

salina 0,9%, preparou-se uma solução50 % V/V, pH 9, compostapelasnanopartículase

soluçãosalina0,9%.

A análisedeestabilidadefoi realizadaemintervalosde5 minutosdurante1 horae 24

h apóso preparodasolução.

FIGURA 4 – Representação
esquemáticadepartículassem
cargasuperficial. Elaspodem
se agregarpela ausênciade
repulsãoentreelas.

FIGURA 5 – Representação
esquemática de partículas
com carga superficial de
mesmo sinal. Elas se
repelem, dificultando a
agregação.
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Os espectrosforam obtidosutilizandocubetasde quartzode caminhoótico medindo

10 mm. O equipamentousadopara a obtençãodos espectrosfoi um espectrofotômetro

ShimadzuUV 1700equipadocom lâmpadasdo tipo tungstênio-halogênioe deutério,como

fontedeluz, edetectordo tipo fotodiododesilício.

5.8.6 Análisesde ativação neutrônica das nanopartículas de ouro e produção de
uma sondaradioativa

A irradiaçãodasnanopartículasdeouro foi realizadacoma finalidadedeverificarmos

a concentraçãoreal dasmesmase de produzirmosuma sondaradioativa parafuturos testes

biológicos. As nanopartículasde ouro radioativasforam produzidospor ativaçãoneutrônica

em fluxo de nêutrons do reator TRIGA MARK I IPR-RI, fabricado pela GENERAL

ATOMIC COMPANY e que operaatualmentea uma potênciade 100 kW. Na figura 6,

observa-seo cortetransversaldo núcleodo reatorTRIGA MARK 1 IPR-R1

As irradiaçõesrealizadasnestetrabalho foram feitas na MesaGiratória por 8 horas,

sendoasamostrasde 1 mL acondicionadasem tubosde polietileno médio,TM. Estesforam

colocadosemtubosdepolietilenomaiores,TG, quepor suavez foram colocadosemfrascos

depoliestirenodenominados“portaamostra”,semo filtro decádmio.

Depois de irradiadasno reator TRIGA-IPR-R1, as amostrasforam analisadaspor

espectrometriagama para determinaçãode suas atividades específicase concentrações

elementares.Paraanálisedasnanopartículasde ouro atravésda espectrometriagamaforam

utilizadosdois sistemasde contagemdo Laboratóriode Radioquímicado CDTN. O sistema

de contagemcontacom um detectorHPGe(Hiper Pure Germanium) modeloCANBERRA

GC 1518(eficiênciadecontagem:15%;resolução:FWHM (Full- WidthHalf-Maximum) 1,85

keV para a energia 1332 keV do Co60). O programacomputacionalpara aquisiçãoe

tratamentode espectrosnestesistemaé o Maestro,EG & GORTEC.Estesdois sistemasde

contagenspermitirão a aquisiçãodeespectrose conseqüentementea análisedefotopicoscom

suasenergiasdeterminadasem keV. Dessemodo, foi possíveldeterminare caracterizaros

isótopospresentesnasamostras,assimcomosuasatividadesespecíficas.
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FIGURA 6 - Esquemaatualde cortetransversaldo núcleodo reatorTRIGA MARK 1 IPR-
R1 (ZANGIROLAMI; OLIVEIRA; FERREIRA,2010).

5.9 Ensaios pré-clínicos in vitro e in vivo para avaliar a toxicidade das

Nanopartículasde ouro

5.9.1 Células

A linhagemutilizada foi de Fibroblastosde pulmãohumano(MRC5), adquirida do

bancodecélulasdaFundaçãoEzequielDias.
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5.9.2 Cultivo Celular

Todasas célulasforma cultivadasem estufade CO2 (5% CO2 - Cole Parmer)com

atmosferaúmidaà 37ºC,emmeioDulbecco’smodifiedEagle’s(DMEM) suplementadocom

10%desorofetal bovino(SFB)e1% depenicilina/estreptomicina(meioDMEM completo).

Ao atingirem80%deconfluência,ascélulasserãotripsinizadase aviabilidadecelular

avaliadaatravésdaexclusãodoazuldeTripan.

O azul de Tripan é um corantede alto pesomolecular que só é capazde entrarem

célulasmortasou que possuema permeabilidadede membranaaumentada.A avaliaçãoda

viabilidadecelularatravésdaexclusãodo azuldeTripanconsisteemincubarascélulaspor 1

minuto comestecorantee quantificá-las com o auxílio de umacâmarade Neubauer(Figura

7). Células vivas em perfeito estado(membranaimpermeável)permanecemincolores e

célulasmortasou com a permeabilidadede membranaaumentadasãovisualizadasem azul.

As célulasviáveis(incolores)serãoutilizadasnosexperimentos(Faixadepassagem:5-20).

A manutençãodasculturasfoi garantidaatravésdo congelamento(-80 e -197ºC)de

alíquotascontendo5x106 célulasem DMEM, acrescidode 50% de sorofetal bovino (SFB),

1%depenicilina/estreptomicinae 10%deDMSO.

