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Nada te perturbe,
Nada te espante,
Tudo passa,
Deus não muda,
A paciência tudo alcança;
Quem a Deus tem Nada lhe falta: Só Deus basta.
Eleva o pensamento,
Ao céu sobe,
Por nada te angusties,
Nada te perturbe.
A Jesus Cristo segue Com peito grande,
E, venha o que vier,
Nada te espante.
Vês a glória do mundo?
É glória vã;
Nada tem de estável, Tudo passa.
Aspira às coisas celestes,
Que sempre duram;
Fiel e rico em promessas, Deus não muda.
Ama-O como merece,
Bondade imensa;
Mas não há amor fino Sem a paciência.
Confiança e fé viva
Mantenha a alma,
Que quem crê e espera Tudo alcança.

Teresa d’Ávila.

4

Dedico este trabalho:
Ao meu pai Raimundo Mourão pelo amor, apoio incondicional, confiança, pelo exemplo
de caráter e integridade,
à minha mãe Francinete Ribeiro pelo amor e carinho que sempre venceram a distância,
aos meus irmãos Leandro e Letycya que sempre acreditaram nos meus sonhos e se
dispuseram a sonhar junto comigo,
aos meus sobrinhos Rennan, Giovana e Maria Alice que tornam os dias da família
Mourão ainda mais felizes.

5

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por me capacitar, por seu amor e fidelidade constantes em
minha vida.
À professora Maria das Graças Freire de Medeiros (minha “mãe científica”)
responsável direta pela minha vinda para Natal, obrigada professora por acreditar em
mim.
Ao professor Túlio Flávio Accioly de Lima e Moura meus sinceros agradecimentos
pela confiança, amizade, pela paciência infinita, pelo apoio e por contribuir com meu
amadurecimento pessoal e profissional.
À professora Fernanda Nervo Raffin pelas correções, pelas discussões sobre esse
universo instigante que é a Academia.
À professora Waldenice Alencar por sua amizade, carinho, paciência, por se
dispor a me conduzir de forma tão solícita, por me auxiliar sempre quando chego a sua
sala cheia de dúvidas!
Ao professor e amigo Marco Navarro pelas conversas nos corredores, ora
científicas ora lúdicas, dentre elas a que originou este trabalho.
Ao professor Alejandro Ayala da Universidade Federal do Ceará pela
disponibilidade e realização das primeiras análises de caracterização das misturas
físicas.
Ao professor Wilson Acchar do Departamento de Engenharia de Materiais, pela
disponibilidade na realização das microscopias e análises termogravimétricas;
Ao professor Cícero Aragão pela disponibilidade do Laboratório de Controle de
Qualidade de Medicamentos (LCQMed) para a realização dos ensaios e trabalhos finais.
À aluna de iniciação científica Daiane Ribeiro pelo acompanhamento na
realização dos ensaios, pelos sábado e domingos de laboratório!
Às amigas da faculdade Fátima, Janaína, Melina e Teresa luzes no meu caminho,
sempre com um sorriso aberto, dispostas sempre a ajudar com uma boa conversa, um
conselho, um abraço, pra aliviar a correria do dia-a-dia.

6

Às funcionárias da pós - graduação Aureliana e Fábia que sempre receberam a
mim e a todos os alunos da PPgCF com muito carinho, eficiência e disponibilidade.
Obrigada queridas!
Aos amigos Carolita, Junior, Daia, Bibi, Lili, Fafá, Maroca, Biel, Beth e Karlinha
pelo companheirismo, amizade sincera, maravilhosas “Comilanças”, risadas impagáveis
e por secar minhas lágrimas de chorona também! Com nossas aventuras descobri que
esses sim são os amigos do “Fogo Violeta”, os amigos que Deus desejou para mim...
Agradeço a Deus por ter vocês em minha vida.
Ao amigo Haylton, e sua família que me acolheram em sua casa e em suas vidas
de forma amável e definitiva.
Às Tias Irene e Santana e suas famílias, pelo amor, carinho e acolhimento nos
tempos difíceis e nos tempos de alegria.
Aos amigos Bê, Kátia, Vinícius, Ladjane, Dani, Ianna, por se tornarem minha
família em Natal, por estarem sempre presentes mesmo nessa correria que é a vida nos
dias de hoje.
Aos amigos Chelle, Glayson, Silsa, Ivana, Alda, Majana, Cecília, Manoel, Nilzane,
Alexandre Maciel, Gueltima e Padre Wagner, agradeço pelas orações, pela torcida, pelas
conversas alegres, pelos conselhos, puxões de orelha (bem oportunos!!!) por me
mostrarem que a amizade verdadeira independe de tempo, de lugar, das adversidades da
vida.... que ela é capaz de vencer as mais longas distâncias...Teresina, Santa Rosa,
Brasília, Sanca, Bangor, Roma...não importa onde, sei que vocês torcem por mim!
A todos os meus familiares; avós, tios e primos que com suas orações e
pensamentos de fé, contribuíram de forma direta com a realização deste trabalho.
A Capes pelo apoio financeiro.

