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RESUMO 

 

O câncer colorretal (CRC) é um tumor maligno que afeta o intestino grosso e o reto, o tipo 

de câncer mais comum do trato gastrointestinal, o terceiro  mais comumente diagnosticado 

no mundo e a segunda principal causa de morte relacionada ao câncer nos Estados Unidos. 

Hoje em dia, os procedimentos terapêuticos disponíveis para este tipo de câncer são 

limitados e ineficazes. A radioterapia convencional não é uma abordagem comumente 

utilizada no tratamento de CRC, devido ao fato de que os movimentos peristálticos 

dificultam o direcionamento da radiação ionizante e, assim, este tipo de tratamento é 

utilizado como adjuvante e paliativo para controlar sintomas. Portanto, a intervenção 

cirúrgica é a opção terapêutica primária contra esta doença. As pesquisas com base na 

combinação de radioisótopos e sistemas carreadores nanoestruturados têm demonstrado 

resultados significativos na melhoria da seletividade de ação, bem como na redução  da 

dose de radiação nos tecidos saudáveis. As nanopartículas de sílica mesoporosa MCM-41 

têm características únicas, tais como elevada área superficial e diâmetros de poros bem 

definidos, fazendo destas nanopartículas um candidato ideal como carreador de agentes 

terapêuticos. A funcionalização desses carreadores com moléculas específicas tem sido 

utilizada como uma forma de direcionar essas partículas para as regiões desejadas, 

aumentando o acúmulo dessas partículas nos tecidos-alvo e diminuindo o efeito adverso 

em tecidos sadios. Uma molécula específica de destaque é o aptâmero anti-CEA, que é 

uma porção de cadeia de DNA que tem a capacidade de se ligar e reconhecer receptores de 

antígeno carcinoembriogênico superexpressos em células de tumor colorretal.  Assim, o 

objetivo deste trabalho consistiu em sintetizar e caracterizar nanopartículas de sílica 

mesoporosa MCM-41, funcionalizadas com aptâmero anti-CEA e conjugados com ítrio-90 

ou gadolínio-159 e avaliar esses sistemas como potenciais agentes terapêuticos. As 

nanopartículas foram sintetizadas através do método de sol-gel. As amostras foram 

caracterizadas através das técnicas de espectroscopia na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), espalhamento de raios X a baixos ângulos (SAXS), 

espectroscopia de correlação de fótons (PCS), análise de potencial zeta, análise 

termogravimétrica (TGA), análise elementar (CHN), adsorção de nitrogênio (BET) e 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e de varredura (SEM). A capacidade de 

incorporar íons Y
+3

 e Gd
+3

 foi determinada in vitro, utilizando diferentes proporções (1:1 e 

1:3 v/v) de YCL3 e Gd203 e nanopartículas de sílica dispersas em água MilliQ. Os íons não 

 



7 

 

incorporados foram removidos por ultracentrifugação e a concentração de íons no 

sobrenadante foi determinada por espectrometria de emissão atômica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-AES). A viabilidade celular foi avaliada por um ensaio MTT 

colorimétrico no qual foram usadas células específicas de câncer colorretal T84. Os 

resultados mostraram que as nanopartículas foram sintetizadas com sucesso, obtendo 

nanopartículas com morfologia esférica, tamanho de partícula de 400 nm, PDI (índice de 

Polidispersividade) 0,1, potencial zeta de -25,8 meV , arranjo hexagonal de poros com 

diâmetros de 3 nm e área superficial de 1.400 m
2
.g

-1
. Os resultados do ensaio de 

viabilidade celular sugerem o uso de nanopartículas incorporadas com radioisótopos como 

potenciais agentes terapêuticos.  

 

Palavras-chave: MCM-41, sílica mesoporosa, ítrio-90, gadolínio-159, aptâmero, câncer 
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ABSTRACT 

Colorectal cancer (CRC) is a malignancy that affects large intestine and rectum, and it is 

the most common malignancy of the gastrointestinal tract, the third most commonly 

diagnosed type of cancer in the world and the second leading cause of cancer-related death 

in the United States. Nowadays, available therapeutic procedures for this type of cancer are 

limited and ineffective. Conventional radiotherapy is not an often used approach in the 

treatment of CRC due to the fact that peristaltic movements hamper the targeting of 

ionizing radiation and this type of treatment is used as adjuvant and palliative to control 

symptoms. Therefore, surgical intervention is the primary therapeutic choice against this 

disease. Researches based on the combination of radioisotopes and nanostructured carriers 

systems have demonstrated significant results in improving the selectivity action as well as 

reducing the radiation dose into healthy tissues. MCM-41 mesoporous silica nanoparticles 

have unique characteristics such as high surface area and well-defined pore diameters 

making these nanoparticles an ideal candidate of therapeutic agent carrier. Thus, the 

objective of this work is to synthesize and characterize MCM-41 mesoporous silica 

nanoparticles conjugated with yttrium-90 and gadolinium-159 and evaluate this system as 

a potential therapeutic agent. The nanoparticles were synthesized via sol-gel method. The 

sample was characterized using FTIR, SAXS, PCS, Zeta Potential analysis, Thermal 

analysis, CHN elemental analysis, nitrogen adsorption, scanning and transmission electron 

microscopy. The ability to incorporate Y
+3

 and Gd
+3

 ion was determined in vitro using 

different ratios (1:1, 1:3, 1:5 v/v) of  YCL3 and Gd2O3 and silica nanoparticles dispersed in 

saline, pH 7.4. The non-incorporated Y
+3

 and Gd
+3

 ions were removed by 

ultracentrifugation procedure and the concentration of ions in the supernatant was 

determined by ICP-AES. Cell viability was assessed by colorimetric MTT assay in which 

specific colorectal cancer cells T84 were used. The results showed that the nanoparticles 

were successfully synthesized, obtaining nanoparticles with spherical morphology, particle 

size of 400 nm, PDI 0,1, zeta potential of -25, 8 meV, hexagonal arrangement of pores 

with 3 nm diameters and superficial area of 1400 m2.g-1. Cell viability assay results 

suggest the use of incorporated nanoparticles as a potential therapeutic agent. 

 

 

Keyword: MCM-41, silica, yttrium, gadolinium, cancer, aptamer 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2012, válidas também para o ano de 2013, apontam 

para a ocorrência de aproximadamente 518.510 novos casos de câncer, configurando a 

doença como um dos principais problemas de saúde pública do país (INCA, 2012). 

Atualmente, as principais técnicas empregadas no tratamento dos diferentes tipos de 

tumores residem em abordagens cirúrgicas, quimioterápicas e radioterápicas. Embora a 

radioterapia promova significativos resultados terapêuticos contra muitos tipos de 

cânceres, a técnica atua de modo indiscriminado nos diferentes tecidos, destruindo tanto 

células tumorais quanto células sadias. Além disso, provoca sérios efeitos adversos como, 

por exemplo, extensas áreas de queimaduras e significativa redução da capacidade 

imunológica (Bruheim et al., 2010; Devereux, Hatton, & Macbeth, 1997; Werner-Wasik et 

al., 1999). Nas últimas décadas, pesquisas baseadas na associação de radioisótopos a 

sistemas carreadores nanoestruturados têm demonstrado resultados significativos na 

melhoria da seletividade de ação, bem como na redução da dose de radiação a tecidos 

sadios. Como exemplo dessa abordagem podemos citar o TheraSphere® (MDS Nordion, 

Ottawa, Canadá), um sistema composto de microesferas de sílica associadas ao 

radionuclídeo ítrio-90, que vem sendo empregado clinicamente com sucesso no tratamento 

de carcinoma hepatocelular (Coldwell, Kennedy, & Nutting, 2007; Lewandowski et al., 

2005; Salem & Hunter, 2006). 

  

Outras matrizes de sílica, como o SBA-15 (Santa Barbara Amorphous -15) e MCM-41 

(Mobil Composition of Matter Number 41), vêm sendo intensamente pesquisadas como 

potenciais sistemas carreadores de agentes antitumorais (He, Zhang, Gao, Li, & Shi, 2011; 

Szegedi, Popova, Goshev, & Mihály, 2011). A sílica mesoporosa MCM-41 é candidato 

ideal a carrear agentes terapêuticos por possuir características únicas como elevada área 

superficial (≥700 m
2
.g

-1
), diâmetros de poros bem definidos e ordenamento de poros de 

longo alcance. Além disso, a estrutura da parede dos poros consiste em uma rede 

desordenada de pontes siloxano e grupos silanóis livres que podem agir como núcleos 

reativos para espécies químicas apropriadas, permitindo que o material se comporte como 

uma matriz para adsorção e liberação controlada de moléculas, como agentes 

quimioterápicos e radioisótopos (Vallet-regí, Balas, & Arcos, 2007). Mais recentemente, 

estudos têm demonstrado que a funcionalização de nanoestruturas com moléculas 
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específicas é uma importante estratégia para que estes sistemas sejam mais seletivamente 

acumulados nas células tumorais em comparação com outros tecidos não alvo. Dentre 

estas moléculas destacam-se o ácido fólico, peptídeos como a bombesina e aptâmeros 

(Aravind et al., 2011; Garcia-Bennett, Nees, & Fadeel, 2011; de Barros et al., 2010). 

Aptâmeros são sequências de fita simples de DNA e RNA que têm a capacidade de 

reconhecer e se ligar de forma específica a alvos biológicos como epitopos antigênicos 

localizados na superfície de células tumorais (Thomson et al. 1969). Esses sistemas, 

quando associados a um radioisótopo adequado, apresentam destacado potencial para um 

tratamento seletivo e eficaz na terapia do câncer. O radioisótopo 
90

Y, emissor de radiação 

beta (2,3 MeV), tem sido utilizado na forma de citrato de ítrio em muitas clínicas de 

medicina nuclear para tratamentos de cânceres colorretal e hepático (Martin, Cucci et al. ; 

Goffredo, Paradiso et al. 2011). Entretanto, devido ao fato de ser administrado 

sistemicamente, observa-se, em alguns casos, elevada mielotoxicidade caracterizada 

principalmente por leucopenia e plaquetopenia (Neto, 2009). 

 

Considerando o contexto acima exposto,  este trabalho investigou, a partir de testes in 

vitro,  o efeito de nanopartículas de sílica mesoporosa MCM-41 funcionalizadas com o 

aptâmero anti-CEA (Antígeno Carcinoembrionário), contendo o radioisótopo 
90

Y e 
159

Gd 

no tratamento do câncer colorretal. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Sintetizar nanopartículas de sílica MCM-41 funcionalizadas com o aptâmero anti-CEA 

contendo os radioisótopos terapêuticos 
90

Y e 
159

Gd, visando avaliar a possibilidade de 

utilização desses compostos como sistemas terapêuticos, a partir de teste in vitro tendo 

como modelo as células tumorais de carcinoma colorretal humano T84. 

2.2 Específicos 

 Sintetizar nanopartículas de sílica MCM-41 com morfologia controlada; 

 Funcionalizar as nanopartículas de sílica MCM-41 com o aptâmero anti-CEA; 

 Caracterizar físico-química e morfologicamente as nanopartículas puras e 

funcionalizadas; 

 Estudar in vitro a taxa de incorporação e cinética de liberação de íons Y
+3

 e Gd
+3

 

incorporados nas nanoestruturas; 

 Conduzir estudos de atividade citotóxica in vitro de nanopartículas de sílica MCM-

41 funcionalizadas com aptâmero contendo os radioisótopos 
90

Y e 
159

Gd em células 

tumorais T84. 
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3 MOTIVAÇÃO 

O câncer colorretal é uma neoplasia maligna que afeta o intestino grosso e o reto,  

acometendo a parede intestinal, e que, dependendo do seu grau evolutivo, pode 

comprometer outros órgãos através de metástases. No Brasil, estimou-se, para 2012, 

14.180 novos casos e uma taxa de reincidência que poderia alcançar 60% dos pacientes 

(INCA, 2012). Atualmente, os procedimentos terapêuticos disponíveis para estes pacientes 

são limitados e pouco eficazes. A radioterapia convencional não é uma abordagem 

utilizada com frequência no tratamento desse tipo de tumor devido ao fato de que o órgão 

apresenta movimentos peristálticos que dificultam o direcionamento do feixe de radiação 

ionizante ao tumor. Assim, a intervenção cirúrgica é a principal escolha terapêutica contra 

a doença (Potter and Conn 2006; E 2008).  

 

Considerando esta realidade, existe uma necessidade emergente de se desenvolver 

alternativas terapêuticas mais efetivas, principalmente de forma a se evitar a reincidência 

da doença. Neste contexto, a síntese de nanopartículas de sílica MCM-41 funcionalizadas 

com o aptâmero anti-CEA, contendo os radioisótopos terapêuticos 
90

Y e 
159

Gd, visando 

avaliar in vitro seus efeitos no tratamento do câncer, tendo como modelo as células 

tumorais de carcinoma colorretal humano T84, é de grande importância na busca de 

opções terapêuticas mais eficazes. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede_intestinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stase
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1  Câncer 

Câncer é o nome dado a grupo de mais de 100 doenças caracterizadas pela multiplicação 

descontrolada de células que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se como 

metástase para outras regiões do corpo. No ano de 2005, em sua assembleia geral realizada 

no dia 25 de maio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o câncer como um 

grave problema de saúde pública mundial. Passados seis anos, a doença continua sendo 

uma das principais causas de morte entre adultos em todo o mundo (Cazap et al., 2010). 

Estudos epidemiológicos preveem, para o ano de 2025, um aumento de cerca de 50% do 

número de casos de câncer nos países da América Latina e do Caribe (Torres Vigil et al., 

2007). Somente nos anos de 2010 e 2011, no Brasil, o câncer foi responsável pela morte de 

cerca de 489.270 pessoas, representando 15% do total de mortes nesses anos (INCA, 

2013).  

 

Durante as últimas décadas, as principais abordagens terapêuticas empregadas no 

tratamento dos diversos tipos de câncer foram a cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A 

cirurgia tem como objetivo, além da cura através da retirada do tumor, o aumento da 

sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes portadores de tumores sólidos. A 

quimioterapia, em suas várias formas, destina-se principalmente a atacar pequenos 

agregados de células tumorais, incluindo aqui tumores primários e metástases, já que esses 

tipos celulares são mais susceptíveis a ação dessas drogas por apresentarem taxa de 

crescimento maior que as células saudáveis. Os agentes quimioterápicos são administrados 

sistemicamente e, apesar de serem mais eficazes contra células tumorais, ainda provocam 

sérios efeitos adversos como supressão de medula óssea, náusea e vômitos, alopecia, 

toxicidade renal, cardíaca e neurológica, etc. (Paul Symonds & Foweraker, 2006). 

Esforços feitos nos últimos 25 anos permitiram um aumento na sobrevida dos pacientes, 

mas ainda há uma necessidade de melhoria. Pesquisas atuais incluem o desenvolvimento 

de carreadores que permitem rotas de dosagem alternativas, desenvolvimento de novos 

alvos terapêuticos, tais como vasos sanguíneos que alimentam os tumores e 

desenvolvimento de sistemas para utilização em terapias direcionadas (targeted therapy) 

(Brannon-Peppas & Blanchette, 2012). A técnica de radioterapia, empregada clinicamente 
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em grande escala em todo o mundo, tem como principais alvos os tumores sólidos não 

metastizados, e deve ser direcionada principalmente às células tumorais, minimizando as 

doses de radiação em tecidos sadios. Infelizmente, devido às suas próprias características, 

esta técnica atua de modo indiscriminado nos diferentes tecidos, destruindo tanto células 

tumorais quanto células sadias. Para contornar esse problema, há hoje em dia diversas 

técnicas de colimação, blindagem e escalonamento de doses, buscando concentrar elevadas 

doses de radiação exclusivamente nos tecidos tumorais. Entretanto, mesmo empregando-se 

modernas técnicas como a 3D-CRT (3-Dimensional Conformal Radiotherapy) e a IMRT 

(Intensity Modulated Radiation Therapy), observa-se em alguns casos somente uma 

modesta redução dos efeitos adversos sob tecidos sadios (Bos et al., 2005; Chen et al., 

2004). Em todos os casos, a eficácia do tratamento está diretamente relacionada com a 

habilidade da terapia de se direcionar e matar as células tumorais afetando o mínimo 

possível as células sadias. O grau de mudança na qualidade e expectativa de vida dos 

pacientes está relacionado diretamente com a habilidade de direcionamento do tratamento. 

Infelizmente, nem todos os tratamentos, mesmo se realizado seguindo corretamente as 

especificações dos oncologistas, são eficazes para extinguir o câncer antes que ele seja 

fatal. 

 

Neste contexto, é indispensável o desenvolvimento de novas formas terapêuticas com a 

capacidade de agirem especificamente em células tumorais, protegendo ao máximo os 

tecidos sadios e assim, minimizando efeitos adversos e contribuindo para aumento de 

sobrevida e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.  

4.1.1 Câncer Colorretal 

O câncer colorretal (CRC) é uma neoplasia maligna que afeta o intestino grosso e o reto, 

acometendo a parede intestinal, e que, dependendo do seu grau evolutivo, pode 

comprometer outros órgãos através de metástases. É a neoplasia maligna mais comum do 

trato gastrointestinal, o terceiro tipo de câncer mais comumente diagnosticado no mundo e 

é a segunda principal causa de morte relacionada ao câncer nos Estados Unidos (American 

Cancer Society, 2002). Em todo o mundo, todos os anos, mais de 1 milhão de indivíduos 

vão desenvolver esse tipo de câncer cuja taxa de mortalidade específica (número de óbitos 

por 100 mil habitantes)  é de 33% em países em desenvolvimento e ainda maior ao redor 
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do mundo. O CRC tem uma mortalidade de cerca de metade da sua incidência, uma 

sobrevida global de 5 anos de apenas 64% (National Cancer Institue, 2009) e  uma taxa de 

reincidência que pode alcançar 60% dos pacientes (INCA, 2012). Além disso, 

aproximadamente 1 em cada 5 pacientes apresenta metástase no momento do diagnóstico e 

um adicional de 30%-40% desenvolvem metástase ao longo do curso da doença, 

dificultando ainda mais o sucesso das terapias convencionais (Ferrarotto et al., 2011). No 

Brasil, estimavam-se, para 2012, 14.180 novos casos, correspondendo a cerca de 6% de 

todos os tipos de câncer. 

 

Atualmente, os procedimentos terapêuticos disponíveis para pacientes com esse tipo de 

câncer são limitados e pouco eficazes. O tratamento do CRC, dependendo do estágio e da 

localização, pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou uma combinação de 

duas ou mais destas principais modalidades terapêuticas. Entretanto, qualquer uma das 

opções pode produzir morbidade significativa e todas implicam em um risco de 

complicações fatais (Chiara et al., 1998). Até às últimas décadas, fluoro-pirimidinas, tais 

como 5-FU, foram a escolha padrão para quimioterapia de CRC, tanto na quimioterapia 

adjuvante quanto nos casos de ocorrência de metástase. A 5-FU, combinada com 

leucovorina é ainda a droga mais utilizada nessa malignidade (Stein et al., 1995). Esse tipo 

de tratamento contabiliza sérios efeitos adversos como neutropenia, eventos 

gastrointestinais, mucosite, alopecia, eventos cardíacos, neuropatia, parestesia, toxicidade 

neurosensorial e disestesias, entre outros (Gramont et al., 2012).  

