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INTRODUÇÃO 

 O óxido nítrico (NO) é um radical livre envolvido em diversos processos biológicos. 

Devido à instabilidade do NO, o uso de S-nitrosotióis (RSNOs) como doadores de 

óxido nítrico em formulações tem sido investigado.  A S-nitrosoglutationa (GSNO) é 

uma molécula fotossensível doadora de óxido nítrico (NO) e sua aplicação tópica leva à 

vasodilatação dérmica local e à ação bactericida.. Neste trabalho a caracterizou-se a 

liberação e difusão de NO a partir de um hidrogel carregado com GSNO  utilizando-se 

uma cela de Franz  e detecção de NO por quimiluminescência e amperometria. 

OBJETIVOS 

• Detectar, por amperometria, a liberação de NO a partir da GSNO incorporada na 

matriz de  hidrogel. 

 

• Caracterizar a difusão de NO e GSNO, por quimiluminescencia, a partir da matriz de 

hidrogel, atráves de uma membrana sintética semipermeável em uma cela de difusão 

de Franz 

METODOLOGIA 

 O copolímero em bloco de poli(óxido de etileno)-poli(óxido de propileno)-poli(óxido 

de etileno) (PEO-PPO-PEO) (F-127)  foi a matriz polimérica do hidrogel utilizado. 2 

 A GSNO foi incorporada no hidrogel a partir de soluções aquosas ajustadas para a 

obtenção das concentrações finais desejadas. 

RESULTADOS 

CONCLUSÕES 

 A liberação de NO a partir do hidrogel foi caracterizada por amperometria e 

quimiluminescencia. A liberação de NO pelo hidrogel através da membrana sintética em 

solução tampão, pH 7,4, em equilíbrio com o ar, numa cela de Franz foi determinada por 

quimiluminescencia no NO Analyser (NOA). A difusão de NO do hidrogel foi determinada 

por amperometria com a ajuda de um eletrodo seletivo para NO (ISO-NOP/APOLLO4000, 

World Precision Instruments) em uma câmara termostatizada (NOCHM4, WPI) a 35°C. 

Figura 5. Curvas cinéticas representativas 

da liberação de NO do hidrogel diretamente 

para a fase gasosa detectado por 

quimiluminescência. Concentrações de 

GSNO: Verde: =150 mM; vermelho = 100 

mM; preto = 50 mM. 

O hidrogel  contendo GSNO libera NO por decomposição térmica diretamente na 

matriz onde o NO se acumula,  difundindo-se  posteriormente para a fase gasosa ou 

para um meio de recepção aquoso. As técnicas analíticas de amperometria e 

quimiluminescência permitem a caracterização das cinéticas de liberação de NO, a 

partir do hidrogel, sendo portanto adequadas para a modulação da liberação de NO 

deste material em aplicações farmacêuticas. 

Figura 6. Curvas representativas da 

detecção de NO liberado na matriz de 

hidrogel em função do tempo  a partir da 

decomposição da GSNO (50 mM),. Detecção 

por amperometria (35°C). 
Figura 1.  Estrutura da unidade de repetição 

do do copolímero  que compõe o hidrogel.  

Figura 4. Curva cinética  da concentração 

de NO acumulado no meio receptor da cela 

de Franz a partir do hidrogel, através de 

membrana sintética.    
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A  Fig. 4 mostra a curva cinética que confirma a difusão de NO livre através da 

membrana e indica que a concentração de NO na solução tampão atinge um valor 

máximo após 3 h de difusão. A Fig. 5 mostra a detecção de NO diretamente para a 

fase gasosa em 3 concentrações de GSNO diferentes. 

Figura 3.  Esquema da Cela de  difusão de 

Frans  usada para a detecção de NO liberado 

da matriz de hidrogel para um meio receptor 

de solução tampão  (pH 7,4). 
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Figura 2 . Estrutura da S-nitrosoglutationa  