7

RESUMO

Ciclodextrinas são polissacarídeos cíclicos com uma cavidade interna hidrofóbica e
superfície externa hidrofílica. Em soluções aquosas, são capazes de formar
complexos de inclusão com vários fármacos hidrofóbicos, tomando a parte lipofílica
das moléculas para dentro da sua cavidade. O presente trabalho tem por objetivo
desenvolver e caracterizar complexos de inclusão entre β–ciclodextrina (β–CD) e
praziquantel (PZQ), um anti-helmíntico de baixa solubilidade aquosa empregado no
tratamento

da

esquistossomose,

na

ausência

ou

presença

de

hidroxipropilmetilcelulose. Foi feito o desenvolvimento e a validação da metodologia
espectrofotométrica UV–vis para doseamento do fármaco nos sistemas obtidos. A
técnica de solubilidade de fases foi empregada para investigar as interações entre o
PZQ e os excipientes em solução aquosa. Preparações sólidas do tipo PZQ:β–CD e
PZQ:β–CD:HPMC foram obtidas por malaxagem e liofilização e caracterizadas por
calorimetria

exploratória

diferencial

(DSC),

análise

termogravimétrica

(TG)

combinada à análise térmica diferencial (DTA), espectroscopia na região do
infravermelho com transformada de Fourier (FT- IR), difração de raios–X (DRX) e
microscopia eletrônica de varredura (MEV). O perfil de dissolução dos sistemas
também foi determinado. O método desenvolvido e validado para quantificação do
praziquantel nos sistemas obtidos demonstrou ser simples, rápido, linear, seletivo,
preciso, exato, robusto e reprodutível. Os diagramas de solubilidade evidenciaram
um aumento de solubilidade de 4 vezes para os complexos PZQ:β–CD, 5 vezes para
os sistemas PZQ:β–CD:HPMC e cerca de 9 vezes para os complexos PZQ:β–
CD:HPMC com aquecimento. A caracterização físico–química das preparações
reforçou a possibilidade de formação de complexos de inclusão entre as espécies
envolvidas. A malaxagem e a liofilização forneceram grau significativo de
amorfização dos sistemas e sugerem a formação de complexos de inclusão binários
(PZQ:β-CD) e ternários (PZQ:β-CD:HPMC). As preparações binárias e ternárias
obtidas por malaxagem e liofilização apresentaram velocidade de dissolução
superior quando comparadas à dissolução do PZQ puro, melhorando assim a
solubilidade aquosa do fármaco em questão.

8

ABSTRACT

Cyclodextrins are cyclic polysaccharides with a hydrophobic internal cavity and a
hydrophilic external surface. In aqueous solutions, they are able to form inclusion
complexes with various hydrophobic drugs, by including the lipophilic part of these
molecules in their cavity. The present work aims to develop and characterize
inclusion complexes between β-cyclodextrin (β-CD) and praziquantel (PZQ), an
anthelmintic, which has a low aqueous solubility and is used for treatment of
schistosomiasis, in absence or presence of hydroxypropylmethylcellulose. We
developed