 

A radioterapia convencional não é uma abordagem utilizada com frequência no tratamento 

desse tipo de câncer devido ao fato de que o órgão apresenta movimentos peristálticos que 

dificultam o direcionamento do feixe de radiação ionizante ao tumor. Atualmente, a 

radioterapia convencional no tratamento desse tipo de câncer é utilizada como adjuvante e 

de forma paliativa para controle dos sintomas (Cunningham & Lindsey, 2007). Desse 

modo, a intervenção cirúrgica é a principal escolha terapêutica contra a doença (Potter and 

Conn 2006; E 2008).  A Radioterapia Intraoperatória (IORT) pode ser definida como a 

aplicação direta da irradiação no tumor durante um procedimento cirúrgico. Essa 

abordagem permite a emissão única de uma grande fração de radiação (geralmente 10-20 

Gy) direta e especificamente para as zonas tumorais e com risco de recorrência, enquanto 

protege, simultaneamente, através de blindagem, as estruturas radiosensíveis. Entretanto, 
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essa abordagem ainda é controversa,  já que existe um limitado número de estudos que 

avaliam o papel da IORT nas formas avançadas e recorrentes desse tipo de tumor 

(Cunningham et al., 2010).  

 

A ressecção cirúrgica completa continua a ser a mais utilizada para o tratamento de CRC, e 

nos últimos anos tem sido combinado com quimioterapia e/ou radioterapia para melhoria 

dos resultados e diminuir o fracasso do tratamento. No entanto, apesar de melhorias na 

prática operativa e introdução do tratamento combinado, a sobrevida global de 5 anos é 

raramente superior a 60% nos países desenvolvidos (Coleman et al., 2008).  

 

Tendo em vista a realidade acima descrita, é imprescindível o desenvolvimento de 

alternativas terapêuticas mais efetivas, principalmente de forma a se evitar a reincidência 

da doença e aumentar a sobrevida dos pacientes. Para tanto, pesquisas têm sido realizadas 

no sentido de se desenvolver sistemas de entrega de fármacos e radioterápicos de forma a 

proteger ao máximo as células sadias. Dentre esses sistemas, chamados de carreadores,  

podemos citar o emprego de materiais nanoestruturados como lipossomas, quantum dots, 

nanotubos de carbono e matrizes de sílica mesoporosa.  

4.2 Materiais nanoestruturados como sistemas de entrega de agentes 

terapêuticos 

Atualmente, a terapia contra o câncer tornou-se um desafio multidisciplinar. Os agentes 

quimioterápicos são distribuídos de forma não específica no corpo e afetam tanto células 

tumorais quanto normais. Dada a potência dos agentes farmacológicos modernos, a 

seletividade do medicamento é uma questão importante.  Os efeitos adversos e a eficácia 

limitada de agentes quimioterápicos e radiofármacos podem ser atribuídos à sua falta de 

especificidade ao alvo terapêutico. Nas últimas décadas, esforços mundiais vêm sendo 

realizados para o desenvolvimento de sistemas de entrega que possam transportar 

radiofármacos, agentes antineoplásicos e radioisótopos efetiva e especificamente para os 

sítios alvos (células ou tecidos) de modo a não atingir as células sadias, superando as 

limitações da radioterapia e quimioterapia convencional. 
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Na terapia contra o câncer, o microambiente do tumor é uma das áreas estudadas quando 

se objetiva desenvolver novos sistemas terapêuticos. Mais precisamente, o conhecimento e 

entendimento do microambiente do tumor permite que os pesquisadores elaborem 

diferentes estratégias terapêuticas baseadas na comparação entre as inúmeras diferenças 

entre tecidos tumorais e tecidos normais, incluindo, anormalidades vasculares, oxigenação, 

perfusão, pH e estados metabólicos. Mudanças estruturais na fisiopatologia vascular 

podem fornecer oportunidades para utilização de sistemas particulados. A habilidade do 

endotélio vascular de apresentar fenestrações foi descrito inicialmente para o endotélio do 

fígado quando perturbado por processos inflamatórios, áreas hipóxicas e tumorais. Mais 

especificamente, os vasos sanguíneos de tecidos tumorais apresentam algumas anomalias 

tais como elevada proliferação de células endoteliais e formação de uma membrana basal 

defeituosa que leva a uma permeabilidade vascular aumentada (Danhier, Feron, & Préat, 

2010). Nanocarreadores particulados com tamanhos de partículas na faixa de 20-200nm 

podem extravasar e se acumular no interior do espaço intersticial. Poros endoteliais têm 

tamanhos que variam entre 10 e 1000 nm. Além disso, os vasos linfáticos são ausentes ou 

não-funcionais, contribuindo para uma drenagem ineficiente na região do tumor, e desse 

modo, as nanoestruturas que extravasaram para o tumor não são removidas e permanecem 

no tecido tumoral. Este fenômeno passivo, descoberto por Matsumura e Maeda, recebe o 

nome de efeito EPR (do inglês, Enhanced Permeability and Retention). A arquitetura 

vascular anormal desempenha um papel importante para o efeito EPR e está resumida a 

seguir e ilustrada na Figura 1. 

 

(1) Ampla angiogênese e hipervasculatura 

(2) Falta de camada de tecido muscular liso 

(3) Defeito na arquitetura vascular: fenestrações 

(4) Não há fluxo de sangue constante e direcional 

(5) Drenagem linfática ineficiente que leva à retenção no interstício do tumor 

(6) Retorno venoso lento que leva à acumulação no interstício do tumor 
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Figura 1 - Diferenças entre tecidos normais e tumorais que explicam o direcionamento passivo de 

nanocarreadores através do efeito EPR. Tecido normal contendo vasos sanguíneos lineares 

mantidos por periquitos. Fibras colágenas, fibroblastos e macrófagos. Presença de vasos linfáticos. 

B. Tecido tumoral contendo vasos sanguíneos defeituosos. Ausência de vasos linfáticos. Presença 

aumentada de fibras, fibroblastos e macrófagos. Figura adaptada de (Heldin, Rubin, Pietras, & 

Ostman, 2004). 

 

Tendo isso em vista, a ideia de explorar as anomalias vasculares de tumores torna-se 

particularmente atraente. Neste contexto, diversos tipos de sistemas biocompatíveis 

formulados a partir de materiais com estruturas únicas já foram descritos para serem 

utilizados como sistemas de entrega de agentes terapêuticos como: lipossomas (Juliano, 

1981; de Barros et al., 2011), gelatinas nanoparticuladas, micelas (Zhang et al., 1996), 

dendrímeros (de Padilla et al., 2002), quantum dots, nanocápsulas (Arias, Gallardo, 

Linares-Molinero, & Delgado, 2006), nanopartículas de ouro, nanopartículas 

paramagnéticas, nanotubos de carbono (Prakash, Malhotra, Shao, Tomaro-duchesneau, & 

Abbasi, 2011) e materiais mesoporosos como nanopartículas de sílica (Pasqua, 2007; 

Wang, 2009; Izquierdo-Barba, 2009; Vallet-Regi, 2010;  AlKady, 2011; Sousa et al., 

2005). Atualmente encontra-se disponível no mercado estruturas carreadoras de drogas ou 

de radiofármacos como: Zevalin® (anticorpo monoclonal associado ao Ítrio-90), Doxil® 

(droga antitumoral doxorrubicina associada a lipossomas), TeraSphere® (microesferas de 

sílica associadas ao Ítrio-90) e SIR-Spheres® (microesferas a base de resina associadas ao 

Ítrio-90). Além destas, diversas matrizes de sílica como o SBA-15 (Santa Barbara 

Amorphous -15) e MCM-41 (Mobil Composition of Matter Number 41), vêm sendo 

intensamente pesquisadas como potenciais sistemas carreadores de agentes antitumorais 

(He, Shi et al. 2010; Szegedi, Popova et al. 2011). 

A. Tecido normal                                                      B. Tecido tumoral 
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As principais vantagens que podem ser obtidas com a utilização de sistemas de entrega de 

agentes bioativos são: a proteção dos agentes contra a degradação, a melhoria da 

biodisponibilidade, melhoria da farmacocinética dos agentes bioativos com meias-vida 

pequenas in vivo, a diminuição dos efeitos colaterais e toxicidade, a maior possibilidade de 

se atingir um sítio alvo específico e a diversificação dos modos de administração. Esses 

materiais, por serem estruturados em escala nanométrica, são menos reconhecidos por 

células do sistema mononuclear fagocitário e, portanto, apresentam um maior tempo de 

circulação in vivo, penetrando as barreiras fisiológicas de forma eficiente, permeando 

desde os pequenos capilares até as células, permitindo uma maior acumulação do agente 

terapêutico no sítio alvo. Além disso, esses materiais permitem a conjugação com agentes 

direcionadores como anticorpos monoclonais, aptâmeros, ácido fólico, peptídeos, entre 

outros, para direcioná-los mais efetivamente e convenientemente para o alvo terapêutico. 

4.2.1 Sílica mesoporosa MCM-41 

No início da década de 90, pesquisadores da Mobil Oil Corporation anunciaram a 

descoberta de materiais mesoporosos (com diâmetro de poros entre 2 e 50 nm) compostos 

de silicatos ou aluminossilicatos, os quais foram chamados de família M41S (Kresge et al., 

1992; Beck et al., 1992; Vartuli et al., 1994). Os materiais M41S foram obtidos durante um 

tratamento hidrotérmico onde longas cadeias de surfactantes foram usadas como agentes 

direcionadores ou agentes formadores de poros. Dependendo da matéria-prima inicial e da 

variação das condições de síntese, diferentes óxidos de sílica mesoporosa com estruturas 

ordenadas em forma hexagonal (denominada MCM-41), cúbica (denominada MCM-48) e 

lamelar (denominada MCM-50) foram formados. A Figura 2 representa um esquema 

dessas estruturas.  

 

Estes materiais apresentam características texturais não habituais, como diâmetro de poros 

bem definidos, áreas superficiais extremamente altas (da ordem de 1000 m
2
/g) e um 

ordenamento de poros de longo alcance.  A sílica mesoporosa MCM-41 possui poros com 

formato cilíndrico e ordenados em um arranjo hexagonal, com diâmetros de poros entre 20 

e 100 Å. Esse material não apresenta um ordenamento de curto alcance, ou seja, as paredes 

dos seus poros são formadas por sílica amorfa. Essas paredes são relativamente finas com 
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espessura variando de 0,6 a 1,2 nm. Tipicamente, o MCM-41 possui distribuição de 

tamanho de poros muito estreita e elevada área superficial, em torno de 1000-1200 m
2
/g. 

(Beck et al, 1992). Esses materiais mesoporosos ordenados podem ser preparados por uma 

variedade de procedimentos e sobre uma extensa faixa de composições, usando-se para 

isso vários direcionadores de estrutura (templates) diferentes. Os templates orgânicos mais 

utilizados são: surfactantes (catiônicos, aniônicos e neutros), templates poliméricos 

(copolímeros em bloco, dendrímeros e látex) e sistemas biológicos (proteínas, 

polissacarídeos, bactérias e vírus). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Desenho ilustrativo das estruturas do grupo de materiais mesoporosos 

pertencentes à família M41A (a) MCM-41, (b) MCM-48 e (c) MCM-50. 

 

A síntese original de MCM-41 foi realizada em água e em meio alcalino, utilizando 

surfactantes iônicos que funcionam como moldes ou agentes direcionadores da estrutura 

formando um material orgânico-inorgânico ordenado. O surfactante não é apenas um 

molde e sim uma estrutura organizada de um cristal líquido, onde a organização molecular 

é dirigida por interações eletrostáticas entre os surfactantes carregados positivamente e as 

espécies de silicato carregadas negativamente em solução. Via calcinação, o surfactante é 

removido, conduzindo a uma rede de sílica porosa. A síntese do MCM-41 é normalmente 

realizada em meio básico, utilizando o surfactante catiônico brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (CTAB) e o precursor da sílica tetrametilortossilicato (TMOS) ou 

Tetraetilortossilicato (TEOS). Um esquema de mecanismo de formação do MCM-41 pode 

ser contemplado na Figura 3. Várias características podem ser planejadas durante a síntese 

do MCM-41,  como, por exemplo, diâmetro de poros, volume de poros e área superficial 

específica. Além disso, grupos funcionais podem ser introduzidos na superfície para 

ajustar a funcionalidade superficial, incorporar funções catalíticas ou variar propriedades 

texturais.  
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Figura 3 - Esquema mostrando os caminhos mecanísticos possíveis de formação do MCM-

41: (1) fase cristal líquido forma-se inicialmente; (2) os ânions silicato interagem 

inicialmente com as micelas do surfactante (cooperativo). Adaptada de (Grecco, Rangel, & 

Urquieta-gonzález, 2013) 

 

Tentativas de conferir especificidade química aos sólidos mesoporosos por meio da 

introdução de moléculas orgânicas vêm se expandindo nos últimos anos, visto que estes 

materiais podem ser preparados e modificados com uma grande variedade de combinações 

dos componentes individuais, conferindo diferentes contribuições nas propriedades do 

material resultante. Esses materiais com maior versatilidade associada às suas novas 

propriedades apresentam um grande potencial de aplicações, tais como catálise, aplicações 

cromatográficas, eletrólitos, confecção de sistemas de liberação controlada de drogas, entre 

outras. Uma característica interessante da sílica porosa com estrutura ordenada é a 

multiplicidade de possíveis modificações que podem ser usadas para ajustar a superfície e 

alterar as propriedades estruturais destes materiais, devido à presença de uma grande 

quantidade de grupos silanóis livres ( Si-OH) presentes nas paredes dos poros. 

Funcionalização por co-condensação de espécies orgânicas durante a síntese ou 

subsequente modificação permite ajustar as propriedades superficiais e, dessa maneira, 

pode fornecer maior seletividade desse material para uma aplicação específica. Uma das 

grandes vantagens que a sílica mesoporosa apresenta é a versatilidade em adsorver 

compostos específicos, devido a essa possibilidade de adsorção em sua superfície de 
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diferentes grupos ligantes. A modificação da superfície do material pode promover um 

aumento na afinidade e seletividade dos reagentes com a superfície, como por exemplo, os 

metais que possuem diferentes afinidades com grupos funcionais orgânicos ou os 

fármacos, que podem interagir com a superfície modificada, alterando assim sua adsorção, 

bem como liberação, no caso de serem aplicados como dispositivos de liberação 

controlada de fármacos. Uma forma muito interessante de funcionalização envolve 

modificar, de maneira controlada, as propriedades estruturais, bem como a reatividade 

química, através da adsorção de moléculas orgânicas nas paredes dos mesoporosos. A 

Figura 4 mostra um exemplo clássico de possíveis modificações químicas na superfície da 

sílica. Os grupos Si-OH exercem uma marcante influência nas propriedades do material. 

Geralmente, sua afinidade por moléculas polares aumenta com maior concentração de 

grupos silanóis, mas esses grupos podem reagir com uma larga variedade de produtos 

químicos, promovendo ligações covalentes do tipo Si-O-R. Esse fato permite ligar ou 

abrigar espécies químicas diferentes na superfície do material, isto é, funcionalizar sua 

superfície, como mostra a Figura 5 (Sousa et al., 2006).  

 

 

Figura 4 - Esquema de possíveis modificações da superfície da sílica com diferentes 

grupos orgânicos por (a) pós-síntese e (b) co-condensação. 

(b) 
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Figura 5 - Esquema da funcionalização do poro na parede da sílica mesoporosa. 

 

Com todas essas possibilidades, diversos materiais com características distintas podem ser 

sintetizados e estudados para serem utilizados em diversas aplicações, como, por exemplo: 

catalisadores (Taguchi & Schüth, 2005), suportes para catalisadores (Beck & Vartuli, 

1996), dispositivos para liberação controlada de fármacos (Vallet-Regí et al., 2001, 

Andrade, Soares, Almeida, & Sousa, 2012) e carreadores de radioisótopos para 

radioterapia (Lewandowski, Thurston et al. 2005). Devido à crescente utilização dessas 

partículas de sílica em aplicações biológicas, fica evidente a necessidade de conhecer sua 

citotoxicidade. Partículas de sílica podem provocar diferentes respostas biológicas devido 

à morfologia (tamanho/formato), cargas superficiais, biopersistência, hidrofilicidade e 

dose. Ainda assim, os mecanismos exatos de como as partículas de sílica se comportam em 

nível celular não são totalmente conhecidas, embora alguns estudos comprovem a não-

citotoxicidade de partículas de MCM-41. Qianjun He e colaboradores (He, Zhang, Gao, 

Shi, & Li, 2009), em 2009, demonstraram a não toxicidade das partículas de diâmetro 

variando de 190-1220 nm sobre linhagens de célula tumoral de mama de humanos (MDA-

MB-468) e sobre linhagens de células renais de macacos (COS-7). Tao et al (Tao et al., 

2008) reportaram que a bioenergética celular (respiração celular e conteúdo de trifosfato 

de adenosina - ATP) foi notavelmente inibida por sílica SBA-15, mas não foi inibida por 

partículas de MCM-41, provavelmente devido ao acesso limitado à mitocôndria celular. 

Assim, devido à presença de características únicas anteriormente mencionadas e a 

provável não-toxicidade in vivo das nanopartículas de MCM-41, considera-se essa matriz 

de sílica mesoporosa como uma candidata ideal para carrear agentes terapêuticos. 
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4.2.2 Sílica mesoporosa MCM-41 como carreador de agentes terapêuticos 

Biocarreadores ideais necessitam de excelente biocompatibilidade, biodegradabilidade, 

estabilidade e segurança. Lipossomas, micelas, cápsulas e vírus usados como 

biocarreadores têm a vantagem de fácil multifuncionalização e boa biodegradabilidade. 

Entretanto, podem facilmente sofrer diversos ataques bioquímicos, como a degradação 

enzimática, devido à sua inerente instabilidade in vivo. Em comparação, materiais 

inorgânicos como a sílica mesoporosa MCM-41 possuem não só propriedades semelhantes 

como fácil multifuncionalização, excelente biocompatibilidade e biodegradabilidade, como 

também várias características únicas como elevada área superficial, grande volume de 

poros, estrutura de poros controlável e propriedades físico-químicas estáveis.  

 

Devido a essa elevada área superficial e grande volume de poros pode-se atingir 

incorporações de fármacos e isótopos em elevada quantidade. Existem, atualmente, duas 

maneiras principais de se incorporar drogas dentro das nanopartículas de sílica: um método 

in situ durante a síntese ou o método de pós-sorção (tanto por fisiosorção quanto 

quimiosorção). O método mais comumente utilizado é a adsorção física a partir de uma 

solução. A presença de grupos silanóis na superfície da sílica, que servem tipicamente 

como sítios de adsorção, estão presentes em concentrações de pelo menos 2-4 grupos/nm. 

O ponto de carga zero da sílica, ou seja, o pH no qual a carga superficial líquida da sílica é 

zero, é cerca de 2-3, o que significa que, na ausência de adsorção de íons específicos, a 

superfície da sílica está carregada negativamente sob condições biologicamente relevantes. 

Dessa forma, a adsorção eletrostática de fármacos ou isótopos carregados positivamente é 

um método atraente para incorporação de cargas solúveis em água em sílicas mesoporosas. 