FIGURA 7 - CâmaradeNeubauer
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5.9.3 Análise da citotoxicidade in vitro das nanopartículas de ouro em células

sadias

A análisedabiocompatibilidadedasAuNp’s foi avaliadaatravésdo ensaiodeMTT. O

MTT (brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio) é um sal de coloração

amarelacapazdecaptarelétronsdacadeiatransportadoresdeelétrons,emumareaçãodeoxi-

redução.Ao ser reduzidopor enzimasdesidrogenasesde célulasmetabolicamenteviáveis

formacristaisdecoloraçãoroxa,o Formazan(figura 8). Essescristaissãoinsolúveisemágua

e apresentampico de absorçãoem 570 nm. Quantidadespré-definidas das células de

fibroblastosdepulmãohumano(MRC5) foramsemeadasemplacasdeculturade96 poçose

incubadaspor 24 horas para aderência.Decorrido esse tempo, 100 µl de diferentes

concentrações(10µM, 18µM, 35µM e 50µM) de AuNP’s@citrato,AuNP’s@Tiol-PEGe de

AuNP’s@Tiol-PEG-Folato foram adicionadasàs célulasaderidas.Em seguida,as células

foramnovamenteincubadaspor mais24, 48 e 72 horas.Apósesses tempos, ascélulasforam

incubadascom o MTT (0,5 mg/mL) durante4 horas,ao abrigo da luz. Posteriormente,o

sobrenadantecontendoMTT foi retiradoe 100 µl de DMSO foram colocadosem cadapoço

parasolubilizaros cristaisde Formazan.As amostrasforam medidaspor espectrofotometria

em um leitor de microplaca UV-visível (Molecular Devices) a 570 nm. A fração de

sobrevivênciafoi calculadacomoporcentagemdo controle(Absorbânciano controle=100%

desobrevivência).

FIGURA 8 - Reduçãodo MTT acristaisformazam(LIU, 1999).
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5.9.4 Análisedasalteraçõesmorfológicas

Paraanálisesmorfológicasdas célulasfoi utilizando Microscópio Óptico Invertido

Nikon. Estasanálisesforam realizadasconjuntamentecom os testesde citototoxidade,onde,

as culturasforam fotografadaspararegistrosde possíveisalteraçõesna morfologia celular,

sendoasimagensadquiridascomCâmeraDigital Nikon Coolpix 4500utilizandocontrastede

fase.

5.9.5 Análiseda toxicidade in vivo dasnanopartículasde ouro

5.9.6 Animais:

Paraosestudosdetoxicidadein vivo, oscamundongosSwissforamobtidosno Centro

de bioterismo (CEBIO) do ICB/UFMG e foram manipuladosde acordo com as normas

internacionaisdescritasno Manual sobre os cuidadosno uso de animais de laboratório

(Instituteof LaboratoryAnimal Resources– Comissionon Life Sciences– NationalResearch

Council – WashingtonD.C.), como recomendadopelo SBCAL (SociedadeBrasilerira em

Ciênciade Animais de Laboratório). Os estudostambémforam realizadosde acordocom

protocolo105/2008aprovadojunto aoComitêdeéticaemexperimentaçãoanimaldaUFMG-

CETEA-UFMG. Os animais foram mantidosem estanteventiladada marca Alesco para

adequadamanutenção das condiçõesde luminosidade,temperaturae fluxo de ar. Toda

experimentaçãoanimalfoi realizadapor pessoadevidamentetreinada.

5.9.7 AnáliseHistopatológica:

Paraa análisehistológicaforam avaliadoscortesde tecidos,com cercade 5µm de

espessura,como objetivodeverificar possíveisalteraçõesprovocadaspelasnanopartículasde

ouro recobertascom citrato e com Tiol-PEG-Folato, tais como presençade infiltrado

inflamatório,espessamentoe necrosetecidual.

Os animaisdos dois grupostratados (n=3) receberam200µL de solução6,45µg/mL

deAuNp’s, via endovenosa,caudal. Os animaisdo grupocontrole(n=2) foramtratadoscom

200µl de salina 0,9%. A coleta dos órgãos foi realizada48 horas e 14 dias após a

administraçãodasnanopartículasde ouro. Paraa coleta,os animaisforam eutanasiadospelo

métododo guilhotinamento. O crânio,a cavidadeabdominale toráxicaforam expostase os
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órgãosde interesseforam retiradoscom auxílio de materialcirúrgico. Os órgãoscoletados

foram: cérebro,fígado, coração,bexiga, baço, pulmão, intestino delgado,rins, pâncreas,

tecidomuscular,osso.Imediatamente apósa coleta,os órgãosforam imersosem soluçãode

formol 10%e encaminhadosparaa confecçãodaslâminas.As lâminasforamcoradascomos

corantesHematoxilina eeosina.

A análisedas lâminasfoi realizadano laboratóriode Histopatologiada Escolade

Veterinária da UniversidadeFederal de Minas Gerais, pela ProfessoraDoutora Rogéria

Serakides.Os corteshistológicosforam fotografadosutilizando-se câmara da marcaSony,

acopladaaomicroscópio,emaumentofinal de400x.

5.10 Análiseda internalização dasAuNP@Tiol-PEG-Folato-FITC

Para avaliar a internalizaçãodas AuNP@Tiol-PEG-Folato em células Hela, que

superexpressamreceptoresde folato, ligou-se às nanopartículaso fluorocromo FITC. O

estudofoi realizadodeacordocomametodologiaabaixo:

CélulasHelaforamadicionadasnaconcentraçãode2x105 células/mLemplacasde35

mm sobrelamínulasde 22 x 22 mm. Após 24h de crescimentoas célulasforam incubadas

com28,3µl deumasolução530µM deAuNp’s@citrato-Tiol-PEG-Folato-FITC por 6h.Em

seguida, ascélulasforamlavadasrapidamentecomPBSe fixadascomformaldeído3,7%em

PBSpor 15 min. Depois,foi realizadauma lavagemcom PBSe, posteriormente, as células

foram permeabilizadascom PBS contendo0,1% de Triton X-100 (SigmaAldrich) por 10

min. Paravisualizaçãodosnúcleos, umasoluçãodePBScontendo1 g/mL deHoechst(Life

Technologies)foi adicionadaascélulas. Apóso tempodeincubaçãode20 minutos,ascélulas

foram lavadas três vezes com PBS, e as lamínulas foram montadas utilizando o

HydromountTM (National Diagnostics).Controlesnegativosforam incubadosapenascom

FITC.