and

validated

the

UV-vis

spectrophotometric

methodology

for

determination of PZQ in the systems. The phase solubility technique was used to
investigate interactions between PZQ and excipients in aqueous solution. Solid
preparations PZQ:β-CD and PZQ: β-CD: HPMC were obtained by kneading and
lyophilization. All preparations were characterized by differential scanning calorimetry
(DSC), thermogravimetric analysis (TG) combined with differential thermal analysis
(DTA), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray powder diffractometry
(XRPD) and scanning electron microscopy (SEM). Dissolution profile of the systems
was also determined. The method developed and validated for quantification of
praziquantel in the systems obtained is simple, fast, linear, selective, precise,
accurate, robust and reproducible. The solubility diagrams showed an increase in the
solubility of systems: around 4 times for PZQ:β-CD, 5 times for system PZQ:βCD:HPMC and

9 times for complex PZQ:β-CD:HPMC with heating. The

physicochemical characterization of solid preparations enhanced the possibility of
formation of inclusion complexes between the species involved. Kneading and
lyophilization provided a significant amorphization rate of systems and suggest the
formation of binary (PZQ: β-CD) and ternary (PZQ: β-CD: HPMC) inclusion
complexes. All systems obtained by kneading and lyophilization showed significant
increase in dissolution rate as compared to dissolution of pure PZQ, thus improving
the aqueous solubility of the drug.
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“O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe unguentos úteis à saúde e seu
trabalho não terminará.”
Eclesiastes 38,7

1

Introdução
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1.

INTRODUÇÃO

A solubilidade dos fármacos em meio aquoso determina muitos dos aspectos
relacionados à sua liberação, absorção e consequente eficácia. Recentemente a
aplicabilidade de vários fármacos e de novas substâncias com real potencial
farmacológico é barrada por sua pouca ou nenhuma solubilidade aquosa. Assim
estratégias para melhorar a capacidade de solubilização aquosa desses compostos
têm se tornado cada vez mais importantes no processo de obtenção das
preparações farmacêuticas. As técnicas para melhorar a solubilidade dos compostos
vão desde o ajuste de pH, redução do tamanho de partículas, formação de sais,
obtenção de dispersões sólidas do fármaco, complexação, cosolvencia, micelização
ou ainda a combinação do efeitos dessas técnicas associadas (QUAN et al, 2009).
Ghera e colaboradores (2009) comentam que solubilização e transporte de
fármacos pertencentes às classes II e IV

do Sistema de Classificação

Biofarmacêutica (SCB), é uma difícil questão na formulação farmacêutica, pois tais
moléculas não são suficientemente solúveis em água, nem em óleos que são
comumente usados para a preparação de emulsões. Os solventes orgânicos de
polaridade média, como álcoois, DMSO e acetona não são adequados em
aplicações farmacêuticas.O uso de sistemas a base de tensoativos, tais como
micelas ou lipossomas é aberto a grandes inconvenientes. Surfactantes solúveis em
água podem causar irritação ou hemólise, a pobre estabilidade coloidal dos
lipossomas limita severamente sua utilização. Assim, a solubilização a partir da
formação de complexos de inclusão com ciclodextrinas (CD) apresenta-se como
uma alternativa bastante viável na resolução de tal problemática.
Ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos com uma cavidade central
lipofílica e uma superfície externa hidrofílica. Em soluções aquosas, as CDs são
capazes de formar complexos de inclusão com muitos fármacos tomando a parte
lipofílica das moléculas do fármaco para dentro da sua cavidade (SZEJTLI, 1988).
Quando