O grau de adsorção pode ser aumentado através da introdução de grupos funcionais, 

frequentemente ácidos carboxílicos ou aminas. Naturalmente, o tamanho de poros 

desempenha um papel importante na extensão da adsorção, já que o tamanho da molécula 

do fármaco deve estar no alcance do diâmetro do poro (Mamaeva, Sahlgren, & Lindén, 

2012). 
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Estudos conduzidos por Vallet-Regi e colaboradores (Vallet-Regi et al., 2010) foram 

pioneiros na proposição do uso de sílica mesoporosa como carreadores de fármacos, 

carregando o ibuprofeno em matrizes de sílica MCM-41. Desde então, mais e mais 

pesquisadores se concentraram em desenvolver novas aplicações de matrizes de sílica 

mesoporosa como carreadores de fármacos. Encontra-se atualmente na literatura, 

aplicações de sílica em terapia molecular direcionada, engenharia de novas formulações 

farmacêuticas, entrega de genes e múltiplas drogas, entre outras. 

 

Um sistema de sílica conhecido comercialmente é o TheraSphere® (MDS Nordion, 

Ottawa, Canadá), o qual foi aprovado para testes pelo FDA em 1999 e, recentemente, 

aprovado para uso clínico em pacientes com carcinoma hepatocelular e câncer de cólon 

metastático do fígado. Este sistema é composto por microesferas não-biodegradáveis de 

sílica, com diâmetros variando entre 20 e 30 µm e associadas ao radioisótopo Ítrio-90, que 

são injetadas na artéria de alimentação do tumor, permitindo que a administração de uma 

dose alta de material radioativo atinja o tumor com um mínimo de toxicidade para os 

tecidos normais (Lewandowski & Salem, 2006; Riaz et al., 2009). 

 

Estudos recentes têm demonstrado que a funcionalização de materiais nanoestruturados 

com moléculas específicas é uma importante estratégia para que esses sistemas sejam mais 

seletivamente acumulados nas células tumorais em comparação com outros tecidos não-

alvo (Aravind, Veeranarayanan et al. ; de Barros, Mota et al. 2011; Garcia-Bennett, Nees 

et al. 2011). 

4.3 Funcionalização com moléculas específicas 

A entrega direcionada ou seletiva (targeted delivery) de agentes terapêuticos é uma 

propriedade extremamente desejada no tratamento de doenças oncológicas em que se 

objetiva a entrega da dose do agente citotóxico (fármaco, radiofármaco ou radioisótopo) 

por um longo período de tempo sem que haja comprometimento de tecido não-tumoral. 

Essa entrega seletiva pode ser obtida através de direcionamento passivo ou direcionamento 

ativo, cujo esquema pode ser observado na Figura 6. O direcionamento passivo ocorre 

como resultado de diferenças anatômicas entre tecidos normais e doentes, principalmente 

através do efeito EPR (do inglês Enhanced permeability and retention), em que 
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nanopartículas podem acumular-se mais em tecidos tumorais que sadios, já que a 

vascularidade do tecido tumoral é defeituosa, facilitando a penetração de moléculas e, 

além disso, a drenagem linfática é deficiente, permitindo a retenção dessas moléculas no 

tecido-alvo (Parveen et al., 2011). Esse tipo de direcionamento permite o acúmulo não-

específico de moléculas e pode ocorrer em outras patologias que não o câncer, como 

infecções e/ou inflamações. O direcionamento ativo, em contrapartida, promove o 

direcionamento específico de sistemas carreadores através de sua conjugação com ligantes 

receptores-específicos. As diferenças principais estão ilustradas na Figura 7. 

 
 

 

Figura 6 - Tipos de Direcionamento. A. Direcionamento passivo de nanocarreadores (1) 

Nanocarreadores atingem tumores seletivamente através da vasculatura defeituosa ao redor 

dos tumores. (2) Representação esquemática da influência do tamanho da partícula na 

retenção pelo tecido tumoral. Drogas sozinhas se difundem livremente para dentro e para 

fora do tecido, e assim, sua concentração efetiva no tumor diminui rapidamente. Em 

contraste, nanocarreadores contendo drogas não conseguem voltar à corrente sanguínea 
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devido a seu maior tamanho, levando a uma acumulação progressiva. B. Estratégias do 

direcionamento ativo. Ligantes presentes na superfície dos nanocarreadores se ligam em 

receptores superexpressos por (1) células tumorais e (2) células endoteliais angiogênicas. 

Adaptada de (Danhier et al., 2010).  

 

O sucesso desse direcionamento depende da seleção da molécula direcionadora, a qual 

deve ser abundante, ter elevada afinidade e especificidade de ligação aos receptores das 

superfícies das células tumorais e devem ser adequadas para modificação química por 

conjugação. O sistema carreador pode ser ativamente direcionado através da conjugação 

de um ligante específico para aquele tipo de tumor, permitindo assim uma acumulação 

preferencial no tecido tumoral. Isso pode ser atingido pelo reconhecimento de moléculas 

sinalizadoras superexpressas por células tumorais através de interações antígeno-anticorpo, 

via ligante-receptor ou utilizando-se aptâmeros. Dentre esses ligantes específicos, podemos 

citar anticorpos monoclonais (Daugherty et al., 2006), ácido fólico (Garcia-Bennett et al., 

2011), peptídeos (Bellis, 2011; de Barros et al., 2010) e aptâmeros (Lee et al., 2010). 

 

 

 

 

Figura 7 - Representação esquemática de mecanismos de direcionamento de agentes 

bioativos. (Parveen, 2011). 

 

4.3.1 Aptâmeros 

Alterações nas expressões de determinadas proteínas na sinalização celular são uma das 

principais anormalidades encontradas no câncer. Um grande número de proteínas 

envolvidas no crescimento celular, incluindo fatores de crescimento, receptores 



35 

 

intracelulares, mediadores e atores de transcrição, se altera através de diversos mecanismos 

de ativação oncogênica. Essas proteínas anormais presentes nas membranas celulares 

servem como biomarcadores ideais para diagnóstico e terapia de doenças. Assim, 

encontrar ligantes específicos capazes de detectar e medir sua expressão é um objetivo 

estratégico na terapia contra o câncer. Esses ligantes devem ser capazes de reconhecer e se 

ligar com elevada afinidade e especificidade aos receptores de superfície das células 

tumorais. Diferentes tipos de moléculas têm mostrado grande potencial para alcançar esse 

objetivo, tais como anticorpos, ácido fólico, peptídeos e aptâmeros. 

 

Os aptâmeros são fitas simples de oligonucleotídeos que se dobram em estruturas 

específicas tridimensionais que podem se ligar a moléculas alvo com alta afinidade e 

seletividade, já que podem se dobrar em diferentes estruturas secundárias e terciárias. O 

termo “aptâmero” é derivado da palavra latina “Aptus” que significa “para encaixar”. 

Aptâmeros com alta afinidade por um alvo específico podem ser preparados por um 

processo de seleção in vitro chamado SELEX (do inglês Systemic evolution of ligands by 

exponential enrichment) (Ellington & Szostak, 1990; Tuerk & Gold, 1990). O método 

permite isolar um aptâmero de interesse a partir de um conjunto de moléculas aleatórias 

através de repetidas etapas de incubação com o alvo, particionamento e amplificação, até 

que o conjunto de moléculas se torne enriquecido em um clone particular. Eles são 

identificados em uma biblioteca contendo de 1013 a 1016 sequências aleatórias de DNA 

ou RNA de fita simples. Como o processo SELEX é um processo químico que não 

envolve animais, ligantes de ácido nucléico (aptâmeros) podem ser sintetizados para se 

ligarem a qualquer alvo, independente de sua toxicidade ou imunogenicidade.  

 

Os aptâmeros possuem alta seletividade e habilidade em se ligar e reconhecer alvos 

específicos (constante de afinidade – Kd* na faixa nanomolar) se comparados a anticorpos 

(Kd na faixa de mili/micromolar). Além disso, são biocompatíveis, apresentam baixo peso 

molecular, podem ser modificados de forma fácil e controlada para fins diagnósticos e 

terapêuticos, são termoestáveis em solução, apresentam baixa cinética de degradação e não 

são tóxicos ou imunogênicos. Essas propriedades físicas e químicas, aliadas à sua síntese 

automatizada e elevada estabilidade, fazem dos aptâmeros ferramentas para 

direcionamento de agentes diagnósticos e terapêuticos em diversos tipos de câncer (Chen 

et al.,2010; Sun et al., 2011; Hwang et al., 2010; Medley et al., 2011). Desde a sua 

*Kd – constante de dissociação. É o valor que demonstra a afinidade da droga por um receptor, em relação à 

concentração da droga no sangue. 
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descrição inicial, aptâmeros têm sido isolados para uma grande variedade de alvos, 

incluindo proteínas intracelulares e transmembranares, carboidratos e pequenas moléculas 

de fármacos (Dwivedi, Smiley, & Jaykus, 2010; Miyachi, Shimizu, Ogino, Fukuda, & 

Kondo, 2009). 

 

Na última década, os aptâmeros surgiram como uma classe promissora de moléculas com 

aplicações potenciais em muitas áreas da ciência e da medicina. Até hoje, mais de 200 

aptâmeros já foram isolados. A potencial utilidade clínica dos aptâmeros pode ser melhor 

apreciada considerando que um produto terapêutico a base de aptâmero (conhecido como 

Macugen) foi aprovado pelo FDA dos Estados Unidos para tratamento de degeneração 

macular relacionada com a idade. O desenvolvimento de aptâmeros como agentes 

terapêuticos tem envolvido, principalmente, a utilização de aptâmeros que se ligam e 

inibem a atividade das suas proteínas-alvo, levando a atividade antitumoral desejada. Outra 

aplicação promissora de aptâmeros é utilizar sua elevada especificidade de ligação para 

projetar carreadores direcionais com o objetivo de entregar qualquer tipo de agente de 

imagem ou diagnóstico para tecidos tumorais. Isso é, o aptâmero é projetado para 

direcionar o complexo contendo um agente terapêutico ou um agente de imagem para a 

superfície da célula-alvo. Uma vez entregue, o complexo funcional irá transmitir os seus 

efeitos terapêuticos seletivamente para as células doentes do paciente. Apesar do fato de 

que as células não-alvo são expostas ao reagente secundário, o potencial de efeitos 

adversos, tais como a morte de células normais, é substancialmente reduzido. Devido às 

características acima mencionadas, essas moléculas têm sido vistas como uma excelente 

alternativa para melhorar a especificidade de nanopartículas para aplicações terapêuticas e 

de diagnóstico. A conjugação de aptâmeros com nanopartículas tem demonstrado 

resultados promissores no tratamento de câncer quando comparados com estudos com 

nanopartículas não direcionadas (Farokhzad et al., 2006; Bagalkot et al., 2006).  

 

Através de típica conjugação DNA-superfície da sílica, a imobilização de aptâmeros em 

nanopartículas de sílica tem sido desenvolvida para diversas aplicações. Wang et al 

desenvolveram um ensaio sanduíche para detecção óptica de trombina e lisossoma em 

meios biológicos, com alta sensibilidade e seletividade, utilizando a amplificação de sinal 

e separação de nanopartículas de sílica funcionalizadas com aptâmeros. Nessa aplicação, 

as nanopartículas de sílica imobilizadas desempenham dois papeis importantes: servem 
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como substrato para ancorarem os aptâmeros e permitem que o analito seja extraído de 

misturas de proteínas através de centrifugação (Y. Wang & Liu, 2009). Outra aplicação 

que podemos citar é a utilização de nanopartículas de sílica funcionalizadas com aptâmero 

e dopadas com corante para detecção de células tumorais. Nesse estudo, a sensitividade de 

detecção foi aumentada em até 100 vezes quando comparada com métodos padrões 

(Smith, Wang, & Tan, 2006). Zhu e colaboradores desenvolveram um sistema de entrega e 

liberação controlada de drogas baseado num conjugado que consiste em nanopartículas de 

sílica mesoporosa e aptâmeros. Essas nanopartículas de sílica serviram como carreadores 

de droga, proporcionando elevada área superficial, alta eficiência de incorporação e 

liberação controlada de drogas. Após a modificação superficial com aptâmeros, esse tipo 

de carreador pode ser utilizado como um sistema de entrega intracelular seletivo de drogas 

(Zhu, Lu, Song, Yang, & Wang, 2011). 

4.3.1.1 Aptâmero Anti-CEA 

O antígeno Carcinoembrionário (CEA) foi descrito pela primeira vez em 1965 como um 

antígeno presente em tumores primários e metastáticos do sistema digestório 

(especialmente do intestino) e em tecidos embrionários, mas ausente nos tecidos saudáveis 

na fase adulta (Gold & Freedman, 1965). Segundo estudos subsequentes, o CEA consiste 

em um complexo de proteína e polissacarídeos que faz parte do glicocálix do tumor. 

Alguns anos mais tarde, Denk et al (1972) confirmaram que o CEA está presente em 

tumores do trato gastrointestinal como câncer de estômago e de pâncreas e que, no câncer 

de intestino, o nível de CEA detectado é maior do que nas outras neoplasias e diretamente 

proporcional ao grau de diferenciação do tumor. Em tecidos neoplásicos de câncer 

colorretal, o CEA é superexpresso devido à inibição de anoikis, um tipo de apoptose que é 

desencadeada pela falta de contato das células com a matriz extracelular e que é, portanto, 

um mecanismo de vigilância contra displasias e a favor da preservação da arquitetura do 

tecido (Denk, Tappeiner, Eckerstorfer, & Holzner, 1972).  

 

Desde a descoberta do CEA, esse antígeno vem sendo amplamente utilizado ao longo dos 

anos como biomarcador para diversos tipos de câncer. O CEA é considerado um 

importante marcador tumoral para diagnóstico de câncer de pâncreas, para monitoramento 

de recidiva de câncer gástrico (Kim et al., 2011) e da recidiva e sobrevivência dos 
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pacientes com câncer colorretal (Hu et al., 2012). Devido às suas características, o CEA 

também vem sendo estudado como um alvo para o tratamento e diagnóstico do câncer 

(Behr et al., 2002; Schoffelen et al., 2010; Zheng et al., 2011). O fato de ser superexpresso 

na grande maioria dos canceres colorretal, em câncer de mama e em diversos outros tipos 

de neoplasia, embora sua presença em tecidos normais seja limitada, é bastante promissor 

para direcionamento de drogas ou agentes de contraste.  

 

Estudos relatam a possibilidade de seleção de aptâmeros de DNA que se ligam de forma 

específica ao antígeno carcinoembriogênico (L. Wang et al., 2007). Tendo isso em vista, 

um grupo de pesquisadores do CDTN, liderado pelo Professor Doutor Antero Silva 

Ribeiro de Andrade, em estudo ainda não publicado, conseguiu a seleção e isolamento de 

10 aptâmeros de DNA com a capacidade de se ligarem a esses antígenos humanos (esses 

aptâmeros recebem o nome de aptâmeros anti-CEA). Esses aptâmeros anti-CEA, 

conjugados à superfície de nanopartículas de sílica MCM-41 e associados a um agente 

terapêutico, constituem uma alternativa a ser estudada para um tratamento direcionado de 

câncer colorretal.  

4.4 Radioisótopos terapêuticos  

Diversos radionuclideos são utilizados atualmente para o tratamento de malignidades. A 

escolha do radionuclídeo depende das propriedades de emissão nuclear, da meia-vida 

física, das características de deterioração, da farmacocinética in vivo do radioisótopo, do 

custo e da disponibilidade. Radionuclídeos emissores de partícula são eficazes para a 

entrega localizada de doses de radiações ionizantes. Os beta-emissores são os mais 

comumente utilizados por possuir significativo poder de penetração e baixos valores de 

transferência linear de energia (LET). Passando através do tecido, os elétrons β ejetados 

interagem com átomos, principalmente com moléculas de água, resultando em átomos 

excitados e ionizados e também radicais livres que são responsáveis pelos danos causados 

nas células. Dentre os beta-emissores utilizados em aplicações clínicas em oncologia, 

podemos citar 
186

Re, 
188

Re, 
166

Ho, 
89

Sr, 
32

P e 
90

Y, que estão listados na Tabela 1 

(Hamoudeh, Anas, Diab, & Fessi, 2008). 
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Tabela 1- Radionuclídeos para terapia. Adaptado de Oliveira e colaboradores (Oliveira et al., 2006) 

Radionuclídeo 

Tempo de 

meia-vida 

(dias) 

Modo de 

decaimento 

Energia 

máxima β 

(MeV) 

Energia de 

Raios γ (MeV) 

Alcance 

máximo nos 

tecidos (mm) 

131
I 8,0 β

- 
0,81 0,364 (81%) 2,4 

32
P 14,3 β

- 
1,71 _ 8,7 

67
Cu 2,6 β

- 
0,57 

0,185 (48%) 

0,092 (23%) 
_ 

177
Lu 6,7 β

- 
0,5 

0,113 (6,4%) 

0,208 (11%) 
_ 

89
Sr 50,5 β

- 
1,46 _ 8,0 

186
Re 3,8 β

- 
1,07 0,137 (9%) 5,0 

153
Sm 1,9 β

- 
0,8 0,103 (29%) 3,0 

90
Y 2,7 β

- 
2,27 _ 12,0 

188
Re 0,71 β

- 
2,11 0,155 (15%) 10,8 

117m
Sn 13,6 β

- 
0,13 0,158 (87%) 0,3 

213
Bi 0,76 h α 8,0 0,440 (17%) 0,1 

212
Bi 1 h α 6,0 0,727 (7%) 70µm 

211
At 0,30 α 6,0 0,670 (0,3%) 65µm 

125
I 0,76 CE 

0,4 keV 

(elétron 

Auger) 

25-35 keV 10nm 

 

4.4.1 Ítrio-90  

O Ítrio-90 (
90

Y) é um radioisótopo emissor beta puro amplamente utilizado na medicina 

nuclear devido às suas propriedades terapêuticas, principalmente na medicina não 

invasiva, a começar pelo seu uso tópico e direto através de injeção intratumoral. O 
90

Y 
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existe em equilíbrio com seu isótopo-pai, o Estrôncio-90 (
90

Sr) e decai para o Zircônio-90 

estável a uma meia-vida de 64,2 horas. O 
90

Y pode também ser produzido em reator 

nuclear, através do bombardeamento do 
89

Y com nêutrons. Partículas β são emitidas com 

energia relativamente alta de 2,27 MeV (100%), resultando em um alcance de penetração 

nos tecidos de até 11 mm e uma transferência linear de energia (LET) de aproximadamente 

0,2 keV/µm (Kaplan, 1964 & Kocher, 1981).  

 

Graças tanto à sua capacidade de liberação de grande energia quanto ao seu longo alcance, 

esse radionuclídeo metálico é capaz de entregar radiações β não só nas células-alvo como 

também nas células imediatamente vizinhas (efeito “cross-fire”) (Forrer et al., 2007). De 

fato, mais de 90% da radiação emitida é absorvida de modo eficaz dentro de um 

comprimento de 5 mm (correspondente a um diâmetro de 100-200 células) (Wagner et al., 

2002). As partículas β terapêuticas afetam a integridade celular direta e indiretamente: 

diretamente (10%) através do efeito primário da radiação, o qual induz danos irreparáveis 

na estrutura do DNA e indiretamente (90%) através do efeito secundário da radiação em 

que há um aumento de radicais livres tóxicos no citosol através da radiólise da água 

(Bushnell, 2006; Hubalewska-Dydejczyk, 2008). Essas propriedades citocidas, juntamente 

com sua capacidade de coordenação com diferentes ligantes, fazem com que este 

radionuclídeo seja utilizado como uma importante ferramenta terapêutica.   

