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INTRODUÇÃO: 

1. Levofloxacina 

A Levofloxacina é um antibiótico da classe das fluoroquinolonas de amplo espectro (CROOM et al., 

2003), agindo por inibição das enzimas bacterianas DNA girase e topoisomerase IV (NIGHTINGALE; 

GRANT; QUINTILIANI, 2000). Seu uso é indicado para tratamento de infecções do trato respiratório, 

geniturinário e pele, por via oral ou parenteral. Seus efeitos adversos são bem tolerados, transientes e 

de baixa ou média severidade, sendo os mais comuns a náusea e diarreia; raramente podem aparecer 

danos hepático e cardíaco (CROOM et al., 2003).

Tabela 1 Características físico-químicas da 
Levofloxacina (“Levofloxacin: Uses, Interactions, 
Mechanism of Action | DrugBank Online,” [s.d.])                                                  

     

Figura 1. Molécula de Levofloxacina base 
(“Levofloxacin: Uses, Interactions, Mechanism of 
Action | DrugBank Online,” [s.d.]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa molar (g/mol) 361.3675  

pKa 6.25  

Solubilidade em água 

(mg/L) 

Moderadamente 

solúvel  

LogP 2,1  

Ponto de fusão (ºC)  225-227 
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2. Sistemas nanoestruturados para veiculação de levofloxacina 

O tratamento com antibióticos vem enfrentando vários desafios nos 

últimos anos. Para contorná-los, o desenvolvimento de nanodispositivos 

é uma boa alternativa pois protege o fármaco, pode direcionar sua entrega 

e reduzir resistência microbiana (ABED et al., 2015). Os carreadores 

lipídicos nanoestruturados (CLN) são sistemas coloidais lipídicos de baixa 

toxicidade, possuem capacidade de liberação sustentada do fármaco e 

são escalonáveis (MÜLLER; RADTKE; WISSING, 2002). Sua matriz 

lipídica é composta por pelo menos um óleo, lipídio sólido e tensoativo, 

dispersa em meio aquoso. O lipídio líquido entremeia a matriz lipídica e 

favorece a encapsulação e retenção do fármaco durante o 

armazenamento (SAUPE et al., 2005). Em trabalho anterior, CLNs 

apresentaram liberação sustentada de Levofloxacina e atividade 

antibacteriana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas (ISLAN et 

al., 2016a). 

3. Segurança da administração intravenosa de CLN’s  

Embora os CLN’s sejam feitos de materiais biodegradáveis já conhecidos pela indústria farmacêutica e 

conhecidos por serem seguros, é necessário realizar a investigação de sua toxicidade 

(DOKTOROVOVA; SOUTO; SILVA, 2014). A quantidade ou o tipo de lipídio que compõem um CLN pode 

afetar sua toxicidade, e o tensoativo pode desestabilizar membranas celulares. A estratégia preliminar 

desse tipo de avaliação inclui vários testes in vitro com diversos tipos celulares (BALDIM et al., 2022). 

Para medir a viabilidade celular, a maioria dos testes feitos com CLN são realizados com MTT 

(DOKTOROVOVA; SOUTO; SILVA, 2014). 

METODOLOGIA: 

1. Preparo das nanopartículas  

Os CLN foram preparados pelo método de emulsificação e sonicação a quente (BARBOSA, 2013; 

THOMPSON COON, 2010). Os excipientes utilizados foram: Ácido oleico super refinado NF-LQ-(MH) 

(Croda), Precirol ATO 5 (GATTEFOSSÉ), Polisorbato 80 super refinado (Croda) e Levofloxacino 

hemiidratado (Neuland Laboratories Limited). Primeiramente, o lipídio sólido e o lipídio líquido foram 

aquecidos em banho-maria a 58°C, para a fusão do lipídio sólido (KANG; SHIN, 2010) sob agitação 

magnética (300 rpm). Após 2 minutos da fusão o fármaco foi adicionado e a agitação continuou até sua 

completa dissolução. Em outro béquer foram aquecidos água e o tensoativo sob agitação por 5 minutos 

e vertidos na fase oleosa. A mistura foi emulsionada em 12000 rpm por 3 minutos (ultra-turax IKA® T18 

basic) e submetida a sonicador de ponta (Vibracell, Sonics&Materials Inc.), sob potência de 130 W e 20 

kHz de frequência, amplitude 50% em ciclos de 30 segundos (ligado/desligado) durante 20 minutos, o 

Figura 2. Esquema CLN 
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processo todo a 50°C. A dispersão resultante foi resfriada até 25 ºC em banho de gelo para cristalização 

dos lipídios das nanopartículas.  

2. Caracterização das nanopartículas  

a. Diâmetro hidrodinâmico (Z-Average), índice de polidispersão (PDI) e Potencial Zeta 

(ZP)  

As amostras foram analisadas por espalhamento dinâmico de luz (Dinamic Light Scattering, DLS); 

Zetasizer Nano ZS90, Malvern Instruments Ltd, Malvern, Inglaterra), em ângulo 90 ° e a 25 °C, com 

amostras diluídas em água ultrapura (índice de refração 1,333 – viscosidade 0.8905 cP) até coeficiente 

de correlação entre 0,7 e 1. Cada amostra foi analisada em triplicata, com número de corridas em modo 

automático, após o preparo da formulação e durante a estocagem. Foram consideradas as médias e 

desvios padrão do tamanho médio de partículas, além do índice de polidispersão. 

b. Eficiência de encapsulação  

A porcentagem de antibiótico (AB) encapsulado (PAB) nos CLN foi determinada pelo método indireto de 

filtração-centrifugação. Cada amostra foi diluída em água ultrapura, transferida para uma unidade de 

filtração de 30 kDa (Millex, Millipore) e centrifugada (4.100 x g, 20 min.). O AB livre, presente no 

sobrenadante, foi quantificado por absorção no UV em HPLC. A eficiência de encapsulação foi calculada 

de acordo com a seguinte equação:  

𝑃𝐴𝐵 = 100 ×  
𝐴

𝐴0
 

na qual: A0 é a quantidade inicial de AB adicionada e A é a quantidade de AB encapsulado, sendo que 

A = A0 – Ac: Ac a quantidade AB não-encapsulado detectada por absorção UV no HPLC (BARBOSA, 

2013).  