usadas

em

formulações

farmacêuticas,

elas

podem

melhorar

características, tais como, solubilidade aquosa, estabilidade, taxa de dissolução,
biodisponibilidade e/ou a tolerância local dos fármacos complexados sem alterar as
propriedades farmacocinéticas do fármaco complexado (BREWSTER; LOFTSSON,
2007; LOFTSSON; DUCHENE, 2007; MOYA-ORTEGA et.al., 2010).
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No entanto a eficiência de complexação com ciclodextrinas geralmente não é
alta, em contrapartida, a quantidade de ciclodextrina empregada na formulação para
se obter o efeito de solubilidade desejado é muito elevada o que pode por sua vez
causar inconvenientes tais como alto custo, possibilidade de toxicidade, problemas
na formulação entre outros. Assim faz- se necessário o desenvolvimento de métodos
que ampliem a eficiência de complexação com ciclodextrinas (QUAN, et al, 2009)
De acordo com Loftsson e Friðriksdóttir (1998) alguns polímeros são
conhecidos por interagir com as CDs, embora a natureza exata das interações
polímero-CD ainda não seja totalmente conhecida, aumentado a disponibilidade de
fármacos em soluções aquosas. Polímeros tais como a hidroxipropilmetilcelulose
são capazes de aumentar a eficiência de complexação das CDs mas também
melhorar a formação de complexos entre os fármacos e as mesmas.
Através da correlação da dissolução in vitro com a biodisponibilidade in vivo e
reconhecendo que a dissolução do fármaco e a sua permeabilidade gastrintestinal
são os parâmetros fundamentais que controlam tanto a velocidade quanto a
extensão da absorção do fármaco, Amidon e colaboradores (1995) propuseram o
Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) dos fármacos. Para os fármacos de
Classe II, a taxa de dissolução do fármaco é quase certamente o fator limitante da
sua absorção oral (DRESSMAN; FLEISHER, 1986; DRESSMAN et al., 1998).
O praziquantel (PZQ), um fármaco de amplo espectro pertencente à classe
das pirazinoisoquinolonas é empregado no tratamento de diferentes helmintíases
(RODRIGUES et al, 2010). Suas propriedades físico-químicas incluem alta
permeabilidade, no entanto, sua solubilidade é extremamente baixa, de modo que o
PZQ é classificado como um fármaco de Classe II no SCB.
O PZQ foi o fármaco escolhido para este estudo a partir de dois critérios
principais: (1) suas características lipofílicas e, conseqüente baixa solubilidade em
água, (2) por fazer parte da Lista de Medicamentos Estratégicos do Ministério da
Saúde1 (BRASIL, 2004). Assim o presente trabalho pretende estudar as
características do praziquantel em complexos de inclusão com -ciclodextrina na

1

O MS define medicamentos estratégicos como aqueles utilizados para o tratamento de um grupo de agravos
específicos, agudos ou crônicos, contemplados em programas do Ministério com protocolos e normas
estabelecidas.
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presença ou ausência de hidroxipropilmetilcelulose, visando melhorar a solubilidade
do fármaco em questão.
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“O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe unguentos úteis à saúde e seu
trabalho não terminará.”
Eclesiastes 38,7

2

Revisão de literatura

21

2.

REVISÃO DE LITERATURA

2.1.

ESQUISTOSSOMOSE

2.1.1. Aspectos epidemiológicos

A esquistossomíase também denominada esquistossomose, bilharziose ou,
popularmente, barriga d’água é uma infecção parasitária causada pelo Schistosoma
sp. (Classe: Trematoda, Família: Schistosomatidae). As principais espécies que
infectam o homem são: S. mansoni, S. haematobium, S. intercalatum, S. japonicum
e S. mekongi (JEZIORSKI; GREENBERG, 2006; JIRAUNGKOORSKUL et al., 2006;
MOURÃO, 2005).
Estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas estão afetadas pela
esquistossomose e que 6 milhões de pessoas em todo o mundo estão expostas ao
risco de contrair essa doença (WHO, 2011) As recentes pesquisas sugerem que a
esquistossomose é responsável por mais de 280 óbitos por ano somente na África
(KING, 2010).
O impacto dessa doença na saúde global tem sido estimado de 9 a 36
milhões de indivíduos com anos de vida comprometidos pela doença (DALYs 2)
superada apenas pela malária e pela tuberculose (HOTEZ; FENWICK 2009). Nas
áreas tropicais e subtropicais, a esquistossomose é uma das doenças mais
significantes em termos sócio–econômicos e de saúde pública. O Brasil é o país
mais afetado da América, sua área endêmica abrange 19 estados, com cerca de 26
milhões de habitantes expostos ao risco de contrair a doença. Estima–se que destas
mais de 6 milhões estejam parasitadas (PORDEUS, 2008). De acordo com os dados
do SINAN3 (2009) até o ano de 2008 o maior número de casos notificados
apresentou – se nas regiões Nordeste e Sudeste com 78% e 21% do total de casos
notificados respectivamente.