 

Hoje em dia, esse radionuclídeo tem sido aplicado no tratamento de doenças inoperáveis, 

como tumores neuroendócrinos, linfomas não-Hodgkin, carcinoma hepatocelular e 

metástases de câncer colorretal (Goffredo, Paradiso, Ranieri, & Gadaleta, 2011). 

Atualmente, encontra-se disponível no mercado o TeraSphere ®, uma microesfera de sílica 

associada ao ítrio-90 que vem sendo empregado clinicamente com sucesso no tratamento 

de carcinoma hepatocelular (Lewandowski, Thurston et al. 2005; Salem and Hunter 2006; 

Coldwell, Kennedy et al. 2007).  

4.4.2 Gadolínio-159 

Durante a última década, o gadolínio emergiu como um dos agentes de contraste mais 

clinicamente relevantes em imagens de ressonância magnética (IRM). Tradicionalmente, o 

Gd como agente de contraste tem proporcionado melhoria nas imagens através de 
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marcação do fluxo e acúmulo de sangue nos tecidos. Dessa forma, a aplicação combinada 

de gadolínio com IRM tornou-se um elemento crítico para identificação não-invasiva de 

tumores e evoluiu para uma ferramenta importante para detecção e monitoramento de 

crescimentos tumorais. Mais recentemente, a aplicação do gadolínio tem se estendido para 

fins terapêuticos baseando-se na capacidade inerente desse metal em reações de captura de 

nêutrons. O Gd apresenta uma inata capacidade de capturar nêutrons e de, posteriormente, 

liberar elétrons e raios x que podem ser utilizados para induzir morte celular local. Durante 

a irradiação neutrônica, o isótopo 
158

Gd captura nêutrons e se transforma em 
159

Gd 

[
158

Gd(n,γ)
159

Gd]. O Gadolínio-159 (
159

Gd) é um radioisótopo beta (1001 keV) e gama 

emissor (energia principal: 363,54 keV) que apresenta tempo de meia vida de 18,59 horas. 

As características físicas do 
159

Gd sugerem que esse isótopo possui um grande potencial 

para ser usado na medicina nuclear, tanto no diagnóstico (explorando emissão de radiação 

gama), quanto na terapia (explorando emissão de radiação beta).  Com o objetivo de 

aumentar a capacidade de diagnóstico e terapia de materiais à base de Gd, numerosos 

esforços têm sido conduzidos para encapsulá-los em nanopartículas. O uso de 

nanopartículas como sistemas de transporte oferece potencial para melhoria de diagnóstico 

por imagens e terapia, uma vez que permite o acúmulo de maior quantidade de Gd em 

locais específicos e por fornecer uma matriz que permite o direcionamento seletivo a locais 

biológicos. Diversos sistemas de nanopartículas vêm sendo estudados como possíveis 

candidatos a carreadores de Gd para aplicações biológicas, como, por exemplo, 

lipossomas, dendrímeros, nanopartículas de quitosana, entre outras. 

 

Com base no que foi exposto neste capítulo e tendo em vista os objetivos apresentados no 

capítulo 2, o capítulo a seguir expõe todas as metodologias empregadas nesta pesquisa, 

desde a síntese dos materiais mesoporosos e as funcionalizações, a incorporação dos 

radioisótopos, até o estudo da atividade citotóxica dos mesmos.  
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5 METODOLOGIA 

5.1 Síntese de nanopartículas de sílica MCM-41 

Inicialmente, baseou-se a síntese de nanopartículas de sílica MCM-41 em protocolo 

desenvolvido por Beck et. al (Beck, Schmitt, Higgins, & Schlenkert, 1992), que consistiu 

na dissolução de 2,0 g do surfactante catiônico brometo de hexadeciltrimetilamônio 

(CTAB) em uma mistura de 810 mL de água MilliQ e 5 mL de hidróxido de 

tetrametilamônio (TMAOH). A mistura foi mantida sob agitação a temperatura ambiente 

até que todo o surfactante tenha sido dissolvido. Em seguida, foram adicionados 10 mL do 

reagente TEOS (Tetraetilortossilicato), fonte de silício, utilizando bureta, a uma velocidade 

de 0,20 mL/min. Na sequência, a mistura foi mantida a uma temperatura constante de 75 ± 

5°C durante duas horas. Por fim, a mistura foi filtrada à quente utilizando membrana 

millipore 0,45 µm, e o material sólido obtido foi seco a 37° C durante 24 horas. A sílica 

mesoporosa estruturalmente ordenada MCM-41 foi então obtida após a remoção do 

surfactante pelo método de calcinação. A calcinação foi conduzida em um forno tubular 

horizontal, no qual o material sintetizado foi aquecido, sob fluxo de nitrogênio (99,999% 

Air Liquid), a uma taxa de 5°C por minuto até a temperatura de 550°C. O fluxo de 

nitrogênio foi mantido por uma hora e, em seguida, a amostra foi resfriada sob atmosfera 

do ar. O resfriamento se deu até a temperatura ambiente, também a uma taxa de 5°C por 

minuto. Após esse processo, foi possível obter a sílica mesoporosa MCM-41 na forma de 

pó. 

 

Visando melhorar os resultados de tamanho médio de partícula e índice de 

polidispersividade, foi feito um planejamento 2
3
 para avaliar a influência dos fatores 

temperatura do banho (T), velocidade de adição de TEOS (V) e proporção TEOS:H20 (P) 

sobre as respostas tamanho médio de partícula (YTP) e índice de polidispersividade 

(YPDI). A matriz de planejamento se encontra na tabela 2.  
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Tabela 2 - Matriz de Planejamento 

Fator 

Nível 

-1 +1 

1 Temperatura do banho-maria (°C) 
50 75 

2 Velocidade de adição de TEOS 

(mL/min) 

0,08 0,20 

3 Proporção TEOS:H2O 
1:100 1:81 

5.2 Funcionalização com aptâmero anti-CEA 

Para a conjugação da nanopartícula com o aptâmero, foi feita uma ligação covalente direta 

entre a porção 3’-NH2 do aptâmero e a porção NHS-ativada (previamente funcionalizada) 

das nanopartículas de sílica (Farokhzad et al., 2004) Para a introdução do grupo N-

hidroxisuccinamida (NHS) (funcionalização química) na superfície da sílica, foi escolhido 

 

Fatores Respostas 

Sínteses 

T V P YTP YPDI 

1 

-1 -1 -1 410 0,103 

2 

+1 -1 -1 654 0,405 

3 

-1 +1 -1 708 0,389 

4 

+1 +1 -1 524 0,410 

5 

-1 -1 +1 1510 0,282 

6 

+1 -1 +1 966 0,386 

7 

-1 +1 +1 694 0,488 

8 

+1 +1 +1 850 0,495 
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um método pós-síntese de modificação de superfície que aconteceu em três etapas, descrito 

a seguir. 

5.2.1 Funcionalização química 

Para a primeira etapa da funcionalização química, foram suspensas 400 mg da sílica 

previamente seca em um béquer contendo 100 mL de etanol. Em seguida, adicionou-se 4 

meq (6mL) do agente funcionalizante, 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES - 

C9H23NO3Si). O pH da solução foi ajustado para 11 utilizando soluções de NaOH 0,1M ou 

HCl 0,1M.  Essa mistura foi mantida sob agitação mecânica, por 5 horas, a uma 

temperatura de 50°C. A mistura reacional foi filtrada a vácuo em funil de placa porosa, 

utilizando membrana de 0,45 µm e lavada com o respectivo solvente e acetona. O sólido 

obtido apresenta grupos –NH2 em sua superfície, e é chamado de MCM-41 funcionalizado 

com APTES (MCM-41 + APTES). 

 

A segunda etapa da funcionalização química consistiu na obtenção de nanopartículas com 

grupos funcionais carboxila em sua superfície. Para isso, 100 g da amostra de sílica 

previamente funcionalizada com APTES foi ressuspensa em 100 mL de dimetilformamida 

(DMF) e acrescida de uma solução contendo 700 mg de anidrido succínico (AS) (em 5mL 

de DMF). A mistura foi mantida sob agitação mecânica por 20h à temperatura ambiente. 

Após este período, a mistura foi filtrada a vácuo e o pó resultante foi seco em estufa por 

12h a 40°C.  

 

A última etapa consistiu na introdução do grupo NHS na superfície da sílica após a 

modificação com APTES e AS. O sólido resultante da modificação química prévia foi 

incubado à temperatura ambiente por 15 minutos com 200 µL de uma solução 400 mmol/L 

de hidrocloreto de N-(3-dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida (EDC) e 200 µL uma 

solução 100 mmol/L de N-hidroxisuccinimida (NHS), para obtenção de sílica com porção 

NHS-ativada, que é a responsável pela ligação covalente com o aptâmero.  

 

As amostras funcionalizadas foram caracterizadas através das técnicas FTIR, CHN, TG e 

XPS. 
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Figura 8- Esquema das etapas de funcionalização. 

 

5.2.2 Adição de aptâmero anti-CEA na superfície 

As nanopartículas resultantes foram então covalentemente ligadas a 10 µL de uma solução 

100 µM de aptâmeros anti-CEA com porção –NH2. A mistura reacional foi agitada por 2h 

à temperatura ambiente e em seguida, lavada por centrifugação cinco vezes com água livre 

de DNase e RNase. As nanopartículas resultantes funcionalizadas com aptâmero foram 

ressuspensas e preservadas em uma suspensão com água livre de DNase e RNase 

armazenadas a 4°C. Um esquema das etapas de funcionalização pode ser observado na 

Figura 8. A confirmação dessa etapa foi feita utilizando-se a técnica de Reação em cadeia 

de Polimerase (PCR) descrita no item 5.5.10.  

 

5.3 Incorporação de Y
+3

 e Gd
+3

 

A capacidade de incorporação dos íons Y
+3

 e Gd
+3

 (frios) nas nanopartículas de sílica foi 

determinada, in vitro, utilizando-se uma proporção de 1:3 v/v de YCl3 (Sigma-Aldrich) ou 

uma proporção de 1:1 v/v de Gd2O3 e de nanopartículas de sílica MCM-41 dispersas em 

um volume total de 10 mL de água MilliQ®. As misturas foram mantidas sob agitação de 

200 rpm, a temperatura ambiente, por 72h para incorporação de ítrio e 24h para 

incorporação de gadolínio. Os íons não incorporados foram removidos por processo de 
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filtração à vácuo em membrana 0,45 mm. O material coletado foi seco em estufa a 60°C 

por 24 horas. A concentração dos íons no sobrenadante foram determinadas por ICP-AES 

(Inductive Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy) em um volume final de 50 

mL. A incorporação foi realizada nas amostras pura e funcionalizada com APTES e AS.   

 

5.4 Cinética de Liberação de Y
+3

 e Gd
+3

  

O estudo da cinética de liberação dos íons Y
+3

 e Gd 
+3

(frios) das nanopartículas de sílica 

MCM-41 foi realizado em meio SBF (simulated body fluid). As suspensões de 

nanopartículas foram adicionadas (1:4) em tubos do tipo Eppendorfs individuais, contendo 

o meio de liberação previamente equilibrado a 37°C e colocado em um banho com 

agitação ajustado para 50 rpm. Após os intervalos de tempo compreendidos entre 1, 4, 24, 

48 e 72 horas as amostras foram recolhidas e filtradas em filtros de 0,05 µm. Os filtrados 

foram coletados para dosagem dos íons por meio da técnica de ICP-AES. O estudo foi 

realizado utilizando as amostras puras e funcionalizadas com APTES e AS previamente 

incorporadas com ítrio e gadolínio 

 

5.5 Caracterização Físico-Química e Morfológica 

As amostras puras e funcionalizadas foram caracterizadas física e estruturalmente 

utilizando as seguintes técnicas de caracterização: 

5.5.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) 

A técnica de Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) foi 

empregada para caracterizar os grupos funcionais típicos da rede da sílica bem como para 

avaliar a presença de grupos funcionais adicionados na superfície da sílica mesoporosa 

antes da introdução do aptâmero anti-CEA. Os espectros de infravermelho abrangendo a 

região de 4000-400 cm
-1

 foram obtidos em espectrofotômetro FTIR Thermo Scientific 

Nicolet 6700. Os espectros foram obtidos à temperatura ambiente, com as amostras em 
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pastilha de KBr (proporção 1:10 KBr), e foram adquiridos com resolução de 4 cm
-1

 com 

64 varreduras. 

5.5.2 Espalhamento de Raios X a Baixos Ângulos (SAXS) 

Neste trabalho, a identificação do arranjo simétrico hexagonal das matrizes mesoporosas 

de MCM-41 foi verificado por meio do espalhamento de raios X a baixos ângulos em 

experimentos realizados no Laboratório de Física Aplicada – CDTN/MG. 

 

As análises por espalhamento de raios X foram realizadas em um difratômetro de Raios X 

Ultima IV® (Rigaku Inc.). O instrumento é equipado com um anodo de cobre 

(comprimento de onda λ = 1,54 Ǻ). O gerador 3kW de rotação foi operado em 40 kV e 30 

mA. A radiação espalhada foi gravada utilizando um contador de cintilação. Uma fita de 

níquel foi utilizada para filtrar os brancos de radiação gerados pelo anodo de cobre. A 

distância amostra-detector foi cerca de 30 cm e os ângulos de espalhamento percorridos 

foram 2  = 0,1 – 8,0°. 

5.5.3 Espectroscopia de Correlação de Fótons (PCS) e Análise de Potencial Zeta 

Este procedimento de análise permite determinar o diâmetro médio das partículas de sílica 

e o índice de polidispersividade (PDI), que é uma medida adimensional da amplitude da 

distribuição de tamanho de partícula. Os procedimentos analíticos foram realizados no 

equipamento Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, Malvern, UK). Adicionalmente, foi 

avaliado o potencial Zeta, empregando-se a técnica de mobilidade eletroforética das 

partículas.  O potencial Zeta foi determinado por Laser Doppler Micro-electrophoresis 

(LDM) e a análise de tamanho foi determinada por Dynamic Light Scattering (DLS). As 

amostras foram previamente preparadas para a análise a partir da dissolução de 50 mg do 

pó em 5 mL (10 mg/mL) de água ultra-pura MilliQ®. Os resultados estão expressos como 

média ± desvio padrão. 

5.5.4 Análise Termogravimétrica (TGA) 

As curvas termogravimétricas obtidas relacionam perda de massa com um gradiente de 

temperatura, podendo assim, através da análise dos dados, avaliar a estabilidade térmica do 
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material estudado, além de permitir uma avaliação do processo de funcionalização das 

nanopartículas mesoporosas de sílica com os agentes funcionalizantes. As medidas de 

termogravimetria (TG) foram realizadas no equipamento TGA 50 WS (Shimadzu). O 

experimento foi realizado submetendo cerca de 3 mg da amostra em pó nas seguintes 

condições: razão de aquecimento 5°C/min, faixa de temperatura de 25 a 800°C e sob 

atmosfera de N2 com fluxo de 20 mL/min e célula de platina aberta. 

 

5.5.5 Análise Elementar (CHN) 

A técnica de análise elementar possibilita uma análise quantitativa dos grupos funcionais 

que foram adicionados à sílica avaliada através do conteúdo de carbono, hidrogênio e 

nitrogênio presentes no material após o processo de funcionalização. Esta análise foi feita 

através da leitura das amostras de sílica pura e comparando com as amostras 

funcionalizadas. Estas medidas foram realizadas em um equipamento CHNS/O EA da 

Perkin-Elmer, modelo 2400. 

 

5.5.6 Adsorção de Nitrogênio (BET) 

As características dos poros, bem como a determinação da área superficial das amostras, 

foram analisadas usando um equipamento Quantachrome Autosorb iQ, o qual é composto 

por um sistema de adsorção física automatizado que fornece dados de equilíbrio de 

adsorção e dessorção. As amostras mesoporosas puras foram submetidas a uma atmosfera 

de nitrogênio (N2) por 2 horas a 120°C, antes de cada ensaio. As amostras funcionalizadas 

foram submetidas a uma atmosfera de nitrogênio por 48 horas a 50°C, antes de cada 

ensaio. Os dados de volume adsorvido e dessorvido em várias pressões relativas foram 

utilizados para gerar informações sobre a área superficial, volume de poros, distribuição e 

tamanho médio de poros. Medidas da área superficial específica e do parâmetro C foram 

baseadas nas teorias de Brunauer-Emmett-Teller (BET) (Lowell, 1984). Análises do 

tamanho de poros e volume total de poros foram obtidas pelo método de Barret, Joyner e 

Halenda (BJH) (Barrett, 1951, Kruk, 1997), e a determinação do volume e a avaliação da 

existência de microporos foi baseada no método-t (Lowell, 1984). O software AS Qwim v 
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2.0 da Quantachrome Instruments foi utilizado para realização do cálculo de distribuição 

de tamanho de poros. 

 

 

5.5.7 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios X (XPS) 

A investigação da composição química superficial foi realizada por XPS (X-Ray 

Photoeletron Spectroscopy). Os resultados de XPS fornecem uma análise quantitativa da 

composição química, dos estados de oxidação dos elementos e dos compostos formados 

em uma amostra (BRIGGS & SEAH, 1990). Em especial, as medidas aqui apresentadas 

foram realizadas com Raio X monocromático de Al Kα (E = 1486.6 eV) e com um 

analisador de elétrons de hemisférios concêntricos (CLAM2 da VG Microtech). A energia 

dos elétrons excitados, provenientes da superfície do material estudado é medida 

utilizando-se um analisador de energia de elétrons Specs Phoibos 150 MCD-9 detector XP. 

Os espectros amplos de XPS foram obtidos na região entre 0 e 1200 eV e os de alta 

resolução na região do pico de fotoemissão do carbono C 1s (285,6eV), do nitrogênio N 1s 

(400eV), e do silício Si 2p (99eV). As energias de ligação dos picos foram corrigidas com 

relação ao pico referência do C (1s) situado a 284,6 eV. As análises foram realizadas com 

as amostras coladas em fita condutora sobre um porta-amostras de inox com a câmara em 

uma pressão de base de 5,0 x 10
-10

 mbar. 

5.5.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para o estudo da morfologia do material mesoporoso, foram obtidas imagens do material 

puro através de microscopia eletrônica de varredura. As imagens foram obtidas por 

microscópio eletrônico de varredura modelo MEV Quanta 200-FEG-FEI-2006 do Centro 

de  Microscopia da UFMG. Para  a  realização da    análise, foram  preparadas  soluções de 

0,1 mg/mL de cada amostra em etanol. As soluções foram submetidas a banho de 

ultrassom por 10 minutos. Uma gota de cada solução foi adicionada a uma fita condutora 

de carbono dupla-face, em que foram expostas a uma nuvem de ouro sublimado por cerca 

de 20 segundos.  
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5.5.9 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

As imagens do material mesoporoso puro, para o estudo da estrutura dos poros, foram 

obtidas por microscopia eletrônica de transmissão. Utilizou-se o equipamento do Centro de 

Microscopia da UFMG para a realização dessas imagens. A amostra foi dispersa em etanol 

e sonificada por 5 minutos em banho de ultrassom. Após decantação por 10 minutos, uma 

gota da solução foi depositada sobre uma grade-suporte de cobre de 300 mesh de malha, 

revestida com carbono. As imagens foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

transmissão Tecnai G2 – Spirit – FEI-2006 (operando a 120kV). A captura das imagens foi 

realizada com câmera CCD, com o software iTEM da AnalySis. 