As imagensforamobtidasemmicroscópioconfocalZeiss5 Live usandoa objetivade

imersãoa óleocomaumentode63X (1,4AN). Foi utilizadoo laserargon488nm paraexcitar

o FITC, e a emissãofoi coletadaentre505e 530 nm. Parao Hoechstfoi utilizadoo laserde

405 nm paraexcitaçãoe a emissãofoi coletadaentre 420 a 480 nm. As imagensforam

adquiridasmantendo-sea íris comvaloresdeaproximadamenteumaunidadedeAiry
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PryscilaRodriguesda Costa- CNEN/CDTN

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1Caracterizaçãodo Tiol -PEG

O Tiol-PEG foi sintetizadoatravésda reaçãodo PEG-diamino com o ácido 3-

mercaptopropiônico, o qual forneceum grupo ácido carboxílico que reagecom um grupo

aminodo PEG-diaminoparaformar umaligaçãoamidica.Uma alíquotade 10,00mL dessa

soluçãofoi extraídae liofilizada. A massadeprodutopesadacorrespondea um rendimentode

95 %, e a uma concentraçãode 5,0 mM. Análisesna região do infravermelhosugerema

formaçãodoproduto.

6.2Análiseespectroscópicada soluçãode Tiol -PEG na regiãodo Infravermelho

Os espectrosde infravermelho do ácido 3-mercaptopropiônico(Tiol), do PEG-

diamino e do produtoTiol-PEG,estãorepresentadosnafigura9. As bandasdo PEG-diamino

indicadaspor 1 e 2 foram atribuídasao estiramentodo grupo amino alifático ( NH) e a

deformaçãoaxial assimétrica(C-O-C) de éter,respectivamente.A pequenabanda,indicada

por 3, emtornode2600cm-1 no espectrodo Tiol foi atribuídaaoestiramento SH do grupo

tiol. Já a bandano espectrodo Tiol-PEG, número4, em torno de 3450 cm-1, pode ser

atribuídaao NH, do grupoamida,e a de número5, localizadana regiãode 1650 cm-1 ao

C=Odacarbonila(SILVERSTEINN,WEBSTER, KIEMLE, 2005). Essaanáliseconfirmaa

formaçãodaligaçãoamidica(-C-O-NH-) noprodutoTiol-PEG.
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FIGURA 9 - Espectrode infravermelho(KBr) do Tiol, do PEGdiaminoe do Tiol-PEGna
faixade550a 4000cm-1.

6.3 Análiseda estabilidadeda soluçãode Tiol -PEG apósirradiação

A estabilidadeda soluçãode Tiol-PEG, apósa irradiação,foi analisada.Paratanto,

umaalíquotade 1 mL dasoluçãofoi irradiadano reatornuclearTriga pelo tempode 1 hora.

ForamobtidososespectrosUV-Vis daamostranãoirradiada(controle)e dairradiada,apóso

decaimentodairradiação.

Na figura 10, observa-se que o espectrode UV-Vis do Tiol-PEG não irradiado

apresentaforteabsorçãoemtornode260nm.No entanto,o espectroda amostrairradiadanão

apresentoua absorçãocaracterísticado polímeroem questão,concluindo-se que o material

nãoresistiuao bombardeamentode nêutrons,degradando-secompletamente.A degradação

do Tiol-PEG apósa ativaçãoneutrônicanos permite concluir que não é viável irradiar as

AuNp’s@Tiol-PEG, sendonecessárioobtermos,primeiramente,AuNp’s radioativase depois

ligá-las ao polímero. Protocolo com rota de síntesesimilar já foi descrito por Katti e

colaboradores(2006).
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FIGURA 10 - Espectrosde absorçãono UV-Vis do produtoTiol-PEGantese apósativação
neutrônica.

6.4Caracterizaçãodo Tiol -PEG-Folato:

De acordocom procedimentosdescritosna metodologia, obteve-se Tiol-PEG-Folato

atravésdaformaçãodeumaligaçãoamídicaentrea aminadisponíveldo PEG-diamino, a não

ligadaaotiol, comumadascarboxilasdo folato (Figura3). O espectrorepresentadonafigura

11 demonstraque não ocorreu sobreposiçãolinear das bandascaracterísticas dos grupos

cromóforosdo PEG-diaminoquanto do Folato.Issosugerea formaçãoda ligaçãoentreeles,

comoesperado.
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FIGURA 11 - EspectrosdeabsorçãonoUV-Vis doTiol-PEG,Tiol-PEG-Folatoe Folato.