2
3

Disability-adjusted life years.

Dado de acordo com a distribuição de casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) no período de 2001 a 2008, por macroregião.
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O Schistosoma, assim como os membros de seu gênero necessita de dois
hospedeiros para completar seu ciclo de vida (COON, 2005) O S. mansoni tem como
hospedeiro intermediário o molusco do gênero Biomphalaria que habita locais de
águas paradas e sem muita correnteza. É no molusco que a larva ciliada do
parasita, chamada de miracídio, realiza seu ciclo assexuado de 4 a 6 semanas e dá
origem às cercárias, larvas de alta motilidade, com capacidade de penetrar na pele
do homem e de outros mamíferos, os seus hospedeiros definitivos, onde o ciclo de
vida do parasita se completa através da sua reprodução sexuada (BLANCHARD,
2004).
Após a entrada percutânea no hospedeiro, a cercária se transforma em
esquistossômulos alterando a bioquímica de sua superfície burlando a identificação
por parte do sistema imune do hospedeiro. Um dia após a penetração das cercárias,
os esquistossômulos são encontrados nos pulmões e, em nove dias, migram para o
fígado, onde se alimentam e se desenvolvem, chegando à fase adulta. Os vermes
adultos finalmente atingem as veias mesentéricas onde iniciam a produção de ovos
(GRYSEELS et al., 2006) (Figura 1).

FIGURA 1 – Ciclo de vida do Schistosoma.
(Disponível em: http://www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/ImageLibrary/Schistosomiasis_il.htm.)
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Os ovos possuem um espículo lateral que os auxilia a atravessar vasos e
tecidos para atingir a luz do trato gastrointestinal e, por fim, o meio externo. Apenas
alguns ovos chegam ao meio externo, a maioria fica retida no hospedeiro. Esses
ovos se alojam principalmente no intestino, outros são levados pela corrente
sangüínea e acabam chegando ao fígado e aos pulmões. A lesão causada pela
fixação dos ovos aos órgãos levará a uma resposta inflamatória, seguida de um
processo de fibrose característico em torno dos ovos que recebe o nome de
granuloma esquistossomótico (BLANCHARD, 2004; COON, 2005). A doença
também é caracterizada ainda por agravos decorrentes do processo inflamatório
instalado tais como perda de peso, dispnéia, diarréia, dores abdominais difusas,
lesões

intestinais

com

pólipos

colônicos,

hipertensão

portal,

ascite

e

hepatoesplenomegalia (GRYSEELS, 2006)
A existência de dois hospedeiros no ciclo de vida do parasita dificulta a
profilaxia da esquistossomose. No entanto, providências como uma educação em
higiene e saúde além de uma higiene sanitária funcional controlariam a
disseminação da doença. Em países como o Brasil existe uma relação direta entre
as condições sócio–econômicas e a incidência da doença, o que é retratado também
na distribuição mundial da doença que afeta principalmente países tropicais em
desenvolvimento.
Nos últimos anos os fármacos antiesquistossomais apresentaram uma
evolução significativa, de agentes altamente tóxicos e de administração incômoda
(antimoniais, lucantona, niridazol, hicantona) para agentes de menor toxicidade
administrados oralmente. Como na maioria dos países afetados, no Brasil o
esquistossomicida de escolha é o praziquantel (FUNASA, 2009; KATZ; ALMEIDA,
2003).

2.1.2. Praziquantel
Também conhecido por 2- (ciclohexilcarbonil)- 1,2,3,6,7,11 b – hexahidro – 4H
– pirazino (2,1 – a) isoquinolina – 4 – ona, o praziquantel (PZQ) é um pó cristalino,
sem cor e sem cheiro, com sabor amargo característico, estável em condições
normais de temperatura e armazenamento (Figura 2) (USP 30, 2007). Apresenta
fotossensibilidade, e sua faixa de fusão é entre 136 e 142°C, sua solubilidade em
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água é de 0,4mg/mL, 97mg/mL em etanol e 567mg/ml em clorofórmio (O’ NEIL
2006; USP 30, 2007). Este fármaco é comumente encontrado como uma mistura
racêmica (1:1 na mistura de enantiômeros), em que o R-(-)-enantiômero, ou levo, é
ativo, enquanto que o S-(+)-enantiômero, ou dextro, é inativo (CIOLI, 1998;
FENWICK et al., 2003; GREENBERG, 2005; LIMA, 2006).