5.5.10 Reação em cadeia de Polimerase (PCR) 

A reação em cadeia de polimerase é um método de amplificação de DNA e foi utilizada 

para identificar a presença de aptâmero nas amostras funcionalizadas e assim, avaliar se foi 

possível obter a sílica mesoporosa conjugada com o aptâmero anti-CEA.  Essa técnica faz 

com que a quantidade de aptâmero presente na amostra se multiplique para que seja 

possível gerar um sinal positivo fluorescente a ser lido posteriormente. O produto obtido 

após a etapa de conjugação com aptâmero foi utilizado na reação de PCR. Os iniciadores 

para os aptâmeros amplificam segmentos de DNA de 71 pares de base (Tabela 3).  Para 

realização da PCR foram adicionados 15 μL da amostra a 100 μL de uma solução para 

PCR contendo a Taq DNA polimerase (Fermentas), tampão PCR 1X, 1,5 mM MgCl2, 0,25 

mM dNTP, 5U DNA polimerase e 0,4 μM de cada iniciador supra citado. As reações de 

amplificação foram realizadas com um aquecimento inicial de 95°C por 2 minutos 

seguidos de 15 ciclos de 95°C por 30 segundos, 55°C por 30 segundos, 72°C por 30 

segundos, e 72°C for 4 minutos utilizando-se o termociclador (PTC-100 MJ Research. 

Inc.). Os produtos da amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 2% 

com brometo de etídio para visualização. Um controle positivo (amostra de aptâmero) e 

um controle negativo (somente os reagentes, sem aptâmero) também foram utilizados para 

garantir a funcionalidade da reação de PCR. 
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Tabela 3 - Indicadores para amplificação dos aptâmeros  

  Sequências dos iniciadores (5’ – 3’) 

Senso TCGCGCGAGTCGTCTG 

Antisenso GGGAGGACGATGCGG 

Inicialmente foi feito um estudo para identificar se as amostras de sílica pura e 

funcionalizadas incorporadas com ítrio e gadolínio frios, nas diferentes concentrações 

(1,10, 50, 100 e 200 µg/mL) inibem a reação de PCR. Para isso, o mesmo procedimento 

descrito acima foi realizado com as amostras na ausência de aptâmero, mas com a presença 

de um controle positivo (amosta padrão contendo DNA que fornece resultado positivo). 

 

5.6 Ativação neutrônica  

Os potenciais de ativação do ítrio e do Gadolínio através de reação nuclear (n, γ) do 
89

YCl3 

(60 mg) e GdO3 (280 mg) foram calculados a partir de dados da literatura (Menezes & 

Jaćimović, 2006; Zangirolami, 2010) para ativação neutrônica no reator nuclear TRIGA 

IPR-R1 situado no CDTN/CNEN, Belo Horizonte, Brasil. A equação (1) contém as 

constantes do reator TRIGA:  

 

( )(1 )
IRT

Th Th EPIA N I e
             (Equação 1) 

 

em que A é atividade, N é o número de átomos do isótopo estável, ΦTh é o fluxo de 

nêutrons térmicos dentro do núcleo do reator, σTh é a secção de choque do isótopo estável 

para nêutrons térmicos, ΦEPI é o fluxo de nêutrons epitérmicos dentro do núcleo do reator, 

Iγ é a integral de ressonância do isótopo estável, λ é a constante de decaimento radioativo 

do radionuclídeo (λ=ln2/T1/2; T1/2 é o tempo de meia-vida do radionuclídeo) e TIR é o 

tempo de irradiação da amostra O cálculo foi realizado considerando a utilização da mesa 

giratória (ΦTh = 6,3x1011 m.cm
-2

.s
-1

, ΦEPI = 4,4x1010 m.cm
-2

.s
-1

). Os valores das seções 

de choque para nêutrons térmicos e integrais de ressonância para nêutrons epitérmicos do 

ítrio e do gadolínio foram obtidos da literatura (Menezes & Jaćimović, 2006).   

 

Para a ativação do gadolínio, 280 mg de óxido de gadolínio foi irradiado em 5 mL de água 

DNAse free, durante 2 horas na mesa giratória. A amostra foi retirada 18 horas após o 
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término da irradiação para aguardar o decaimento da atividade dos isótopos indesejáveis.  

Dos 280 mg, 253,76 mg correspondem a massa de Gd. A abundância isotópica do 

gadolínio e oxigênio podem ser contempladas nas tabelas 4 e 5. Os isótopos 
152

Gd ,
158

Gd e 

18
O são ativáveis.  

Tabela 4 - Abundância isotópica do Gd  

Isótopo Abundância Meia-Vida Decaimento Energia (MeV) Produto 

152
Gd 0.20% 1.08×10

14
y α 2.205 

148
Sm 

154
Gd 2.18% - (α) 0.0812 

150
Sm 

155
Gd 14.80% - (α) 0.0812 

151
Sm 

156
Gd 20.47% - (Estável) <71.541  

157
Gd 15.65% - (Estável) <70.531  

158
Gd 24.84% - (Estável) <70.965  

160
Gd 21.86% >1.3×10

21
y (β

−
β

−
) 1.729 

160
Dy 

  

Tabela 5 - Abundância isotópica do oxigênio  

Isótopo Abundância 
    

16
O  

99.76% 
16

O é estável com 8 nêutrons 
17

O  
0.039% 

17
O é estável com 9 nêutrons 

18
O  

0.201% 
18

O é estável 10 nêutrons 

 

A ativação do elemento ítrio não foi possível devido a problemas operacionais, o laboratório de 

Radiobiologia do CDTN não está licenciado para a manipulação do radioisótopo ítrio-90. Dessa 

forma, apenas o elemento gadolínio foi submetido à ativação neutrônica no reator nuclear TRIGA. 

O cálculo teórico da ativação do ítrio, a partir da irradiação de 60 mg de cloreto de ítrio foi 

realizado. 

5.7 Ensaios de citotoxicidade in vitro 

A atividade citotóxica das amostras foi avaliada através do ensaio com o MTT. O MTT [3-

(4,5-dimetyl-2-thiazolyl-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide)] é um sal de coloração 

amarela capaz de captar elétrons da cadeia de transportadores de elétrons, em uma reação 

de oxirredução. O MTT, ao ser reduzido por enzimas desidrogenases de células 

metabolicamente viáveis, forma cristais de coloração roxa, o Formazan (Figura 9). Esses 

cristais são insolúveis em água e apresentam pico de absorção em 570 nm (ISO 10993-5, 

2009). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isotope
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_abundance
http://en.wikipedia.org/wiki/Half-life
http://en.wikipedia.org/wiki/Decay_mode
http://en.wikipedia.org/wiki/Decay_energy
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt
http://en.wikipedia.org/wiki/Year
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_decay
http://en.wikipedia.org/wiki/Samarium-148
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_decay
http://en.wikipedia.org/wiki/Samarium-150
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_decay
http://en.wikipedia.org/wiki/Samarium-151
http://en.wikipedia.org/wiki/Year
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_beta_decay
http://en.wikipedia.org/wiki/Dysprosium-160
http://en.wikipedia.org/wiki/Isotope
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_abundance
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-16
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-17
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-18
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron
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Para esse ensaio foi utilizada uma linhagem de células T84 de adenocarcinoma humano 

derivadas de uma metástase de cólon, gentilmente cedidas pelo Instituto de Ciências 

Biológicas da UFMG. Todas as células foram cultivadas em estufa de CO2 (5% CO2 - Cole 

Parmer) com atmosfera úmida a 37ºC, em meio Dulbecco’s modified Eagle’s (DMEM) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1% de penicilina/estreptomicina 

(meio DMEM completo). Ao atingirem 80% de confluência, as células foram tripsinizadas 

e a viabilidade celular foi avaliada através da exclusão do azul de Tripan. O azul de Tripan 

é um corante de alto peso molecular que só é capaz de entrar em células mortas ou que 

possuem a permeabilidade de membrana aumentada. A avaliação da viabilidade celular 

através da exclusão do azul de Tripan consiste em incubar as células por 1 minuto com 

este corante e quantificá-las com o auxílio de uma câmara de Neubauer. Células vivas em 

perfeito estado (membrana impermeável) permanecem incolores e células mortas ou com a 

permeabilidade de membrana aumentada são visualizadas em azul. As células viáveis 

(incolores) foram utilizadas nos experimentos (faixa de passagem: 5-20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Desenho esquemático do MTT sendo reduzido pelas enzimas desidrogenasse de 

células metabolicamente viáveis e dando origem ao Formazam.  

 

As células tumorais T84 (1000 células/poço) foram semeadas em placas de cultura de 96 

poços e incubadas por 24 horas para aderência.  Decorrido esse tempo, diferentes 

concentrações (1, 10, 50, 100 e  200 µg.mL
-1

)  das seguintes amostras 1) MCM-41 puro; 2) 

MCM-41 funcionalizado com aptâmero; 3) MCM-41 puro incorporado com gadolínio e  4) 

MCM-41 funcionalizado com aptâmero e incorporado com gadolínio, foram adicionadas 

às células aderidas. Em seguida, as células foram novamente incubadas por mais 48 horas. 
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Após este tempo, as células foram incubadas com o MTT (0,5 mg/mL) durante 4 horas, ao 

abrigo da luz. Posteriormente, o sobrenadante contendo MTT foi retirado e 100 µl de 

DMSO foram colocados em cada poço para solubilizar os cristais de Formazan. As 

amostras foram medidas por espectrofotometria em um leitor de microplaca UV-visível 

(Molecular Devices) a 570 nm. A fração de sobrevivência foi calculada como porcentagem 

do controle (Absorbância no controle =100% de sobrevivência). Os experimentos foram 

feitos em triplicatas. Os valores de IC50 (concentração do composto que produziu 50% de 

morte celular) dos sistemas foram determinados graficamente usando o programa 

Graphpad Prism. Os aspectos morfológicos das células T84 controle e tratadas com 

amostras foram analisados pela observação ao microscópio óptico (M.O.). Esse 

procedimento foi realizado da mesma forma para o MCM-41 puro e funcionalizado com 

aptâmero contendo o radioisótopo gadolíneo-159. 

 

As alterações cromossômicas foram avaliados pela técnica do DAPI (diidrocloreto de 4, 6- 

diamidino- 2- fenindole) que é um corante fluorescente, capaz de se ligar especificamente 

às fitas duplas do DNA cromossômico (Kubota, Kubota, & Tani, 2000). Para essa análise, 

células T84 foram semeadas em placas de 96 poços e, após 24 h, foram tratadas com os 

mesmos materiais que o teste de MTT, contendo já o material radioativo. Após 24 horas de 

tratamento, as células foram lavadas com PBS e fixadas em metanol gelado por 20 

minutos. Após fixação, as células foram lavadas novamente com PBS e incubadas por 30 

minutos com DAPI (Sigma-Aldrich) na concentração de 400 ng.mL
-1

, diluído em PBS. 

Após o período de incubação, o sobrenadante contendo DAPI foi retirado e as células 

foram lavadas cinco vezes com PBS. Os núcleos das células corados com DAPI foram 

visualizados em microscópio de fluorescência invertido (Nikon – Eclipse TS100 – CSHG 

385-410nm) e fotografadas (Nikon - Coolpix 4500). 

 

Esses ensaios foram realizados no laboratório de Radiobiologia do Centro de 

Desenvolvimento da tecnologia nuclear (CDTN/CNEN).  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Espectroscopia de Correlação de Fótons (PCS) e Análise de Potencial Zeta 

Em um primeiro momento, foi realizada a síntese das nanopartículas de sílica conforme o 

protocolo inicial (ver em metodologia). Entretanto, os valores encontrados para diâmetro 

médio das partículas (850 nm) e índice de polidispersividade (0,495) não foram 

satisfatórios, indicando a presença de partículas polidispersas, ou seja, com grande 

diversidade de tamanhos. Esses resultados indicaram a necessidade de condução de mais 

experimentos de síntese, de forma a obtermos uma distribuição homogênea de tamanho de 

partículas e tamanhos adequados para a realização de posteriores estudos in vitro, e, 

futuramente in vivo. Nesse sentido, como uma tentativa de se obter resultados melhores 

para tamanho da partícula e índice de polidispersividade (PDI), foi feito um planejamento 

de experimentos 2
3
, ou seja, alterando-se três variáveis (temperatura, proporção TEOS:H20 

e velocidade de gotejamento de TEOS), com dois níveis cada uma, totalizando ao todo 8 

rotas de síntese de MCM-41. O planejamento completo pode ser contemplado na parte de 

metodologia (item 5.1) e os resultados na tabela 6.  

Tabela 6- Parâmetros das rotas de síntese e resultados de tamanho médio e PDI  

SÍNTESE 

Velocidade de Adição de 

TEOS 
TEOS:H20 

TEMPERATURA DO 

BANHO 

TAMANHO 

MÉDIO (nm) 
PDI 

1 
0,20 mL/min 1:81 75°C 850 0,495 

2 
0,08 mL/min 1:81 75°C 966 0,386 

3 
0,08 mL/min 1:100 75°C 654 0,405 

4 
0,20 mL/min 1:100 75°C 524 0,410 

5 
0,08 mL/min 1:81 50°C 1510 0,282 

6 
0,20 mL/min 1:100 50°C 708 0,389 

7 
0,20 mL/min 1:81 50°C 694 0,488 

8 
0,08 mL/min 1:100 50°C 410 0,103 
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Os dados adquiridos com as análises realizadas pelo aparelho Zetasizer Nano ZS foram 

tratados com o software Minitab 16 para testes de superfície de respostas, seguindo a 

matriz de planejamento apresentada na tabela 2. Os efeitos das variáveis e suas interações, 

e seus coeficientes, foram estimados já que, por ser um estudo preliminar, os experimentos 

não foram realizados com replicata. Podemos observar, a partir da análise feita pelo 

software (Figura 10), que todas as variáveis e suas interações são significativas para as 

duas respostas, demonstrando a importância desses parâmetros no resultado final de 

tamanho de partícula e PDI. 

 

    Factorial Fit: Size; PDI 

Factorial Fit: Size versus Temperatura; TEOS:H20; Velocidade Gotejamento  

 
Estimated Effects and Coefficients for Size (coded units) 

 

Term                                                                   Effect    Coef 

Constant                              394,75 

Temperatura                                                       -41,00  -20,50 

TEOS:H20                                                          215,50  107,75 

Velocidade Gotejamento                                   -95,50  -47,75 

Temperatura*TEOS:H20                                  -56,00  -28,00 

Temperatura*Velocidade Gotejamento             34,00   17,00 

TEOS:H20*Velocidade Gotejamento              -137,50  -68,75 

Temperatura*TEOS:H20*                                 141,00   70,50 

  Velocidade Gotejamento 

 

 

Factorial Fit: PDI versus Temperatura; TEOS:H20; Velocidade Gotejamento  

 
Estimated Effects and Coefficients for PDI (coded units) 

 

Term                                                                 Effect      Coef 

Constant                                0,36975 

Temperatura                                                     0,10850   0,05425 

TEOS:H20                                                       0,08600   0,04300 

Velocidade Gotejamento                                 0,15150   0,07575 

Temperatura*TEOS:H20                               -0,05300  -0,02650 

Temperatura*Velocidade Gotejamento         -0,09450  -0,04725 

TEOS:H20*Velocidade Gotejamento             0,00600   0,00300 

Temperatura*TEOS:H20*                              0,04600   0,02300 

  Velocidade Gotejamento 

 

 

Figura 10- Estimativa de efeitos e coeficientes adquiridos através do software Minitab 16 

 

A Figura 11 mostra os gráficos tridimensionais de superfície de resposta dos resultados 

analisados (Size e PDI) em relação aos parâmetros variados (temperatura, velocidade de 

adição de TEOS, proporção TEOS:H20. 
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A Figura 11-a apresenta o gráfico de superfície mostrando a relação entre proporção 

TEOS:H20, velocidade de gotejamento e o PDI. Nesse gráfico é possível perceber que o 

PDI aumenta tanto com o aumento da temperatura quanto com o aumento da proporção 

TEOS:H20. Na Figura 11-b contemplamos a influência da temperatura e da proporção 

TEOS:H20 no PDI. Observa-se que, a medida que a proporção TEOS:H20 aumenta, o PDI 

também aumenta. Com uma temperatura mais elevada, o PDI é muito maior. Comparando-

se como os dois parâmetros se relacionam com o PDI, percebe-se que o aumento do PDI 

devido ao parâmetro TEOS:H20 é pequeno, demonstrando que a temperatura influencia de 

forma mais significativa. 

 

Figura 11 - Gráficos de superfície de resposta dos resultados analisados (Size e PDI) em 

relação aos parâmetros variados (temperatura, velocidade de adição de TEOS, proporção 

TEOS:H20. 

a

) 

b

) 

c

) 

d

) 

e

) 

f) 
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Na Figura 11-c, temos a relação entre o PDI, a velocidade de gotejamento e a temperatura. 

Observa-se que, assim como no gráfico da Figura 11-b, à medida que a velocidade de 

gotejamento aumenta, o PDI aumenta. O aumento da temperatura, por sua vez, faz com 

que o PDI cresça com uma derivada mais elevada. Observa-se também que o aumento do 

PDI é mais significativo quando há aumento da temperatura. O valor máximo de PDI é 

encontrado quando a velocidade de gotejamento é máxima, mas a temperatura é mínima, 

demonstrando uma interação entre os parâmetros analisados. A Figura 11-d demonstra a 

influência da temperatura e do TEOS:H20 no tamanho das partículas (Size). Pode-se 

observar que, à medida que a temperatura aumenta, o tamanho também aumenta. Percebe-

se que o mesmo acontece para a proporção TEOS:H20, entretanto com uma derivada 

maior. Apesar do tamanho aumentar com cada um dos parâmetros individualmente, o 

máximo do gráfico ocorre na menor temperatura, mas quando o TEOS:H20 é máximo, 

indicando que existe uma interação entre esses dois parâmetros. A Figura 11-e apresenta o 

gráfico de superfície da influência da temperatura e da velocidade de gotejamento sobre o 

tamanho da partícula, em que se observa que a velocidade de gotejamento só exerce 

influência significativa sobre o tamanho quando a temperatura é mais baixa. A partir da 

análise da Figura 11-f, podemos observar uma grande interação entre os parâmetros 

velocidade de gotejamento e proporção TEOS:H20. 

 

Considerando os resultados obtidos a partir da análise escrita acima, a amostra obtida 

através da rota 8 foi escolhida para dar seguimento em todas as etapas deste trabalho e foi 

considerada a amostra de MCM-41 puro para o restante dos experimentos, uma vez que os 

resultados de tamanho e de PDI obtidos para esta amostra, apesar de ainda não serem 

ideais, foram os mais adequados para o objetivo final deste trabalho.  

 

Para a realização das medidas de potencial Zeta, foram utilizadas amostras de sílica pura e 

funcionalizadas em uma concentração de 10 mg/mL em água MilliQ®. A Tabela 7 

apresenta os valores de potencial zeta obtidos para as diferentes amostras. Foi feita uma 

curva dos resultados dos potencias de acordo com o pH da solução, para cálculo do ponto 

isoelétrico da sílica, Figura 12.  
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Figura 12 - Gráficos de correlações entre pH e valores de potencial Zeta da amostra de 

MCM-41 não funcionalizado. 

 

Podemos observar a partir do gráfico da Figura 12  que o ponto isoelétrico da sílica ocorre 

quando o pH da solução está entre 4 e 6 (aproximadamente 5). O valor de potencial Zeta 

encontrado para a amostra de sílica pura, em pH 7, foi de -28,5 mV, considerado adequado 

para aplicações biológicas (Popova et al., 2012). 