6.5 Determinaçãoda concentraçãode Tiol -PEG-Folato

O rendimentoe concentraçãode Tiol-PEG-Folato obtidosna reaçãode sínteseforam

determinadosatravésda construçãode uma curva de calibração,Figura 12, utilizando-se o

folatocomopadrão.Tantoospadrõesquantoa amostraforamlidasnoespectrofotômetroUV-

Vis no comprimentode ondade 350 nm, por esteser um máximo comumno espectrode

absorção.A utilização de um comprimentode ondana região de máximo de absorbância

forneceum erro mínimo, e a espécieem questão,tem o sinal maximizadoo que torna sua

quantificaçãomaisprecisae confiável.Foi obtidaumacurvaatravésda regressãolinear dos

pontosno programaOrigin 7.0. A equaçãoda reta é da forma Y = A + Bx, A e B são

parâmetrosindicadosno quadro da figura abaixo, adequando-se ao sistemaem questão

teremosY = 0,0473+ 1978,0C, ondeY é a absorbânciadaamostrae C é a concentraçãoem

mM daamostra.A concentraçãodasoluçãodeTiol-PEG-Folatodeterminadapor estemétodo

foi de2,79mM, o quecorrespondea umrendimentode70%.
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FIGURA 12 - CurvadecalibraçãodeFolato(M) a 350nm.

6.6 Nanopartículasde ouro e funcionalizaçãocomTiol -PEG e Tiol -PEG-Folato

Foram sintetizadasnanopartículasde ouro efetuandoa reduçãode HAuCl4 com

NaBH4 empresençadecitratodesódio.Em seguida,asnanopartículasforamfuncionalizadas

comTiol-PEG e Tiol-PEG-Folatodeacordocommateriaise métodos.Na figura 13 tem-sea

fotografia digital das 3 soluçõesdos nanomateriaissintetizadosonde se observaas cores

característicasdasnanopartículasdeouro.
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FIGURA 13- Imagemdassoluçõesdenanopartículasdeouro.
Observa-se mudançana cor dassoluçõesde nanopartículasde ouro devido a processosde
funcionalizaçãoe aumentodetamanhodepartícula.AuNp’s@citrato(A) AuNp’s@Tiol-PEG
(B) AuNp’s@Tiol-PEG-Folato(C).

6.7 Nanopartículas de Ouro passivadascom Tiol -PEG-Folato e Tiol -PEG-FITC

(AuNP@Tiol -PEG-Folato-FITC ):

Foram sintetizadasAuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC de acordo com materiais e

métodos.Paraavaliar a concentraçãode fluoresceínaligada na nanopartícula,fez-se uma

curvadecalibração utilizandofluoresceínacomopadrão.

6.8 Determinaçãoda concentraçãode FITC ligado

Paradeterminara concentraçãode FITC ligado nasAuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC,

construiu-se uma curva de calibraçãoutilizando-se o FITC como padrão.Foi obtida uma

curva, figura14,atravésdaregressãolineardospontosno programaOrigin 7.0.A equaçãoda

retaé da forma Y = A + Bx, A e B sãoparâmetrosindicadosno quadroda figura abaixo,

adequando-seaosistemaemquestãoteremosY= 685,68+ 4,2x1010xC, ondeY é o valor de

fluorescênciamedidanaamostrae C é a concentraçãomolardeFITC ligado. A concentração

deFITC ligadonasnanopartículas foi de7,28x 10-8 M.

Com a produçãoda sondafluorescente,AuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC, foi possível

verificar o potencialda AuNp’s@Tiol-PEG-Folato servir como nanocarreadorde fármacos

parao interior dascélulas.
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FIGURA 14 - CurvadecalibraçãodeFITC(M).

6.9Caracterizaçãodasnanopartículassintetizadas

6.9.1EspectrofotometriaUltravioleta-Visível (UV/Vis):

O espectronaregiãodeUV-Vis, figura15, indicaqueocorreuligaçãodo Tiol-PEGàs

AuNp’s@Citratodevidoao deslocamentodo máximode ressonãnciaplasmônicado ouro de

518nm para526nm . Essetambémé o mesmocomprimentodeondado máximodeabsorção

da bandaplasmônicadas nanopartículasfuncionalizadascom folato (AuNp’s@Tiol-PEG-

Folato).A presençadoTiol-PEG-Folatoé indicadapelasbandaspróximasa 350nm,referente

aofolato,eem250nm,referentes aoTiol-PEG.
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FIGURA 15 - EspectroUV-VIS paraassoluçõesde AuNp’s@citrato,AuNp’s@Tiol-PEGe
AuNp’s@Tiol-PEG-Folato.

6.9.2Tamanhodaspartículas, índicede polidispersividadee PotencialZeta

A análisedo tamanhode partículase o índicedepolidispersão(PDI) dassoluções de

nanopartículasde ouro foram obtidospelo métodode “Dynamic light scattering”(DLS) a

umatemperaturade25 oC.

Na Tabela3, pode-seobservaro aumentoprogressivodo diâmetrohidrodinâmicodas

nanopartículasfuncionalizadasem relaçãoâsAuNp’s@citrato. Essefato podeserexplicado

pela incorporaçãodo polímero modificado Tiol-PEG, ou Tiol-PEG-Folato. Os índicesde

polidispersividades observados são considerados aceitáveis apresentandoíndice de

polidispersividademédio(PDI< 0,7), (Tabela2).