3. Ensaio biológico de viabilidade celular in vitro 

A viabilidade celular em fibroblastos L929 de camundongo foi determinada pelo método do MTT 

(brometo de 3-metil-[4- 5-dimetiltiazol-2-il]- 2,5 difeniltetrazólio, Sigma) (MALHEIROS et al., 2004). Nesse 

método, o MTT é reduzido em células metabolicamente ativas por desidrogenases mitocondriais, 

formando no interior das células cristais de formazan, de coloração púrpura. Os fibroblastos foram 

transferidos para placas de cultura com 96 poços, recebendo o tratamento após 24h, em quadruplicatas 

de diluições seriadas de solução aquosa de AB livre (LV), AB nanoencapsulado (NPLLV), nanopartículas 

sem fármaco (NPLBL) e tensoativo polisorbato 80 (P80). Após 24 h de incubação a 37 ºC, 5% CO2, 

trocou-se o meio de cultura (IMDM com 10% soro fetal bovino) e adicionou-se 10 μL de MTT (5 mg/mL) 

por poço e realizou-se nova incubação a 37 ºC por 3 h. Após esse período, o conteúdo foi retirado 

cuidadosamente e 100 μL de isopropanol foram adicionados para solubilizar os cristais formados, sendo 

a coloração resultante analisada em espectrofotômetro de placa (λ= 595 nm). Foram realizados 3 

ensaios independentes. A porcentagens de viabilidade celular, a partir dos resultados de absorbância, 

foram calculadas em relação ao controle positivo de células viáveis (sem tratamento, somente com meio 

de cultura). 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

1. Preparo das nanopartículas e caracterização  

Os CLNs foram preparados com e sem Levofloxacina incorporada e denominados NPLLV e NPLBL, 

respectivamente. Sua caracterização físico-química segue na tabela 2.  

O tamanho dos CLN mostrou-se adequando para a formulação via parenteral. As amostras são 

monodispersas pois apresentam PDI<0,3. O ZP sofre a influência da presença de Levofloxacina 

deixando-o mais negativo, sugerindo que o fármaco possa estar adsorvido nos CLN’s. Como podemos 

ver, a NPLLV_033_08 possui ZP mais negativo que a NPLBL_033_01, -21,6 ± 0,802 mV e -10,4 ± 0,153 

mV respectivamente, sugerindo que o CLN incorporou o fármaco. Além disso, obteve-se eficiência de 

encapsulação (EE) elevada em relação a literatura, em (ISLAN et al., 2016b) a EE foi de 55.9 ± 1.6%. 

Tabela 1. Caracterização físico-química dos CLNs produzidos. 

Formulação Z-Average 
(nm) 

PDI ZP (mV) Eficiência de 
encapsulação 

(%) 

NPLLV_033_08 135,5 ± 2,066 0,274 ± 0,024 -21,6 ± 0,802 81 
NPLBL_033_01 171,8 ± 0,723 0,241 ± 0,016 -10,4 ± 0,153 - 

2. Viabilidade Celular  

Figura 3. Ensaio de viabilidade celular de L929 frente aos estímulos: CLN sem fármaco (NPLBL), 

CLN com levofloxacina (NPLLV), 

solução aquosa de levofloxacina 

(LV) e tensoativo polisorbato 80 

(P80).  

Verifica-se que há uma grande 

redução da viabilidade celular nos 

tratamentos das CLNs com e sem 

fármaco, majoritariamente nas duas 

maiores concentrações (1000 e 100 

µg/mL, Fig. 3 a-b). O fármaco livre 

(LV) também reduziu a viabilidade da 

L929 nessas concentrações (Fig. 3 

c). Porém, a partir de 10 µg/mL, a 

nanopartícula confere maior 

viabilidade às células testadas 

quando comparada com o fármaco 

livre, indicando uma ação protetora 

frente à L929 in vitro (Fig. 3 e). A 

influência do P80 na viabilidade da 

L929 apresentou variação irregular 

de acordo com a concentração, 

podendo ser devido às etapas 

durante o experimento, podendo 

terprovocado bolhas nos poços e 

evitando o contato do tensoativo com 

as células em 800 µg/mL. Não houve 

diferença significativa na 

concentração 0,8 µg/mL.  
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CONCLUSÕES: 

Os CLNs foram produzidos com sucesso, apresentando tamanho hidrodinâmico adequado e distribuição de 

tamanho monodispersa, atingindo uma alta eficiência de encapsulação comparada com as obtidas na literatura, 

mostrando que a combinação dos excipientes foi compatível, permitindo a incorporação do fármaco e manutenção 

de nanopartículas de tamanhos homogêneos. Em relação à viabilidade celular, o CLN apresentou proteção às 

células in vitro em relação à Levofloxacina livre na concentração 10 µg/mL, apesar de reduzirem a viabilidade celular 

da L929 nas concentrações de 1000, 100 e 10 µg/mL. 
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