 

Tabela 7 - Resultados de potencial zeta das amostras pura e funcionalizadas  

 

 

A sílica MCM-41 pura, por conter grupos silanóis, apresenta carga superficial negativa. Ao 

funcionalizar a sílica com APTES, forma-se uma ligação covalente entre as moléculas do 

grupo silano (APTES) e a superfície hidroxilada da sílica, com consequente eliminação do 

álcool correspondente e imobilização de grupos alcóxidos na superfície. Com isso, a carga 

superficial deve aumentar seu valor positivamente, o que pode ser observado na variação 

 MCM-41 puro MCM-41 + APTES 
MCM-41 +APTES + 

AS 

ZETA (mV), 

pH 7 
-28,5 41,9 -37,4 
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do resultado de potencial zeta (passou de -28,5 para +41,9), demonstrando que a 

funcionalização foi eficiente. A adição de anidrido succínico é realizada para obtenção das 

nanopartículas com grupos funcionais carboxila em sua superfície, e consequentemente, a 

carga superficial da partícula deve aumentar seu valor negativamente, o que pode ser 

observado quando adiciona-se anidrido succínico em sílica previamente funcionalizada 

com APTES. Neste caso, o potencial zeta passa de +41,9 para -37,4 demonstrando que 

ocorreu a alteração química na superfície da amostra. 

 

6.2 Espectroscopia de absorção na Região do Infravermelho (FTIR) 

A técnica de espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) foi empregada para caracterizar a estrutura química das amostras de MCM-41 

puro, MCM-41 funcionalizado com APTES e MCM-41 funcionalizado com APTES e 

anidrido succínico.  

 

Na Figura 13 é apresentado o espectro de infravermelho da amostra de MCM-41 puro. O 

espectro mostra bandas de absorção referentes às vibrações fundamentais da rede de sílica 

que estão resumidas na Tabela 8. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13 - Espectro na região do infravermelho da amostra de MCM-41 puro. 
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O espectro de infravermelho mostra bandas de absorção referentes às vibrações 

fundamentais da rede de sílica, em torno de 460, 810, 960, 1080-1200, 3100-3700cm
-1

.A 

banda larga na região de 3600-3100 cm
-1

 é relativa ao grupo hidroxila da água e ao modo 

de vibração de deformação axial de –OH do grupo Si-OH. A banda na região de 1640 cm
-1

 

refere-se ao estiramento das ligações H-O-H e Si-OH. A banda em 960 cm
-1

 é também 

atribuída aos grupos silanóis existentes na estrutura do material. A banda entre 1160 e 

1080 cm
-1

 relaciona-se ao estiramento assimétrico das ligações Si-O-Si. A banda em 810 

cm
-1

 está relacionada ao estiramento simétrico das ligações Si-O-Si. 

 

Tabela 8 - Identificação espectrofotométrica de alguns grupos funcionais (SOUSA, 2009). 

Bandas principais observadas no 

MCM-41 (cm 
-1

) 
Atribuição 

3100-3550 ν(s) H-O-H, ν(s) Si-OH 

2857 CH3 

2970 e 2926 CH2 

~1640 δ H-O-H, δ Si-OH 

1560 ν(s) NH2 

1080-1160 ν(ass) Si-O-Si 

~960 δ Si-OH 

~810 ν(s) Si-O-Si 

690 ν N-H 

ν(s) = estiramento simétrico  ν(ass) = estiramento assimétrico   δ = deformação axial 

 

Para a funcionalização da nanopartícula de sílica MCM-41 com o aptâmero anti-CEA, foi 

necessário introduzir grupos NH-éster na superfície das nanopartículas. Para que isso seja 

possível quimicamente, primeiramente faz-se necessário a introdução de grupos carboxila. 

Os grupos carboxila foram obtidos introduzindo primeiramente grupos –NH2 a partir da 

reação com o agente funcionalizante APTES e em seguida, reagindo com anidrido 

succínico. Na Figura 14 são apresentados os espectros na região do infravermelho das 

amostras de sílica MCM-41 pura, funcionalizada com APTES e funcionalizada com 

APTES e anidrido succínico. Nos três espectros podemos observar bandas características 

da estrutura da sílica. 
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Figura 14 - Espectro na região do infravermelho das amostras de MCM-41 puro, MCM-41 

funcionalizada com APTES e MCM-41 funcionalizada com APTES e AS.  

 

As Figuras 15, 16 e 17 apresentam os espectros de FTIR das amostras funcionalizadas 

comparando-as com a sílica pura, destacando diferentes regiões de absorção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Espectro expandido da região 400-800 cm
-1

 das amostras puras e 

funcionalizadas.  
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Figura 16 - Espectro expandido da região 1000-2000 cm
-1

 das amostras puras e 

funcionalizadas.  
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Figura 17 - Espectro expandido da região 2200-2000 cm
-1

 das amostras puras e 

funcionalizadas. 
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No caso das amostras funcionalizadas, percebe-se a presença de outras bandas, atribuídas 

ao ancoramento de grupos orgânicos na superfície da sílica. Bandas em torno de 2972-

2854 cm
-1

 são referentes aos modos de vibrações de estiramentos CH3 e CH2 de 

hidrocarbonetos alifáticos, No espectro da sílica funcionalizada observam-se algumas 

alterações na superfície química de SiO2, que consistem de um estiramento assimétrico da 

ligação CH em torno de 2900 cm
-1

 e uma deformação fora do plano (torção) δHCH na banda 

de 1470 cm
-1

 referente à cadeia de hidrocarbonetos. As bandas de estiramento dos átomos 

de hidrogênio ligados a átomos de carbono de hibridização sp
3 

ocorrem em frequências na 

faixa de 2800-3000 cm
-1

, conforme pode ser observado nos espectros das amostras 

funcionalizadas.  

 

Dois picos de absorção em torno de 690 cm
-1

 e 1560 cm
-1

 atribuídos à vibração de 

deformação de N-H e vibração de estiramento simétrico NH2, respectivamente, indicam a 

presença de grupos amino na superfície da sílica, respectivamente (Figura 15 e 16) (SHI, 

2009). Além disso, um pico em 1630 cm
-1

 pode ser atribuído à vibração de estiramento N-

H, que pode ser superposto à vibração de estiramento de H2O absorvida (Figura 16) 

(CHONG, 2003). Um pico de absorção de vibração de estiramento em um intervalo de 

1000-1200 cm
-1

 não está bem resolvido devido à sobreposição dos picos de absorção de 

vibração estiramento Si-O-Si no intervalo de 1000-1130 cm
-1

,  e vibração de estiramento 

no intervalo de 1200-1250 cm
-1

, (SHI, 2009). Picos de absorção no intervalo de 3000-3600 

cm
-1

 referem-se a vibrações de estiramento simétricas e assimétricas de H2O. Portanto, é 

difícil determinar a vibração de estiramento de NH2 na região de 3280-3370 cm
-1

 porque 

essa banda se sobrepõe à banda larga em 3420 cm
-1

 correspondente a água absorvida. 

 

6.3 Análise Elementar CHN 

Uma das técnicas utilizadas para evidenciar a presença de moléculas orgânicas ancoradas 

na superfície da sílica mesoporosa foi a análise elementar. Esta técnica indica a presença 

dos elementos carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) na amostra de sílica pura e nas 

funcionalizadas, sendo que um aumento do percentual desses grupos pode ser um indício 

da presença de grupos orgânicos pendentes na estrutura inorgânica. Com isso, é possível 

estabelecer as quantidades de cada um destes elementos presentes nas matrizes. As 
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porcentagens dos elementos C, H e N nas amostras puras e funcionalizadas são mostradas 

na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Porcentagens dos elementos carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) contidos nas 

amostras puras e funcionalizadas.  

Amostras C H N 

% mmol.g
-1

 ΔC*mmol.g
-1

 % % mmol.g
-1

 

MCM-41 0,54±0,14 0,45 - 0,60±0,03 0,01±0,01 - 

MCM-41 

APTES 

8,45±0,21 7,04 6,59 2,77±0,08 3,01±0,02 2,15 

MCM-41 

APTES e 

AS 

11,12±0,13 9,27 8,82 2,68±0,01 3,12±0,01 2,23 

* ΔC = amostra funcionalizada – amostra pura (mmol.g
-1

) 

Os dados obtidos apontam que não há quantidades significativas de carbono, nitrogênio ou 

hidrogênio na amostra pura. Observa-se um aumento significativo na quantidade de 

carbono, hidrogênio e nitrogênio tanto nas amostras funcionalizadas com APTES quanto 

nas amostras funcionalizadas com anidrido succínico, indicando que as funcionalizações 

ocorreram com sucesso.  

Os teores de nitrogênio obtidos para a amostra MCM-41 APTES foram utilizados para o 

cálculo das quantidades de moléculas orgânicas incorporadas nos materiais, relacionando a 

massa de nitrogênio em 1,0 g de material e dividindo-se este valor pela massa atômica 

deste elemento. Como cada molécula de funcionalizante (APTES) possui apenas um 

átomo de nitrogênio, este valor corresponde à quantidade de cadeias imobilizadas por 

massa de sólido, sendo aqui expresso como densidade de grupos funcionais imobilizados, 

ou grau de funcionalização (g) (MELO Jr. 2008). Além disso, a partir dessa técnica foi 

possível definir a concentração molar de carbono presente em 1g de material, chamado de 

número de carbono, que será útil para análises posteriores. A utilização dessas amostras 

funcionalizadas com grupo amino fornece uma confiança maior quanto ao fornecimento do 

grau de funcionalização, já que o nitrogênio está presente só no funcionalizante. Conforme 

a Tabela 9, observa-se um valor da ordem de 2,15 mmol.g
-1

 de nitrogênio para o MCM-41 

funcionalizado com APTES, evidenciando o efetivo ancoramento deste grupo orgânico na 
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superfície da sílica. Observa-se também que esse valor não sofre alterações significativas e 

permanece na ordem de 2 mmol.g
-1

 para o MCM-41 AS, já que o funcionalizante anidrido 

succínico não contém nitrogênio.  

A molécula do 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) pode se ligar de três formas 

diferentes à superfície da sílica, como pode ser visto na Figura 18 (Costa, 2007). Para 

identificar a forma em que ocorreu o processo de ancoragem do funcionalizante, é 

calculadA a relação da quantidade de carbono presente na molécula em relação à 

quantidade de nitrogênio. A relação experimental C/N encontrada para a amostra MCM-41 

APTES é de 3,2. Esse resultado demonstra que, para cada nitrogênio, existem três átomos 

de carbono, indicando que ocorreu a condensação dos grupos trietoxisilianos, ou seja, a 

molécula do APTES se liga preferencialmente de maneira tridentada, deixando livre 

somente 3 carbonos (Figura 19).  

 

Figura 18 - Tipos das principais vizinhas químicas dos átomos de silício de alcoxissilanos 

imobilizados. Adaptado de COSTA, 2007.  

 

Figura 19 - Representação da forma de ancoramento tridentada do 3-aminopropiltrietoxisilano na 

superfície da sílica.  
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Observa-se também através da Tabela 9 um aumento significativo da quantidade de 

carbono presente na amostra MCM-41 APTES e AS em relação à amostra MCM-41 

APTES, evidenciando o ancoramento do anidrido succínico no APTES previamente 

funcionalizado (Figura 20). 

 

Figura 20 - Representação do ancoramento do anidrido succínico na sílica previamente 

funcionalizada com APTES. 

 

A partir desses dados de análise elementar foi possível fazer o cálculo efetivo da 

funcionalização (CEF) para obter uma quantidade mais precisa do agente funcionalizante 

presente na sílica. Para a amostra funcionalizada com APTES, o resultado obtido foi de 

0,243 g de APTES para cada g de sílica, ou seja, 1,1 x 10
-3

 moléculas de APTES estão 

presentes em cada 1g de sílica.  

Extrapolando esses dados também foi possível o cálculo da densidade ocupada (ρoc) pelo 

funcionalizante, a partir do valor de área superficial encontrada por BET. Esses dados 

podem ser contemplados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Dados de cálculo efetivo de funcionalização e densidade ocupada.  

Funcionalizante CEF (g/g sílica) ρoc (moléculas/Ǻ
2
) 

APTES 0,243 5,47 x 10
-3

 

 

 

Anidrido succínico 
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6.4 Adsorção de Nitrogênio – BET 

Com o objetivo de caracterizar a estrutura do MCM-41 foram utilizadas também medidas 

de adsorção de N2. Esta técnica de caracterização é de extrema importância para os 

materiais mesoporosos. Ela determina as propriedades de adsorção do material, já que este 

é um fenômeno superficial. O conceito de superfície compreende não só a superfície 

externa do material, mas também a superfície interna das cavidades e canais dos poros, 

sempre que estiverem livres ao acesso, em seu interior, às moléculas de nitrogênio que são 

empregadas para estas medidas. A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos das medidas 

de adsorção de N2, que mostram os valores numéricos para os parâmetros texturais 

comumente utilizados para caracterizar materiais porosos. Nesta tabela estão listados os 

valores de área superficial específica calculado por BET (SBET), os valores obtidos do 

volume total de poros (Vp) e de diâmetro de poros (Dp) calculados pelo método BJH das 

amostras puras e funcionalizadas.  

 

Área superficial de cerca de 1210 m
2
/g foi medida para o MCM-41 puro. Um decréscimo 

expressivo para valores de 37 m
2
/g e 10 m

2
/g é observado para as amostras funcionalizadas 

com APTES e com APTES e AS, respectivamente. É possível observar por meio destes 

resultados que o decaimento da área superficial à medida que a funcionalização aumenta 

indica a presença de espécies orgânicas na superfície da sílica. Esse comportamento pode 

ser explicado pela substituição dos grupos silanóis da sílica pura pelos grupos silanos. 

Relacionando a quantidade de número de carbono das amostras funcionalizadas, obtido 

pelo CHN, com a redução área superficial, observa-se que quanto maior quantidade de 

número de carbono, menor a área superficial, como pode ser visto na Figura 21. 

 

Tabela 11 - Resultados da adsorção de nitrogênio. 

Amostra Dp (nm) SBET (m
2/g) Vp (cm3/g) 

MCM-41 3,1 1210 0,07 

MCM-41 APTES 3,1 37 0,01 

MCM-41 APTES 

AS 

3,2 10 0,01 
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Figura 21 - Relação entre os dados de área superficial e o número de carbonos obtido por 

CHN das amostras de MCM-41 puro e funcionalizados. 

 

Os gráficos de volume adsorvido versus pressão relativa P/P0 representam as isotermas de 

adsorção/dessorção que podem ser obtidas experimentalmente, medindo-se a quantidade 

de gás adsorvido para valores crescentes de pressão até atingir a saturação (P/P0 = 1). A 

isoterma de dessorção é obtida fazendo-se o caminho inverso. Quando os caminhos não 

são coincidentes, obtém-se uma histerese. O perfil das isotermas de adsorção e a histerese 

fornecem informações a respeito da textura do material. As histereses indicam que o 

material apresenta poros, podendo ser microporoso quando a histerese ocorre a baixas 

pressões parciais e mesoporoso, a altas pressões parciais. 

 

A Figura 22 mostra a isoterma de adsorção de N2 para o MCM-41 não funcionalizado. 

Observa-se um aumento linear do volume absorvido em baixas pressões seguido por um 

forte aumento na absorção de nitrogênio a uma pressão relativa 0,22‹P/P0›0,25. Em um 

primeiro momento, ocorre a adsorção em monocamada sobre a superfície interna e externa 

dos materiais. Como a área de sua superfície é muito elevada, a adsorção em monocamada 

requer uma grande quantidade de nitrogênio. Sobre a adsorção em monocamada começa a 

se desenvolver multicamadas de nitrogênio em pressões relativamente elevadas. Em 

pressões relativas próximas a 0,25, ocorre um aumento repentino e íngreme da quantidade 

de nitrogênio que é adsorvido na amostra. Esse aumento é causado pela condensação 
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capilar dentro dos mesoporos, que ficam subitamente preenchidos. O longo platô em 

pressões relativas mais elevadas indica que o preenchimento dos poros é restrito ao ponto 

de inflexão P/P0 ≥ 0,25, cuja posição depende do diâmetro dos mesoporos. Essa isoterma 

pode ser classificada como isoterma de tipo IV de acordo com a nomenclatura da IUPAC 

(Figura 23), não contendo histerese. Esses dados são compatíveis aos encontrados na 

literatura (Jana, Dutta, Honda, & Koner, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Isoterma de adsorção de N2 de MCM-41 não funcionalizado  

 

 

 

As isotermas das amostras funcionalizadas podem ser contempladas na Figura 24. É 

possível observar, através da Tabela 11, que o processo de funcionalização afeta a 

estrutura do material, que apresenta valores diminuídos tanto de área superficial quanto de 

volume de poros, e assim, consequentemente, a forma da isoterma também é alterada. 

Pode-se observar, a partir da Figura 24, uma significativa redução do volume de N2 

adsorvido para todas as pressões relativas, confirmando a menor quantidade de poros e 

menor área superficial provocada pela introdução de componentes orgânicos na 

mesoestrutura. Dessa forma, as isotermas das amostras funcionalizadas se aproximam de 

isotermas do tipo II, segundo a classificação da IUPAC (ver Figura 23), características de 

materiais não porosos.  
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Figura 23 - (a) Tipos de isotermas de adsorção na classificação da IUPAC. V é o volume 

de gás adsorvido, P0 é a pressão de saturação e P/P0 é a pressão relativa. (b) Tipos mais 

frequentes de histerese e sua relação com o formato dos poros. 
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Figura 24 - Isoterma de adsorção de N2 de MCM-41 funcionalizado com APTES e 

funcionalizado com APTES e AS.  
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Uma das significantes ferramentas fornecidas pela análise de adsorção é a distribuição de 

tamanho de poros do adsorvente estudado. Essa distribuição reflete, de alguma forma, a 

distribuição de qualquer parâmetro geométrico unidimensional de um material poroso. O 

método usado foi desenvolvido por Barrett, Joyner e Halenda, que é denominado método 

BJH. Esse método é baseado no mecanismo de adsorção de mesoporos cilíndricos, sendo 

um processo via formação de filme e condensação por capilaridade. O gráfico de 

distribuição de tamanho de poros obtido pelo método BJH para a amostra de MCM-41 

puro está apresentado na Figura 25. Observa-se uma distribuição de tamanho de poros 

estreita, centrada em um valor de diâmetro de poros de aproximadamente 3 nm.  

 

A distribuição de tamanho de poros das amostras funcionalizadas pode ser observada 

através da Figura 26. É possível observar, para ambas amostras funcionalizadas, um ponto 

máximo em torno de 3 nm, compatível com o valor encontrado para a amostra pura, 

indicando que a distribuição de tamanho de poros não foi afetada pelo processo de 

funcionalização. Pode-se observar, também, que há uma menor quantidade de poros nas 

amostras funcionalizadas, como demonstrado pelo valor de Vp (Tabela 11), indicando que 

parte desses poros podem ter sido ocupados pelos grupos orgânicos dos funcionalizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Distribuição de tamanho de poros de MCM-41 não funcionalizado. 
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Figura 26 - Distribuição de tamanho de poros de MCM-41 funcionalizado com APTES e 

funcionalizado com APTES e AS 
 

6.5 Espalhamento de Raios X a Baixos Ângulos (SAXS) 

Considerando que o arranjo dos átomos nos materiais mesoporosos não é cristalino, o 

único elemento de ordem estrutural é a disposição periódica dos canais paralelos, a que as 

reflexões observadas no difratograma são atribuídas. Dessa forma, reflexões em ângulos de 

espalhamento maiores não são observadas. Essa técnica foi utilizada para obter 

informações da estrutura do material.  