Os valoresde potencialzetadasnanopartículassituaram-se entre-42,1 mV a -16,2

mV, comopodeserobservadona Tabela3. O elevadovalor depotencialzetaobservadonas

AuNp’s@citratoè devidoâ grandequantidadede íon citratoquepodepossuiratétrêscargas

negativasprovenientesdadesprotonaçãodecadaumadesuastrêscarboxilas.Enquantoisso,

a ligação do polímero modificado Tiol-PEG à superfíciedas nanopartículas,atravésda

substituiçãodo íon-citrato,diminuiu o valor emmódulodo PotencialZeta,porqueo polímero
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modificado pode possuir somente um grupo carboxila da fração de ácido 3-

mercaptopropiônico(Tiol) não ligado a PEG, e uma carga em sua amina terminal. Na

literatura, existem trabalhosmostrandoque as nanopartículasligadas a PEG modificado

apresentamvalores absolutosde potencial zeta menoresdo que aquelesdescritospara

nanopartículasconvencionais(Frestaet al., 2001; Mosqueiraet al., 2001b; Ameller et al.,

2004,Faria et al., 2005).De acordocom Mosqueiraet al. 2001b,a presençade cadeiasde

PEGligadasà superfíciedapartículajuntamentecoma camadadehidrataçãoqueasenvolve

possivelmentemascaraascargaspresentesna interfacedapartícula,reduzindo,assimo valor

absolutodo potencialzeta.O aumentoem valor absoluto,do potencialzetada soluçãode

AuNp’s@Tiol-PEG-Folato em relaçãoao da soluçãode AuNp’s@Tiol-PEG tambémera

esperado,sendojustificado pela presençade dois gruposcarboxila,um do folato e um da

fraçãode ácido3-mercaptopropiônico(Tiol) nãoligado a PEG, alémde um grupohidroxila

do folato, capazesde se ionizar pelaperdade um próton,e somenteumacargapositivado

grupoaminado folato.

Tabela3 - DiâmetroHidrodinâmico,ÍndicedePolidispersãoe PotencialZetadassoluçõesde
nanopartículasdeouro.

Soluções Diâmetro
Hidrodinâmico(nm)

PDI
PotencialZeta(mV)

AuNp’s@citrato 10 1 0,446 -42 3

AuNp’s@Tiol-PEG 12 1 0,622 -16 3

AuNp’s@Tiol-PEG-
Folato

13 1 0,578 -27 5

6.9.3Microscopia Eletrônica de Transmissão(MET)

A morfologia e o diâmetro médio das nanopartículasnas amostrasobtidas foram

analisadospelatécnicaMET. As imagensMET foram capturadasem regiõesescolhidasde

forma aleatóriana superfíciede cadaplaca,e obtidasna escalade 200 nm, Figuras16 a 18.

Com as imagensobtidas,foram feitascontagense determinaçãodo diâmetrodaspartículas

como auxílio do softwareImageJ. Osdadosobtidosdo programaforamtratadosno software

Origin, versão7.0,parageraroshistogramasdedistribuiçãodetamanho.
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Na figura 16, observa-se as nanopartículasesféricasde AuNp’s@Citrato estão

dispersas,como indicado nos valores de PDI e potencial zeta, citados no item 6.10. A

distribuiçãodo diâmetrode tamanhofoi obtida com uma imagemem escalade 200 nm,

contando-se cerca de 420 nanopartículas.O tamanho das nanopartículassegue uma

distribuiçãonormal,comoumagaussiana,commáximodeocorrêncianosdiâmetrosde7 e 8

nanômetros.
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FIGURA 16- Imagensdas amostrasde AuNp’s@Citrato por Microscopia Eletrônica de

Transmissãoeseurespectivohistogramadedistribuição.

Na figura 17, observa-se quea funcionalizaçãodasAuNp’s@Citratocom Tiol-PEG

acarretoudiminuiçãoda dispersãoe em um aumentodo tamanhodasnanopartículas.Este

comportamentoera esperadodevido à diminuição do númerode cargasna superfícieda

nanopartícula,verificadopeladiminuiçãodo valor absolutodo potencialzetae tambémpelo

deslocamentodo comprimentode ondaparao vermelhono espectroUV-Vis em relaçãoao

observadoparaAuNp’s@Citrato,estandodeacordocoma literatura(StephanLink, 1999).A

distribuiçãodo diâmetrode tamanhofoi obtida com uma imagemem escalade 200 nm,

contando-se cerca de 860 nanopartículas.O tamanho das nanopartículassegue uma
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distribuiçãonormal, como uma gaussiana,com máximo de ocorrênciano diâmetrode 12

nanômetros.
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FIGURA 17- Imagensdasamostrasde AuNp’s@Tiol-PEG por MicroscopiaEletrônicade

Transmissãoeseurespectivohistogramadedistribuição.

Na imagem das AuNp’s@Tiol-PEG-Folato (figura 18), observa-se nanopartículas

esféricasdispersasdemonstrandoque a funcionalizaçãoalterou pouco a estabilidadedas

mesmasem relação as nanopartículasde ouro dispersasem citrato, sendo que esse

comportamentotambémpodeserexplicadopelonúmerodecargasna superfíciedasmesmas

em relaçãoao produtoAuNp’s@citrato.A distribuiçãodo diâmetrode tamanhofoi obtida

comumaimagememescalade200nm, contando-secercade490nanopartículas.O tamanho

dasnanopartículassegueumadistribuiçãonormal,commáximo deocorrêncianosdiâmetros

de12 e13 nanômetros.
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FIGURA 18- Imagens das amostras de AuNp’s@Tiol-PEG-Folato por Microscopia

EletrônicadeTransmissãoe seurespectivohistogramadedistribuição.

6.10 Análiseda estabilidadedasAuNp’s@Tiol-PEG-Folato em salina0,9%

A análisede estabilidadefoi realizadacom umasolução50 % V/V, pH 7, composta

pelasoluçãode AuNp’s@-Tiol-PEG-Folatoe a soluçãosalina0,9 %. Os resultadosindicam

quea soluçãopermaneceuestávelpor umahora,semsofreralteraçõesem suaspropriedades

(figura19), masdecorridas24 horas,a diminuiçãoda intensidadedo máximode ressonância

plasmônicasugerequealgumprocessodeaglomeraçãodasnanopartículasocorreu.