FIGURA 2 – Estrutura química do praziquantel (PM: 312,41). (USP 30, 2007).

Apesar do mecanismo de ação não estar totalmente esclarecido, sabe-se que
o PZQ interrompe a homeostase do Ca2+, agindo diretamente sobre a atividade da
(Na+, K+)-ATPase e (Ca2+, Mg2+)–ATPase, causando espasmos e paralisia muscular
nos vermes adultos. Além disso, há danos do tegumento revelados pela formação
de vacúolos e depois vesículas. Os dados de microscopia de transmissão eletrônica
indicam que mudanças estruturais dos tegumentos induzidos por PZQ ocorrem na
seguinte seqüência: despolimerização de rede microtrabecular, seguida pela
vacuolização e então erosão da superfície. Estes efeitos danificam a função do
músculo e a estrutura tegumentar que resultam na morte do parasita (CIOLI, 1998;
GREENBERG, 2005; ISMAIL et al., 1999; JIRAUNGKOORSKUL et al., 2006;
NOVAES; SOUZA; ARAÚJO, 1999; TALLIMA; RIDI, 2007).
O PZQ está enquadrado no grupo II dentro do SCB, ou seja, ele é um
fármaco de baixa solubilidade e alta permeabilidade no TGI. Segundo González Esquivel et al.(2005) o coeficiente de permeabilidade aparente do PZQ é 4,4 x 10–
5cm/s, o que é um indicativo de sua alta permeabilidade, e sugere ainda que o
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transporte transcelular pode ser seu principal processo de absorção. A ligação do
praziquantel a proteínas do plasma varia de 79 a 80,4% na faixa de 0,187 –
3,0μg/mL, em albumina a porcentagem de ligação foi de 78 a 81%. Em
concentrações plasmáticas mais altas (10–100 μg/mL) observou–se redução de 80,4
para 49,7% dessa ligação. Quando o PZQ é administrado com uma dieta lipídica ou
após uma dieta de carboidratos, os níveis plasmáticos aumentam duas e cinco
vezes, respectivamente.
O fato da molécula de PZQ ser muito hidrofóbica, portanto muito pouco
solúvel em água origina alguns problemas, como os relacionados ao seu estado
físico, em formulações genéricas e também problemas de biodisponibilidade. Este é,
portanto, um exemplo de molécula para a qual são necessárias pesquisas que visem
aumentar sua solubilidade em água. Com isso, seria possível reduzir as altas doses
terapêuticas utilizadas atualmente nos programas governamentais de quimioterapia
de massa, em países subdesenvolvidos (DAYAN, 2003; DE JESUS, 2006; EL–
ARINI; LEUENBERGER, 1998).
Compostos de pouca solubilidade podem apresentar absorção incompleta ou
irregular levando a resposta mínima na dose administrada. (BANDI et al., 2004). Se
a solubilidade do fármaco for menor que a esperada é preciso considerar o seu
aprimoramento. Os métodos para tanto dependem da natureza química do fármaco
e do tipo de produto farmacêutico. A modificação química do fármaco pode ser feita
a partir da obtenção de sais ou ésteres, por ajuste de pH do solvente no qual o
fármaco será diluído, pela utilização de co–solventes ou ainda por outras técnicas
tais como complexação, micronização ou dispersão para melhorar a sua solubilidade
aquosa (ANSEL; ALLEN; POPOVICH, 2000).
Diversas técnicas são disponíveis para aumentar as características de
solubilidade e biodisponibilidade de fármacos. Dentre elas, a complexação com
ciclodextrinas tem sido amplamente empregada.
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2.2.