 

O difratograma de raio X a baixo ângulo da amostra de MCM-41 não funcionalizado é 

apresentado na Figura 27. A curva exibe três reflexões de Bragg correspondentes aos 

planos (hkl) baseados nos índices de Miller (100) em 2  = 2.3°, (110) em 2  = 4°  e (200) 

em 2  = 4.6°, característicos do ordenamento hexagonal desses materiais (Beck et al., 

1992).  

 

Foi possível verificar por essa técnica a estrutura característica do arranjo de poros 

hexagonal através da observação dos planos característicos, demonstrados na Figura 27, e 

as possíveis alterações causadas pela introdução de moléculas orgânicas (Figura 20). 
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Figura 27 - Difratograma da amostra MCM-41 puro  

 

A estrutura interna dos blocos mesoporosos é constituída de um arranjo hexagonal de 

cilindros mesoporosos e é caracterizada por valores de espaçamento interplanar d100 e  

parâmetro de célula unitária hexagonal a0. A Figura 28 apresenta uma ilustração 

esquemática da estrutura de materiais mesoporosos hexagonais. 

 

Além dos planos característicos, é possível obter a distância interplanar d, ou seja, a 

distância entre os planos cristalográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Representação esquemática da estrutura dos materiais mesoporosos hexagonais 

com distância interplanar (d100) e parâmetro de rede (a0). 
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Os valores do espaçamento interplanar (d) podem ser obtidos a partir da equação de Bragg: 

 

d = λ/ sen 2 θ      (Equação 2) 

 

Onde θ é o ângulo de incidência; d é a distância interplanar e λ é o comprimento de onda 

incidente. Usando valores da distância interplanar é possível obter o parâmetro de célula 

unitária a0, que no caso da mesoestrutura hexagonal é calculado por (Equação 3)  

     

3

2 100

0

d
a                       (Equação 3)  

 

O valor obtido do parâmetro de célula a0 do MCM-41 puro foi de 4,4 nm e o valor da 

distância interplanar d100 foi de 3,8 nm; esses valores estão de acordo com os encontrados 

na literatura (Beck et al., 1992). 

O parâmetro de célula é representado pela distância entre dois centros mais próximos dos 

mesoporos cilíndricos, conforme a Figura 28. Ele reflete a periodicidade do sistema e pode 

ser expresso como: 

 

                     
hDa p0            (Equação 4)                             

 

onde h é a espessura da parede de poros e Dp é o diâmetro dos poros.  

Assim, o valor de h pode também ser definido como: 

  

           pDah 0           (Equação 5)                                

 

onde Dp é o diâmetro de poros e h a espessura da parede dos poros. Valores de Dp foram 

encontrados a partir da análise de adsorção de gases (Tabela 11). 

Na Figura 29 está apresentado o difratograma a baixo ângulo das amostras 

funcionalizadas. Através dessa figura é possível perceber que os sinais de difração 

característicos de sistemas hexagonais, correspondentes ao plano (100) são conservados. 
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Os valores de d, a0 e h encontrados para as amostras pura e funcionalizadas encontram-se 

na Tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Difratograma das amostras MCM-41 puro, MCM-41 funcionalizado com APTES e 

MCM-41 funcionalizado com APTES e AS. 
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Além disso, podemos verificar que os planos referentes aos índices de Miller (110) e (200) 

não são observados no difratograma das amostras funcionalizadas. Isso pode ser explicado 

pela ocupação de alguns poros da matriz de sílica pelos agentes funcionalizantes APTES e 

AS, diminuindo a intensidade dos picos. Entretanto, o pico principal em 2  = 2.3° é 

mantido, demonstrando a preservação da ordem estrutural das amostras.  

6.6 Análise Termogravimétrica (TGA) 

A Termogravimetria (TGA) foi utilizada para verificar a estabilidade térmica, a 

temperatura de degradação e estimar a quantidade de grupos funcionalizantes na sílica 

após o processo de modificação química. O princípio dessa técnica se baseia na perda de 

massa de uma amostra em função da variação da temperatura, produzindo curvas 

termogravimétricas. Uma quantidade conhecida da amostra é submetida a um aumento 

gradual de temperatura em um forno, sob atmosfera controlada, e a perda de massa 

resultante dos processos decorrentes deste aumento de temperatura é detectada por uma 

termobalança. 

 

As curvas TG do MCM-41 puro e das amostras funcionalizadas com APTES e AS, bem 

como as derivadas das curvas termogravimétricas (DTG) são apresentadas nas Figuras 30, 

31 e 32, respectivamente. A amostra não funcionalizada, Figura 30, apresentou uma perda 

em torno de 24% entre 25 e 150°C, que pode ser atribuída à termodessorção de água 

fisicamente adsorvida na superfície da amostra. Acima de 150°C não foi observada 

nenhuma perda de massa significativa, sendo o valor de 3,5% na faixa de 150-400°C 

atribuído à presença resíduo de moléculas de surfactantes não degradados durante o 

processo de calcinação. Este resultado indica que não houve degradação química-

estrutural, demonstrando que o MCM-41 puro possui excelente estabilidade térmica na 

faixa de temperatura investigada. 

 

No caso das amostras funcionalizadas, comportamento semelhante foi observado com uma 

perda de massa no primeiro evento térmico entre 24 e 150º C, decorrente da 

termodessorção de água fisicamente adsorvidas. Entretanto, observa-se uma menor 

porcentagem de perda de massa nessa faixa de temperatura das amostras funcionalizadas, 



78 

 

podendo esse comportamento ser atribuído a uma menor adsorção de água destas amostras. 

Isto ocorre provavelmente devido à diminuição dos grupos hidroxilas livres presentes na 

superfície da sílica quando a amostra é modificada quimicamente. Ainda, o MCM-41 foi 

funcionalizado com grupos que promoveram uma superfície apolar da sílica; como 

consequência, a perda de massa na primeira região é muito menor para a amostra 

funcionalizada do que para a amostra pura, devido à baixa hidratação da superfície.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 30 - Curva de TG e sua derivada (DTG) para MCM-41 não funcionalizado. 

 

Essa análise pode ser contemplada através da Figura 23, em que observa-se menor perda 

de massa relativa a água nas amostras funcionalizadas, com relação ao número de carbono 

presente encontrado por CHN. Na curva TG das amostras funcionalizadas (Figuras 24 e 

25) observa-se perdas de massa entre 150 e 800°C que podem ser atribuídas à degradação 

térmica dos agentes funcionalizantes. Para a amostra de MCM-41 funcionalizada com 

APTES, a perda de massa nessa região foi de 17,5%. Esse valor foi maior para a amostra 

de MCM-41 funcionalizada com APTES e AS (19,3%) evidenciando a presença de maior 

quantidade de grupos orgânicos na sílica. Os resultados estão resumidos na Tabela 13. 
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Figura 31 - Relação de perda de massa (região entre 15-150ºC) e número de carbono, 

obtido por CHN, das amostras pura e funcionalizadas. 

 

Na curva TG das amostras funcionalizadas (Figuras 31 e 32) observa-se perdas de massa 

entre 150 e 800°C que podem ser atribuídas à degradação térmica dos agentes 

funcionalizantes. Para a amostra de MCM-41 funcionalizada com APTES, a perda de 

massa nessa região foi de 17,5%. Esse valor foi maior para a amostra de MCM-41 

funcionalizada com APTES e AS (19,3%) evidenciando a presença de maior quantidade de 

grupos orgânicos na sílica. As amostras modificadas com agentes funcionalizantes 

possuem comportamentos diversificados quanto à perda de massa para temperatura acima 

de 150ºC, devido ao fato de que a degradação das cadeias orgânicas presentes no APTES e 

no AS não ocorreram em uma única etapa, mas sim por meio de etapas sucessivas, 

conforme pode ser verificado pelas curvas de DTG, já que o processo de funcionalização 

ocorre de forma heterogênea, ou seja, o processo de ancoragem na superfície pode ocorrer 

de forma mono, bi e/ou tridentada (REFERENCIA).   
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Figura 32 - Curva de TG e sua derivada (DTG) para MCM-41 funcionalizado com 

APTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Curva de TG e sua derivada (DTG) para MCM-41 funcionalizado com APTES 

e AS. 
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Tabela 13 - Perda de Massa em três faixas de temperatura 

Amostra Perda de massa 

(% m/m) 

Perda de massa 

(% m/m) 

Resíduos  

(% m/m) 

15-150°C 150-800°C 800°C 

MCM-41 puro           24,8 3,9 71 

MCM-41 APTES 12,4 17,5 70 

MCM-41 APTES AS 7,7 19,3 73 

 

A relação entre a perda de massa orgânica para as amostras funcionalizadas, no intervalo 

de 150-800ºC, e o teor de grupos orgânicos ancorados na superfície da sílica que foram 

expressos em termos de número de carbono, está indicada na Figura 34. Esses dados 

sugerem a efetividade das reações e a relação dos resultados obtidos na análise elementar e 

na termogravimetria. Relacionando esta perda de massa com a variação do número de 

carbono, pode-se perceber que a amostra de MCM-41 funcionalizado com APTES e AS, 

cujo número de carbono é de 8,82, foi a amostra que teve a maior perda de massa, 

enquanto a amostra MCM-41 funcionalizada com APTES, que apresenta número de 

carbono menor, teve menor perda de massa. Observa-se, portanto, uma compatibilidade 

dos resultados de perda de massa com os valores de variação de número de carbono 

apresentados pelo CHN. 
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Figura 34 - Relação de perda de massa (região entre 150-800ºC) e número de carbono, 

obtido por CHN, das amostras pura e funcionalizadas. 

6.7 Espectroscopia de Fotolétrons Excitados por Raios X (XPS) 

A análise da superfície dos materiais obtidos foi feita empregando-se a espectroscopia de 

fotoelétrons excitados por raios X (XPS). Os elementos presentes na superfície dos 

materiais foram caracterizados qualitativamente por meio da determinação das energias de 

ligação dos picos fotoelétricos do espectro amplo. Os espectros XPS amplos das amostras 

pura e funcionalizadas são apresentados na Figura 35 e a composição química está 

apresentada na Tabela 14. O espectro do MCM-41 puro apresenta picos claros 

correspondentes aos elementos Si, C e O. É possível observar um pico de energia de 104,5 

eV na região de Si2p correspondente à estrutura SiO4 do material e uma banda simétrica de 

536,5 eV na região do O 1s, característica do oxigênio de ligação simples presente na 

estrutura da sílica. Um pico de menor intensidade, de energia 286,0 eV, correspondente ao 

C1s, pode ser observado devido à presença de impurezas orgânicas resultantes da síntese 

do material.  

 

Os espectros das amostras funcionalizadas com APTES e funcionalizadas com APTES e 

AS exibem picos referentes a C1s e N1s além dos picos de Si2p e O1s, sugerindo a 

presença de APTES e AS na superfície do MCM-41. Além disso, pode-se observar, 

através da Tabela 14, um aumento significativo na quantidade de carbono presente na 

superfície do material. 
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Figura 35 - Espectro de XPS das amostras de MCM-41 puro, funcionalizado com APTES, 

e funcionalizado com APTES e AS  

Tabela 14 - Resultados de XPS em função dos elementos.  

Amostra 
O 1s N 1s C 1s Si 2p 

EL (eV) % atm EL (eV) % atm EL (eV) % atm EL (eV) % atm 

MCM-41 puro 536.5 45.10 - - 286.0 26.82 104.5 28.10 

MCM-41 

APTES 
533.5 29.48 400.0 3.77 285.5 49.23 102.5 17.514 

MCM-41 

APTES AS 
533.5 33.93 401.0 3.46 286.0 46.04 102.0 16.56 

 

Para uma análise mais detalhada, as curvas de deconvolução em regiões específicas de 

energia para o C1s e N1s foram realizadas para as amostras funcionalizadas. Pode-se 

observar na Figura 36 uma curva na região N1s (396-404 eV) para a amostra 

funcionalizada com APTES, que foi ajustada em 3 picos. O pico mais intenso em EL = 

400,8 eV representa as ligações N-H (54%) provenientes do APTES. Também podemos 

observar um segundo pico em EL = 400,09 eV que representa as ligações N-C (31%) 

provenientes também do APTES. Observamos que a quantidade de ligações N-H é 

superior à quantidade das ligações N-C, resultado condizente com as proporções N-H e N-

C contidas no APTES. Além disso, observa-se um pico menos intenso (14%) em EL = 

402,67 que pode ser atribuído a ligações do tipo N+-C provenientes de resquícios de 

CTAB resultante da síntese do material. 

 

Na Figura 37 está apresentada a curva na região N1s para a amostra funcionalizada com 

APTES e AS. É possível verificar os mesmos picos presentes na amostra funcionalizada 

com APTES representando as ligações N-H (EL = 401.7) e N-C (EL = 400.0). Observa-se, 

ainda, um terceiro pico, em EL = 403,7, que pode ser atribuído as ligações entre o 

nitrogênio e uma carboxila, N-C=O, provenientes da adição do AS na superfície da sílica. 
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Este pico sobrepõe-se ao pico mencionado anteriormente correspondente a presença de 

impurezas orgânicas. Entretanto, devido ao aumento da quantidade relativa (20%), pode-se 

confirmar a presença do grupo amida introduzido pela reação com AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Espectro XPS na região N1s para MCM-41 funcionalizado com APTES. 
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Figura 37 - Espectro XPS na região N1s para MCM-41 funcionalizado com APTES e AS 

Pode-se observar, na Figura 38 a curva na região C1s (280-294 eV) para a amostra 

funcionalizada com APTES. A curva foi ajustada em 4 picos. O pico mais intenso, em EL 

= 285.89 eV (73%) é referente as ligações C-C provenientes do APTES. O segundo pico 

mais intenso, em EL = 287.35 eV (14%), corresponde às ligações C-N e C-H, também 

provenientes da introdução do APTES na superfície da sílica. Um pequeno pico é 

observado em EL = 284,24, que se refere a ligação C-Si, demonstrando a funcionalização 

da sílica com o APTES. Um pico observado em EL = 289.61 eV pode ser atribuído a 

ligações do tipo C-O provenientes de impurezas orgânicas resultantes da síntese do 

material. A Figura 39 mostra a curva na região C1s para a amostra funcionalizada com 

APTES e AS. Observamos os mesmos picos demonstrados anteriormente, entretanto, o 

pico referente as ligações C-O (EL = 289.92) tem sua intensidade dobrada (14%) 

mostrando o aparecimento de mais ligações entre carbono e oxigênio, referentes a adição 

do grupo AS. 
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Figura 38 - 

Espectro 

XPS na região N1s 

para MCM-41 

funcionalizado com APTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name Pos Ar% 

C-C 286.35 76.752 

C-O 289.92 14.034 

C-N, C-H 287.96 6.013 

C-Si 283.57 3.201 
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Figura 39 - Espectro XPS na região N1s para MCM-41 funcionalizado com APTES e AS. 

6.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica eficiente no estudo da morfologia 

(textura, forma e tamanho) de um material. Com as imagens de MEV foi possível estimar 

o tamanho e a forma da partícula do MCM-41. A Figura 40 mostra que o MCM-41 

apresenta partículas esféricas. Observa-se, também, agregados de partículas de tamanhos 

semelhantes, sugerindo que há uniformidade no tamanho das partículas obtidas, resultado 

condizente com o valor de PDI previamente encontrado.  

 

O diâmetro médio das partículas foi calculado utilizando-se o programa de análise de 

imagens Quantikov (Pinto, 1996). Para isso, foram utilizadas as imagens que forneceram 

melhor visualização e contraste. O histograma da distribuição do tamanho médio podem 

ser observados na Figura 41. O diâmetro médio calculado foi de 356 nm, valor próximo ao 

valor encontrado para tamanho na medida de DLS. 
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Figura 40 - Micrografia da amostra de MCM-41 não funcionalizada. 
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Figura 41 - Histograma da distribuição do tamanho da partícula obtido através do 

programa Quantikov. 

 

6.9 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

Para elucidar a estrutura de poros do MCM-41, a técnica de microscopia eletrônica de 

transmissão foi utilizada. Essa técnica gera imagem de uma estrutura muito pequena a 

partir de feixes de elétrons focalizados em direção à amostra. A intensidade da difração 

depende da orientação dos planos dos átomos em um cristal em relação ao feixe de 

elétrons.  
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A Figura 42 mostra uma imagem de MET da amostra de MCM-41 pura obtida com o feixe 

incidente na direção paralela ao eixo dos poros (a), e obtida na direção perpendicular ao 

eixo dos poros (b) revelando claramente um arranjo hexagonal de canais uniformes e 

equidistantes, confirmando um arranjo altamente ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Micrografia da amostra 8 de MCM-41: com feixe (a) na direção paralela ao 

eixo dos poros e (b) na direção perpendicular ao eixo dos poros.  

 

6.10 Funcionalização com aptâmero (PCR) 

A conjugação da sílica previamente funcionalizada com APTES e AS foi realizada através 

da mistura dos reagentes EDC e NHS e adição de 5µL de aptâmero, seguida de lavagem 

por centrifugação para retirada dos reagentes e dos aptâmeros que eventualmente não se 

ligaram na matriz da sílica. A reação em cadeia de polimerase (PCR) é uma técnica 

a) a) 

b) b) 
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qualitativa, que foi utilizada para identificar a presença de aptâmero nas amostras 

funcionalizadas, avaliando assim se foi possível obter a sílica mesoporosa conjugada com 

o aptâmero anti-CEA. 

 

Inicialmente foi feito um estudo para identificar se as amostras de sílica funcionalizadas 

com APTES e AS e incorporadas com ítrio e gadolínio, nas diferentes concentrações (1, 

10, 50, 100 e 200 µg/mL) inibem a reação de PCR. Para isso, a reação de PC foi feita com 

as amostras de sílica contendo um controle positivo. Os resultados desses experimentos 

podem ser contemplados nas Figuras 43 e 44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Imagem do Gel de PCR contendo 1) padrão de peso molecular, 2) controle 

positivo, 3) sílica funcionalizada com APTES e AS contendo ítrio (200µg/mL), 4) sílica 

funcionalizada com APTES e AS contendo ítrio (100µg/mL), 5) sílica funcionalizada com 

APTES e AS contendo ítrio (50µg/mL), 6) sílica funcionalizada com APTES e AS 

contendo ítrio (10µg/mL), 7) sílica funcionalizada com APTES e AS contendo ítrio 

(1µg/mL) e 8) controle negativo. 

 

Pode-se observar na Figura 43 que a sílica contendo ítrio, nas concentrações de 200 e 100 

µg inibe a reação de PCR, fazendo desse método o não mais indicado para identificação da 

conjugação da sílica com aptâmero. Entretanto, observa-se que a sílica, nas concentrações 

de 1, 10 e 50 µg/mL apresentam resultado positivo, indicando que, nessas concentrações, a 

1   2   3  4   5   6   7   8 

50  10 1                  

µg/mL 
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reação de PCR não é inibida e o aptâmero presente (no caso o controle positivo) pode ser 

amplificado e identificado. O mesmo padrão pode ser observado para as amostras 

contendo gadolínio, Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Imagem do Gel de PCR contendo 1) padrão de peso molecular, 2) controle 

positivo, 3) sílica funcionalizada com APTES e AS contendo gadolínio (200 µg/mL), 4) 

sílica funcionalizada com APTES e AS contendo gadolínio (100 µg/mL), 5) sílica 

funcionalizada com APTES e AS contendo gadolínio (50 µg/mL), 6) sílica funcionalizada 

com APTES e AS contendo gadolínio (10 µg/mL), 7) sílica funcionalizada com APTES e 

AS contendo gadolínio (1 µg/mL) e 8) controle negativo.  