56

ResultadoseDiscussão

400 450 500 550 600 650 700
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Ab
so
rb
ân
cia

Comprimento de onda (nm)

0 minutos
5 minutos
10 minutos
15 minutos
30 minutos
45 minutos
1 hora
24 horas

FIGURA 19- Espectrosna regiãoUV-Vis dasAuNp’s@Tiol-PEG-Folato em soluçãosalina

paraestudosdeestabilidade.

6.11 Determinação da concentraçãodas Nanopartículas de ouro e produção de

uma sondaradioativa

As ativaçõesneutrônicasrealizadaspermitiramdeterminara concentraçãodeouroem

cadasoluçãoe a sua atividadeespecífica. As síntesesrealizadas(N=2) apresentaramboa

porcentagemde rendimentoe reprodutibilidade,vide tabela 4. As perdasobservadasna

concentraçãode ouro podemter ocorrido duranteprocesso,no momentoda purificaçãoda

solução,visto que,o materialtema capacidadedeseaderirnamembranadediálise.Na figura

20 observa-seo espectrogamado Au 198comseupico deemissãoem411,5KeV. A atividade

específicadeterminadafoi de33,4MBq/µgAu.

A concentraçãode nanopartículasobtida e a atividadeespecíficaadquiridatornam

viávela realizaçãodeexperimentosdefarmacocinéticain vivo, imagemSPECT,dentreoutros

experimentosquenecessitamdeumasondaradioativa.
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Tabela 4 - Concentraçãoteórica e real e porcentagemde rendimentodas soluçõesde
nanopartículasdeouro.

Soluções
[Au] Teórica

(µg/mL)
[Au] Real
(µg/mL) Rendimento(%)

AuNp's@Citrato 157 110±0 70%

AuNp's@Tiol-PEG 73 53±1 73%

AuNp's@Tiol-PEG-Folato 73 45±9 61%

FIGURA 20 - EspectrogamadasoluçãodeAuNp’s .
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6.12 Ensaios in vitro e in vivo para avaliar a toxicidade das Nanopartículas de

ouro

6.12.1 Análises da citotoxicidade in vitro das nanopartículas de ouro em células
sadias

A sobrevivênciadascélulasde fibroblastosdepulmãohumano(MRC5) tratadascom

AuNp’s@citrato, AuNp’s@Tiol-PEG e AuNp’s@Tiol-PEG-Folato foi analisada após

diferentestemposde tratamento(24, 48 e 72 horas).A fraçãode sobrevivênciafoi calculada

comoporcentagemdo controle(Absorbânciano controle=100%desobrevivência).

Os resultadosobtidosmostraramqueasAuNp’s@citrato, figura 21, sãomuito pouco

tóxicas,sendoquea maiorconcentraçãotestada(50µM) apresentou80%desobrevivênciano

tempode72 h. Quandoasmesmasforam funcionalizadascomTiol-PEGe Tiol-PEG-Folato,

figura 22 e 23, a porcentagemdesobrevivênciapraticamentenãosealterouficandoemtorno

de 80% e 75%, respectivamente,na maior concentraçãotestada.Pode-se observartambém

queemtodasasformulaçõesa toxicidadenãosealteradeformasignificativacomo passardo

tempo.
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FIGURA 21- Efeito citotóxico dasAuNp’s@citratosobrecèlulasMRC5. As célulasforam

semeadasemplacasde96 poçosparaaderênciae após24 horasforamtratadascomdiferentes

concentraçõesde nanopartículas. Após 24, 48 e 72 horasde tratamentoa citotoxidadefoi

avaliadapelamedidadataxadesobrevivência,atravésdo testeMTT.
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FIGURA 22- EfeitocitotóxicodasAuNp’s@Tiol-PEGsobrecélulasMRC5.As célulasforam

semeadasemplacasde96 poçosparaaderênciae após24horasforamtratadascomdiferentes

concentraçõesde nanopartículas. Após 24, 48 e 72 horasde tratamentoa citotoxidadefoi

avaliadapelamedidadataxadesobrevivência,atravésdo testeMTT.
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FIGURA 23- Efeito citotóxico das AuNp’s@Tiol-PEG-Folato sobre células MRC5. As

célulasforamsemeadasemplacasde96 poçosparaaderênciae após24 horasforamtratadas

com diferentesconcentraçõesde nanopartículas. Após 24, 48 e 72 horasde tratamentoa

citotoxidadefoi avaliadapelamedida dataxadesobrevivência,atravésdo testeMTT.
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6.12.2 Análisedasalteraçõesmorfológicas
As análisesmorfológicasforam realizadas,com o auxílio de umacâmerafotográfica

digital acopladaao microscópio óptico (M.O.). As célulasMRC5, submetidasao tratamento

com as AuNp’s@citrato,AuNp’s@tiol-PEG e de AuNp’s@tiol-PEG-Folato em diferentes

concentrações(10µM, 18 µM, 35µM e 50µM) foram visualizadase fotografadas.A

morfologiadascélulastratadasna concentraçãode 35µM podeserobservadanasfiguras 24-

26. Pode-seobservar queascélulasde todasasnanopartículasde ouro testadasapresentaram

características(númerodecélulas,diferenciação,volumecitoplasmático)comparáveiscomas

docontrole.