CICLODEXTRINAS

2.2.1. Estrutura e propriedades

As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos que têm sido utilizados em
vários produtos farmacêuticos visando o aumento da solubilidade e melhora a
biodisponibilidade de fármacos (STELLA; HE, 2008). São oligossacarídeos cíclicos
que foram reconhecidos como excipientes farmacêuticos sendo sua aplicação
farmacêutica mais comum destinada ao aumento da solubilidade de fármacos
(LOFTSSON; BREWSTER, 1996). As unidades de D–glicopiranose do amido são
degradadas pela enzima glicosiltransferase produzindo por quebra da cadeia e
rearranjos moleculares, oligômeros cíclicos de α–1,4–D–glicopiranose, compondo
assim as ciclodextrinas.
As três principais CDs são substâncias cristalinas, homogêneas e não –
higroscópicas com estrutura em forma de torus com anéis formados por unidades de
glicopiranose. A α – ciclodextrina é composta por seis unidades de glicopiranose, a β
– ciclodextrina é composta por sete unidades, e a γ – ciclodextrina é formada por 8
unidades (Figura 3).

FIGURA 3 – Estrutura das ciclodextrinas naturais. Adaptado de Venturine (2008).

O anel que constitui as CDs na realidade assemelha – se a um cone
truncado. A cavidade é formada por ligações de hidrogênio e O – glicosídicas. Os
pares de elétrons livres das ligações de oxigênio estão voltados para dentro da
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cavidade produzindo uma alta densidade eletrônica o que permite que essas
substâncias adotem algumas características das bases de Lewis (SAENGER, 1983).
Devido a fatores estéricos, não existem ciclodextrinas com menos de seis
unidades –D–glicopiranose. Por outro lado, são conhecidas ciclodextrinas com
nove (–), dez (–), onze (–), doze (–) e treze (–) unidades, porém só a –
ciclodextrina

foi

bem

caracterizada

(LOFTSSON;

BREWSTER,

1996).

Os

monômeros são ligados entre si por ligações –1,4, sem livre rotação, formando
moléculas tronco–cônicas com uma cavidade central hidrofóbica e uma superfície
externa hidrofílica.
Considerando as interações entre as moléculas tem–se que aquelas que não
envolvem ligações covalentes em sua maioria são do tipo “host – guest”. Dentre as
moléculas hospedeiras (hosts) as ciclodextrinas são as de maior destaque, pois: (1)
são produtos semi–naturais, provenientes de uma fonte renovável e obtidos através
de uma conversão enzimática relativamente simples; (2) são produzidas em grande
escala (centenas de toneladas anuais) sem causar grandes impactos para o meio
ambiente; (3) devido ao consumo e produção mundial crescentes, seus preços são
aceitáveis para a produção industrial; (4) através de sua habilidade de formar
complexos de inclusão, importantes propriedades das moléculas convidadas são
alteradas; (5) sua toxicidade é desprezível desde que seja escolhida a ciclodextrina
compatível com a via de administração a ser utilizada; (6) podem ser utilizadas pelo
homem em preparações como excipiente em formulações medicamentosas,
alimentos e cosméticos (SZEJTLI, 1998)
As CDs, além de aumentarem a solubilidade em água de moléculas
hidrofóbicas, podem ser utilizadas para mascarar sabor e odor desagradáveis, fixar
substâncias voláteis, proteger substâncias sensíveis à luz ou oxigênio, transformar
substâncias líquidas em pós, mascarar pigmentos ou cores de substâncias, diminuir
a irritação gástrica ou ocular e prevenir interações entre substâncias. Suas
aplicações vêm sendo difundidas nas indústrias farmacêutica, cosmética, agrícola e
alimentícia (VALLE, 2004; VEIGA; PECORELLI; RIBEIRO, 2006)
A solubilidade em água das ciclodextrinas naturais é muito menor que a dos
glicídios lineares de massa molecular semelhante (Tabela 1). A solubilidade em
água da β–CD é de 1,85% (m/m), é a menor dentre as três formas naturais mais
abundantes de ciclodextrinas. Esta característica da β–CD deve–se a uma rede
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interna de ligações de hidrogênio envolvendo as hidroxilas secundárias e que
causam precipitação da β–CD, em altas concentrações (DAVIS; BREWSTER, 2004).
TABELA 1 – Solubilidade e massa molecular das ciclodextrinas naturais.