 

Para a confirmação da conjugação com aptâmero, a reação de PCR foi realizada utilizando 

as amostras de sílica funcionalizada com aptâmero e incorporada com ítrio e sílica 

funcionalizada com aptâmero e incorporada com gadolínio nas concentrações de 10 

µg/mL. O resultado pode ser observado na Figura 45. 
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Figura 45 - Imagem do Gel de contendo 1) padrão de peso molecular, 2) sílica 

funcionalizada com APTES e AS conjugada com aptâmero e incorporada com ítrio, 3) 

sílica funcionalizada com APTES e AS e incorporada com ítrio + controle positivo, 4) 

sílica funcionalizada com APTES e AS e incorporada com ítrio sem aptâmero, 5) sílica 

funcionalizada com APTES e AS conjugada com aptâmero e incorporada com gadolínio, 

6) sílica funcionalizada com APTES e AS incorporada com gadolínio + controle positivo, 

7) sílica funcionalizada com APTES e AS incorporada com gadolínio sem aptâmero, 8)  

controle negativo, 9) controle positivo 

 

Os resultados obtidos indicam que foi possível obter nanopartículas de sílica 

funcionalizadas com aptâmero anti-CEA. Vale a pena ressaltar que, nas concentrações de 

50-200 µg/mL a reação de PCR fica comprometida impossibilitando a identificação do 

aptâmero. Entretanto, pode-se comprovar, a partir da análise de PCR em menores 

concentrações, que a conjugação do aptâmero na matriz de sílica foi obtida com sucesso. 

As setas presentes na Figura 45 indicam resultados de bandas positivas para as amostras 

das sílicas conjugadas com aptâmero, sílicas com controle positivo e controle positivo, 

demonstrando que a funcionalização com o aptâmero ocorreu.  

 

1      2     3      4      5      6      7      8     9 
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6.11 Taxa de Incorporação de Y
+3

 e Gd
+3 

 

O ítrio frio foi incorporado tanto na amostra de sílica pura quanto na amostra 

funcionalizada com APTES e AS, utilizando-se uma proporção (1:3 p/p) de sílica e cloreto 

de ítrio (YCl3), em água MilliQ, por 72 horas sob agitação de 200 rpm. O gadolínio foi 

incorporado tanto na amostra de sílica pura quanto na amostra funcionalizada com APTES 

e AS, utilizando-se uma proporção (1:1 p/p) de sílica e óxido de gadolínio (Gd2O3), em 

água MilliQ, por 24 horas sob agitação de 200 rpm. Os resultados foram obtidos através da 

técnica de ICP-AES e podem ser observados na Tabela 15.  

 

Tabela 15 - Resultados de incorporação de ítrio e gadolínio. 

Amostra 
% Incorporação dos íons % do incorporado na sílica 

Y
+3

 Gd
+3

 Y
+3

 Gd
+3

 

MCM-41 puro 21,6 99,9 32,3 52,6 

MCM-41 APTES e AS 24,8 99,5 40,6 49,6 

 

 

Os resultados indicam que obteve-se uma eficiência de incorporação de ítrio na sílica pura 

de 22% e na sílica funcionalizada de 25%, sugerindo que esse material é um bom 

candidato a carreador desse tipo de isótopo, já que do conjugado total de sílica pura e ítrio, 

32% da massa presente é de ítrio. Para o material funcionalizado, aproximadamente 41% 

da massa total do sistema é de ítrio.  

 

Obteve-se uma eficiência de incorporação gadolínio na sílica pura de 99,9% e na sílica 

funcionalizada de 99,5%, demonstrando que praticamente todo o gadolínio foi incorporado 

na matriz de sílica. Além disso, 52,6% da massa total do conjugado de sílica pura e 

gadolínio é relativa ao gadolínio. Do complexo de sílica funcionalizada e gadolínio, 49,6% 

da massa total é relativa ao gadolínio.  

 

Estudos posteriores com o material incorporado devem ser realizados no sentido de 

compreender o modo como o ítrio e o gadolínio interagem com a sílica.  
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6.12 Cinética de Liberação de Y
+3

 e Gd
+3 

 

Por meio da técnica de ICP-AES foi possível obter resultados da cinética de liberação dos 

íons Y
+3

 e Gd
+3

 previamente incorporados. Os resultados podem ser observados na Tabela 

16 e são expressos como a concentração de íon (em mg/mL) encontrada no sobrenadante 

obtido após filtração do material incorporado nos determinados tempos. Para essa técnica, 

a concentração de  ≤ 0,20 mg/mL é considerada como zero por ser o limite de detecção do 

método. Através da análise dos resultados é possível observar que, para todos os tempos, 

não houve liberação dos íons, tanto Y
+3

 quanto Gd
+3

, das amostras puras, considerando 

assim que houve 0% de liberação. Para as amostras funcionalizadas com APTES e AS, 

para todos os tempos estudados, não houve liberação de quantidades significativas do íon 

Y
+3

. Para o caso dos íons Gd
+3

 incorporados na sílica funcionalizada, não houve liberação 

nos tempos de 1, 4, 24 ou 48 horas. Após 72 horas, 0,05% dos íons Gd
+3

 previamente 

incorporados na sílica funcionalizada são liberados para o meio. Essa quantidade de íons 

liberados é extremamente pequena e é considerada adequada para a aplicação desejada. 

 

Tabela 16 - Resultados da quantidade dos íons ítrio e gadolínio no sobrenadante  

Tempos (h) 

Y
+3

 (mg/L) Gd
+3

(mg/L) 

MCM-41 Puro 
MCM-41 

APTES  AS 
MCM-41 Puro 

MCM-41 

APTES  AS 

1 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 

4 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 

24 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 

48 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 

72 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 2,5 ± 0,3 

     

 

6.13 Ativação dos elementos ítrio e gadolínio 

O potencial de ativação neutrônica do ítrio e do gadolínio foi calculado pela equação (1), 

conforme descrito no item 5.6. Com os dados obtidos da literatura (Menezes & Jaćimović, 

2006) foi possível estimar a atividade induzida no ítrio contido no composto cloreto de 
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ítrio. O cálculo foi baseado na irradiação teórica de 132 mg de YCl3 (o que corresponde a 

60 mg do elemento ítrio) por 8 horas através do tubo central. A Tabela 17 apresenta as 

variáveis utilizadas para o cálculo. 

 

Tabela 17 - Variáveis utilizadas no cálculo da ativação do ítrio  

Variável Valores 

N 4,1E20 

ΦTH (Tubo central) 2,8E12 n∙cm
-1

∙s
–1

 

σTH 1,28E-24 cm
2
 

ΦEPI (Tubo central) 2,6E11 n∙cm
–1

∙s
–1

 

Iγ 1E-24 cm
2
 

T1/2 64,1 horas 

TIR 8 horas 

 

A atividade teórica encontrada é de 3,51 mCi (130MBq). O potencial de incorporação do 

ítrio na matriz de sílica pura e funcionalizada é de 21% e 25%, respectivamente. 

Considerando que este potencial de incorporação do ítrio seja o mesmo para o seu 

radioisótopo, é possível obter uma atividade de 0,17 mCi em 20 mg de sílica pura e 0,22 

mCi em 20 mg de sílica funcionalizada. Conforme descrito na metodologia, a ativação não 

pôde ser realizada devido a limitações de licenciamento no Laboratório de Radiobiologia 

do CDTN. Contudo, informações obtidas a partir dos dados teóricos indicam a 

potencialidade deste sistema para ser utilizado com agente de tratamento para tumores. 

 

A Tabela 18 apresenta as variáveis utilizadas para o cálculo de ativação do gadolínio. O 

cálculo teórico foi feito para uma irradiação de 280 mg de Gd2O3 (o que corresponde a 243 

mg de gadolínio), por 2 horas, através da mesa giratória. A atividade teórica calculada é de 

1,99 mCi (74MBq).  
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Tabela 18 - Variáveis utilizadas no cálculo da ativação do gadolínio  

Variável Valores 

N 2,23E20 

ΦTH (mesa giratória) 6,3E11 n∙cm
-1

∙s
–1

 

σTH 2.28E-24 cm
2
 

ΦEPI (mesa giratória) 4,4E10 n∙cm
–1

∙s
–1

 

Iγ 73E-24 cm
2
 

T1/2 18,56 horas 

TIR 2 horas 

 

Uma massa de 280 mg de óxido de gadolínio diluída em 5 mL de água DNAse free foi 

enviada ao Departamento de Técnicas Nucleares do CDTN para o processo de ativação 

neutrônica no reator TRIGA, onde foi induzida uma atividade na ordem de 2 mCi. A 

amostra irradiada ficou retida durante um tempo de meia-vida do gadolínio-159 

(aproximadamente 18 horas) para que ocorresse o decaimento da atividade decorrente de 

contaminantes como o sódio, que poderiam influenciar no experimento. Nesse contexto, a 

atividade de 1 mCi foi utilizada para o processo de incorporação do radioisótopo 
159

Gd na 

matriz de sílica. Uma alíquota de 100 µl da amostra foi retirada para que a atividade fosse 

medida através do equipamento Wizard. A atividade encontrada foi compatível com a 

calculada pelos dados teóricos. 

 

6.14 Ensaios de citotoxicidade in vitro 

A citotoxicidade é um fenômeno complexo in vivo, o qual pode resultar um amplo espectro 

de efeitos, desde morte celular até aberrações metabólicas, onde ocorrem alterações 

funcionais ou em alguma via específica. Testar a citotoxicidade é a primeira etapa para 

assegurar a biocompatibilidade e avaliar a potencialidade de aplicação clínica de um novo 

material. Geralmente, os estudos de biocompatibilidade são realizados utilizando linhagem 

de células sadias, como a MRC-5 (Jaganathan & Godin, 2012). Entretanto, alguns 

problemas técnicos enfrentados nesse trabalho, inviabilizaram a utilização de células 

sadias no teste de MTT para servir como comparativo com os resultados obtidos a partir da 

utilização de células tumorais T84. O reator TRIGA do CDTN estava passando por 
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reformas e por processo de licenciamento, que não foram concluídos no tempo previsto e 

planejado no cronograma do presente trabalho. Desse modo, não houve tempo suficiente 

para a realização desse experimento de forma a seguir os protocolos ideais, como número 

de repetições, adequação das concentrações utilizadas, e utilização de diferentes linhagens 

celulares. Neste contexto, consideramos este teste um estudo preliminar de citotoxicidade 

dos materiais frios (não radioativos) e quentes (radioativos) perante as células de 

adenocarcinoma metastático de cólon humano T84. Os resultados para o teste de MTT 

podem ser contemplados nas Figuras 46, 47 e 48. 

 

Na Figura 46 está apresentado o resultado de viabilidade celular (% sobrevivência com 

relação ao grupo controle) das amostras frias de sílica, sílica funcionalizada com aptâmero, 

sílica incorporada com gadolínio e sílica funcionalizada com aptâmero incorporada com 

gadolínio. Podemos observar uma relativa toxicidade para todas as amostras e em todas as 

concentrações utilizadas. Embora existam publicações na literatura que apontam a sílica 

mesoporosa como um material inócuo (Tao, Toms, Goodisman, & Asefa, 2009), os dados 

de biocompatibilidade são realizados em diferentes linhagens celulares. A toxicidade da 

sílica MCM-41 perante a células T84 ainda não foi, segundo nosso conhecimento até o 

momento, divulgado e bem elucidado. Podemos observar também que as amostras de 

sílica contendo aptâmero apresentam toxicidade elevada quando comparadas com as 

amostras de MCM-41 puro, sugerindo que o aptâmero, provavelmente por interação via 

receptor, aumenta o contato do material com as células, tornando-o mais tóxico. Essa 

atividade citotóxica pode ser explicada por diversos fatores: o processo de síntese do 

MCM-41 foi modificado na tentativa de diminuição do tamanho da partícula, e esse fator 

pode ter contribuído para a toxicidade, o surfactante CTAB utilizado como direcionador de 

rede durante a síntese pode não ter sido totalmente removido da matriz durante o processo 

de calcinação, e, além disso, os materiais não foram esterilizados ou armazenados em 

frascos estéreis antes de sua aplicação no ensaio biológico. É necessário, portanto, a 

realização de outros testes de citotoxicidade, além do MTT, e utilizando outras linhagens 

de células, para avaliar o potencial tóxico dos materiais a base de sílica mesoporosa.  
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Figura 46 - Resultados do teste MTT em células T84 utilizando materiais não radioativos. 
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Figura 47 - Resultados do teste de MTT em células T84 utilizando materiais radioativos.  
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A Figura 47 apresenta os resultados do teste de MTT utilizando os seguintes materiais 

quentes: MCM-41 contendo gadolínio-159, MCM-1 funcionalizado com aptâmero 

contendo gadolínio-159 e o radioisótopo gadolínio-159 puro. É possível observar que há 

uma queda na viabilidade celular, quando comparada aos mesmos materiais frios, já que, 

para todos os materiais e em todas as concentrações a % de sobrevivência das células é de 

no máximo 40%.  
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Figura 48 - Resultados dos testes de MTT comparando as amostras frias e quentes, na 

maior concentração estudada (200ug/mL). 

 

Na Figura 48 estão apresentados os valores de % de sobrevivência comparativos entre as 

amostras frias e quentes, para a concentração de 200ug/mL. Segundo teste ANOVA 

realizado utilizando o software Graphpad Prism (F = 24,63, Pvalue = 0,0025), há uma 

diferença estatística significativa entre a viabilidade celular encontrada para as amostras 

frias quando comparadas com as amostras quentes, demonstrando que a radiação 

proveniente do 
159

Gd foi eficiente para causar dano celular.  
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As células incubadas com os materiais MCM-41 contendo 
159

Gd, MCM-41 funcionalizado 

com aptâmero contendo 
159

Gd e 
159

Gd puro foram coradas com DAPI, que permite 

investigar alterações cromossômicas. Esse procedimento foi realizado com o  objetivo 

preliminar de avaliar qualitativamente se esses materiais provocaram danos às células, a 

partir da análise da cromatina nuclear. Os núcleos das células corados com DAPI foram 

visualizados em microscópio de fluorescência invertido e as imagens podem ser 

observadas na Figura 49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Fotos das células T84 utilizadas nos testes de citotoxicidade. Coluna da 

esquerda apresenta imagens sem fluorescência e coluna da direita apresenta imagens com 

luz fluorescente. 
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É possível observar que as células controle não sofreram alterações nucleares, uma vez que 

a cromatina apresenta fluorescência uniforme e o formato do núcleo arredondado não sofre 

alterações. Esses dados são compatíveis aos encontrados na literatura para uma célula T84 

viável (Yousef, Pichyangkura, Soodvilai, Chatsudthipong, & Muanprasat, 2012). As 

imagens de fluorescência para os três materiais investigados sugerem alterações 

cromossômicas características de apoptose como irregularidades na membrana e pontos de 

maior brilho dentro do núcleo, referentes a uma cromatina mais condensada, que pode ser 

um indicativo de morte programada. Essas constatações, mesmo que qualitativas, indicam 

que a sílica mesoporosa MCM-41, funcionalizada com aptâmero e incorporada com 

material radioativo, como o 
159

Gd, apresenta potencial para ser utilizada com agente 

terapêutico. 
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7 CONCLUSÃO 

As nanopartículas de sílica MCM-41 foram sintetizadas com sucesso. A partir do 

planejamento de experimentos, foi possível identificar que as variáveis da síntese 

temperatura, proporção TEOS:H2O e velocidade de gotejamento de TEOS influenciam o 

tamanho final das partículas. Foi possível otimizar o processo de síntese e o tamanho das 

nanopartículas passou de 1,5 µm para aproximadamente 400 nm. As técnicas FTIR, 

SAXS, PCS, TGA, CHN e BET confirmaram a síntese de nanopartículas de sílica 

mesoporosa MCM-41 com tamanho, PDI e potencial zeta adequados para estudos in vivo 

iniciais, elevada área superficial, boa estabilidade térmica, estreita distribuição de tamanho 

de poros (diâmetro de poros de aproximadamente 3 nm) e estrutura interna constituída de 

arranjo hexagonal de cilindros mesoporosos. As imagens de microscopia de varredura e 

transmissão asseguram a morfologia esférica da partícula e um arranjo de poros bem 

definido. 

A funcionalização dessas nanopartículas com APTES e AS foi bem sucedida. As amostras 

funcionalizadas foram caracterizadas a partir das técnicas FTIR, PCS, CHN, TGA, XPS 

que constataram a presença desses funcionalizantes na matriz de sílica.  

A conjugação das nanopartículas com o aptâmero anti-CEA foi obtida e confirmada por 

PCR. 

A incorporação dos isótopos ítrio e gadolínio foi eficiente tanto na amostra pura quanto 

funcionalizada, e a partir desses dados, pode-se concluir que a matriz de sílica mesoporosa 

MCM-41 é uma ótima candidata a carreador de isótopos. Além disso, a partir dos dados do 

estudo de cinética de liberação desses isótopos, pode-se considerar a sílica como um 

carreador estável de radioisótopos já que os elementos não são liberados no meio, mesmo 

após 72 horas.  

A ativação dos elementos ítrio e gadolínio através de reações do tipo (n, γ) em reatores 

nucleares é possível e pode gerar uma atividade suficiente para a preparação de um sistema 

de sílica mesoporosa contendo radioisótopos para tratamento de tumores.  

Os testes de citotoxicidade revelaram certa toxicidade de todas as amostras para as células 

T84 de adenocarcinoma de cólon humano. Esses resultados demonstram uma necessidade 

de realização de mais testes de citotoxicidade em diferentes tipos de células, incluindo 

células sadias, para avaliação da biocompatibilidade dos compostos. Os testes revelaram, 

também, uma maior toxicidade das amostras contendo material radioativo quando 
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comparados com as amostras frias, indicando que a radiação beta proveniente do 

gadolíneo-159 foi eficiente para causar dano celular e que os materiais utilizados podem 

ser potenciais carreadores de radioisótopos. 

Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que nanopartículas de sílica MCM-

41 funcionalizadas com aptâmero e contendo o radioisótopo gadolínio-159 ou ítrio-90 

apresentam potencial para serem utilizados como agentes de tratamento para câncer 

colorretal, justificando a continuidade desses estudos em trabalhos futuros. 
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8 PROPOSIÇÕES FUTURAS 

 

 Estudar sistematicamente a síntese de MCM-41 através de diferentes rotas para 

avaliar a possibilidade de obtenção de nanopartículas com um tamanho entre 100-

200 nm; 

 

 Otimizar as condições de síntese por meio da metodologia de superfície de 

resposta; 

 

 Estudar a incorporação e a retenção de diferentes radioisótopos nas nanoestruturas; 

 

 Estudar a estabilidade in vitro dos materiais propostos; 

 

 Estudar a biodistribuição e a atividade antitumoral in vivo dos materiais propostos 

em camundongos sadios e com tumor; 
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