Controle AuNp’s@citrato

AuNp’s@Tiol -PEG AuNp’s@Tiol -PEG-Folato

FIGURA 24- Efeito dasAuNp’s sobrecèlulasdefibroblastosdepulmãohumanoapós24hde

tratamento.Fotomicrografiasópticasdasanálisesmorfológicada célulaMRC5. Observam-se

pequenasalteraçõesmorfológicassofridaspelascélulassadias,após24 h de tratamentocom

as AuNp’s@citrato, AuNp’s@citrato-Tiol-PEG e AuNp’s@citrato-Tiol-PEG-Folato na

concentraçãode 35 µM. Imagensadquiridasem câmerafotográficadigital, modelo Nikon

Coolpix 4500,acopladaaoM.O.(aumento200x).
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Controle AuNp’s@citrato

AuNp’s@ Tiol -PEG AuNp’s@Tiol -PEG-Folato

FIGURA 25- Efeito dasAuNp’s sobrecèlulasdefibroblastosdepulmãohumanoapós48hde

tratamento.FotomicrografiasópticasdasanálisesmorfológicadacélulaMRC5. Observam-se

pequenasalteraçõesmorfológicassofridaspelascélulassadias,após48 h de tratamentocom

as AuNp’s@citrato, AuNp’s@citrato-Tiol-PEG e AuNp’s@citrato-Tiol-PEG-Folato na

concentraçãode 35 µM. Imagensadquiridasem câmerafotográficadigital, modelo Nikon

Coolpix 4500,acopladaaoM.O.(aumento200x).
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Controle AuNp’s@citrato

AuNp’s@Tiol-PEG AuNp’s@Tiol-PEG-Folato

FIGURA 26- Efeito dasAuNp’s sobrecèlulasdefibroblastosdepulmãohumanoapós72h de

tratamento.Fotomicrografiasópticasdasanálisesmorfológicada célulaMRC5. Observam-se

pequenasalteraçõesmorfológicassofridaspelascélulassadias,após72 h de tratamentocom

as AuNp’s@citrato, AuNp’s@citrato-Tiol-PEG e AuNp’s@citrato-Tiol-PEG-Folato na

concentraçãode 35 µM. Imagensadquiridasem câmerafotográficadigital, modelo Nikon

Coolpix 4500,acopladaaoM.O.(aumento200x).
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6.12.3 Análiseda toxicidade in vivo dasnanopartículasde ouro

Para avaliarmos a toxicidade das AuNp’s@citrato e AuNp’s@Tiol-PEG-Folato,

administramos,via endovenosa,200 µl das nanopartículas(6,45µg/mL) em camundongos

Swiss fêmeas,saudáveis. Essa concentraçãofoi escolhidatomando como referênciaa

atividadeespecíficado Au198necessáriapara ensaiosdebiodistribuiçãoemcamundongos.Os

animaisforam sacrificadospelo métodode guilhotinamento48 h e 14 dias apósa injeção.

Duranteesseperíodo,os mesmoforam avaliadosdiariamentea fim de se avaliaralterações

comportamentaise fisiológicas. Não foi observadanenhumadessasalterações.As lâminas

foram confeccionadase coradascom os corantesHematoxilinae eosina.A hematoxilinapor

serum corantebásico,tem afinidadepor estruturasácidascomoo núcleocelular,corando-o

em azul ou violeta, enquantoque a eosina,por ser um coranteácido, reagecom estruturas

básicascomoo citoplasmacelular,corando-o emrosa.A análisedaslâminasfoi realizadano

laboratóriode Histopatologiada Escolade Veterináriada UFMG pela ProfessoraDoutora

RogériaSerakides.

Os corteshistológicos do fígado, rins, encéfalo,pulmão, intestino delgado,tecido

muscular,coração,baço,pâncreas,bexigae ossodosanimaistratadosrevelaramarquiteturae

morfologia celular normal. A única alteraçãoobservadafoi a presençade sanguenos

pulmões,podendoserjustificadapelométododesacrifícioutilizado.Nasfigurasabaixo(27 e

28), observa-se a fotomicrografias de alguns órgãos selecionados(fígado, rins, pulmão,

encéfalo) nos tempos de 48h e 14 dias após a administração de AuNp’s@citrato e

AuNp’s@Tiol-PEG-Folato,respectivamente.
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AuNp’s@Citrato

A

C

D

B

AuNp’ s@Tiol -PEG-Folato

FIGURA 27- Fotomicrografiasdoscorteshistológicosdo fígado(A), rim (B), pulmão(C) e

cérebro(D) dosanimaisdo grupotratadocomAuNp’s@Citratoe AuNp’s@Tiol-PEG-Folato,

após 48h de tratamento. A histomoforlogia dos órgãos permaneceuinalterada após

administraçãode 200µl, via endovenosa,caudal, de 6,45µg/mL das nanopartículas até o

tempodesacrifíciode48 h. Imagensadquiridasemcâmerafotográficadigital, modeloNikon

Coolpix 4500,acopladaaoM.O.(aumento400x).
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AuNp’s@Citrato AuNp’s@Tiol -PEG-Folato

A

B

C

D

FIGURA 28- Fotomicrografiasdoscorteshistológicosdo fígado(A), rim (B), pulmão(C) e

cérebro(D) dosanimaisdo grupotratadocomAuNp’s@Citratoe AuNp’s@Tiol-PEG-Folato,

após 14 dias de tratamento.A histomoforlogia dos órgãos permaneceuinalteradaapós

administraçãode 200µl, via endovenosa,caudal,de 6,45µg/mL das nanopartículasaté o

tempodesacrifício de48 h. Imagensadquiridasemcâmerafotográficadigital, modeloNikon

Coolpix 4500,acopladaaoM.O.(aumento400x).
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6.13 Análise da internalização das AuNP@Tiol-PEG-Folato-FITC no meio

intracelular por Microscopia Confocal

O fluorocromoFITC foi conjugadoa superfíciedasAuNp’s @Tiol-PEG-Folato, a fim

de se avaliar a potencialaplicaçãodessasnanopartículascomo nanocarreadorde fármacos.

Essaavalizaçãofoi realizadaverificando a internalizaçãoe a distribuiçãointracelular das

AuNp’s@Tiol-PEG-Folato em células Hela (as quaissuperexpressamreceptoresde folato),

utilizandoa técnicade MicroscopiaConfocal. Na figura 29, observa-sequeascélulasHela,

incubadascom AuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC (2-A) apresentaramforte sinal fluorescente

no citoplasmae núcleo.No entanto,célulasHela incubadascom a mesmaconcentraçãode

FITC livre (1-A) apresentaramsinal fluorescentemuito fraco. Na figura 30, observa-se a

superposiçãoda imagemcoletadaparaa visualizaçãodasAuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC

coma imagemrealizadaparaa visualizaçãodo núcleo.Nessaimagem,pode-severificar que

asnanopartículas,apóso processode internalização,se distribuiramno citoplasmae foram

capazesde penetrarno núcleocelular.Assim, os resultados indicam que asAuNp’s@Tiol-

PEG-Folato podemservircomonanocarreadordefármacosparainterior dascélulas.
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A B C

1

2

FIGURA 29- Análise da internalizaçãodas AuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC no meio

intracelular.No campo1-A observam-seascélulasHela tratadascom o controleFITC livre;

no 2-A observam-seascélulastratadascom asnanopartículasfluorescentes. No campoA, a

emissãofoi coletadaentre505 e 530 nm paraa visualizaçãoda fluorescênciado controlede

FITC e dasAuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC. Nos campos B-1 e B-2, a emissãofoi coletada

entre420a 480nm paraa visualizaçãodosnúcleoscoradoscomHoescht.No campoC-1 e C-

2, ascélulasforamvisualizadasemcampoclarodo microscópio.
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FIGURA 30- Superposiçãoda imagemcoletadaparaa visualizaçãodasAuNp’s@Tiol-PEG-

Folato-FITC e da imagem realizada para visualizaçãodo núcleo. Observa-se que as

nanopartículasforamcapazesdepenetrarnascélulassedistribuindopelocitoplasmae núcleo.

Em suma,os resultadosobtidosindicamqueforam produzidasnanopartículasdeouro

funcionalizadascomTiol-PEG-Folato,dispersas,biocompatíveistantoin vitro quantoin vivo.

Estas nanopartículas têm a propriedade de serem específicas para tumores que

superexpressamreceptoresde folato e foram internalizadaspor estascélulas sedistribuindo

nocitoplasmae núcleo, comofoi demonstradopelas AuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC.

Estesdadosapontama potencialaplicaçãodestasAuNp’s como nanocarreadoresde

substânciaspara o interior celular, podendoser usadas tanto para entregade droga no

citoplasmaquanto no núcleo. Neste trabalho ainda foram produzidasAuNp’s radioativas

(emissão de0,411MeV e � máx= 0,96MeV) e comatividade especificade 33,4MBq/µgAu.

As partículas - possuemaplicaçõesradioterapêuticase os fótonsgamapodemserdetectados

emgamacâmaras. Estasnanoparticulasforamproduzidasemreatordepesquisacompotência

de apenas100KW e demonstramo seupotencialparaaplicaçãoem diagnóstico por imagem

SPECTe radioterapiainterna.Assim nestetrabalhoforamproduzidasAuNp’s comdiferentes

funcionalizaçõesque permitirão sua aplicação como sondaspara diagnostico in vitro,

radioterapiainternaeradiodiagnosticopor imagem.
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7 CONCLUSÃO

� Foram obtidasnanopartículasde ouro com tamanho de 8 nm e com concentração

próximaa 100µg/mL, dispersasebiocompativeis

� Foram obtidas nanopartículasde ouro funcionalizadascom Tiol-PEG, tornando-as

furtivas.

� Foram produzidasnanopartículasde ouro funcionalizadascom Tiol-PEG-Folato,

tornando-asespecíficasparatumoresquesuperexpressamreceptoresde folato e com

tamanhomédiofinal de12 nm.

� Foi produzidaumasondafluorescenteatravèsda ligaçãodo FITC asAuNp’s@Tiol-

PEG-Folato.

� Foram produzidas nanopartículasde ouro radioativas com atividade específica

adequadaparao usocomosondaradioativa

� As nanopartículasde ouro sintetizadasforam pouco tóxicasparacélulassadiasde

fibroblastosdepulmãohumano.

� AuNp’s@Tiol-PEG-Folato-FITC foram capazesde internaliza-se nas células Hela,

distribuindo-seno citoplamase núcleo.
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8 PERSPECTIVAS FUTURAS

Comoperspectivasfuturasesperam-se,desenvolvernovosnanomateriais,conjugando

às nanopartículasde ouro furtivas e específicas,fármacoscom açãoantitumorale efetuar

estudosquepermitamavaliarparâmetrostoxicológicos,farmacocinéticos,farmacológicosda

novaformulação.
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