Ciclodextrina

Massa molecular (Da)

Solubilidade em água (mg∙mL –1)

α–CD

972

145

β–CD

1135

18,5

γ–CD

1297

232

Da = Dalton

Substituições nos grupamentos hidroxila da β–CD geram derivados muito
mais solúveis, como é o caso da hidroxipropil–β–CD, que tem as hidroxilas
secundárias substituídas por radicais hidroxipropil e cuja solubilidade em água é de
60 % (m/m), isto é, mais que 600 g/L (DE JESUS, 2006).

2.2.2. Complexos de inclusão

Devido à sua estrutura peculiar as CDs podem ser consideradas cápsulas
cônicas vazias de tamanho molecular, aberta em ambas as extremidades, o que
lhes permite a inclusão de uma enorme variedade de moléculas orgânicas em sua
cavidade central hidrofóbica, dentre elas, fármacos de caráter apolar. As CDs
também são conhecidas como moléculas hospedeiras típicas, sendo as moléculas
por elas encapsuladas designadas por moléculas hóspedes. Desta associação
resultam complexos do tipo hóspede–hospedeiro ou complexo fármaco–CD, no caso
da molécula hospede ser um fármaco, também designado por complexo de inclusão.
Os complexos de inclusão são, portanto entidades compostas por duas ou mais
moléculas, nas quais uma delas, a hospedeira, inclui total ou parcialmente, sem
estabelecer ligações covalentes, uma molécula hóspede (SZEJTLI, 1988).
Quando uma molécula hóspede (fármaco), de natureza apolar, ocupa o lugar
da água, o sistema torna–se termodinamicamente mais favorável em termos de
entalpia e entropia, diminuindo a energia total do sistema, formando ligações do tipo
não covalentes (BREWSTER; LOFTSSON, 2007). Fatores como tamanho,
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geometria e polaridade da estrutura a ser encapsulada são decisivos para a
obtenção dos complexos. (OLIVEIRA; SANTOS; COELHO, 2009).
Vários são os fatores que condicionam a complexação com ciclodextrinas,
destacando–se a composição química, tamanho e geometria da molécula–hóspede,
sua solubilidade em água, estado de ionização, peso molecular e ponto de fusão,
além das condições do meio, como temperatura, pH e solventes utilizados. De forma
geral, a complexação ocorre de maneira mais favorável quando a molécula–hóspede
possui uma massa molecular entre 100 e 400 Da, solubilidade em água inferior a 10
mg/mL e ponto de fusão inferior a 250 °C. Moléculas maiores também podem ser
complexadas, desde que apresentem cadeias laterais apropriadas para a inclusão
parcial, que também levará a modificações na solubilidade e estabilidade da
molécula original (RAMA et al., 2005).
A condição mínima requerida para a formação de complexos de inclusão é a
compatibilidade geométrica entre as moléculas hóspede e hospedeira, ou seja, a
molécula hóspede tem de penetrar e ajustar–se total ou parcialmente na cavidade
apolar da CD. Geralmente as moléculas hidrófobas ou contendo grupos hidrófobos
têm maior afinidade pela cavidade central da CD quando se encontram numa
solução aquosa, pode a cavidade proporcionar–lhes uma matriz micro–heterogênea
nesse solvente polar (FROMMING; SZEJTLI, 1994; SZEJTLI, 1988).
A compatibilidade de tamanhos pode não corresponder à totalidade da
molécula a incluir. Há casos em que apenas uma parte da estrutura do hóspede fica
incluída na cavidade. A polaridade desse segmento é um fator condicionante da
formação do complexo. Temos, ainda, de considerar o caráter hidrofóbico do
hóspede (UEKAMA; OTAGIRI, 1987).
Cramer e colaboradores (1967) descreveram o mecanismo de formação dos
complexos de inclusão entre um corante e a α–CD em solução aquosa seguindo
várias etapas (Figura 4):
1ª – Aproximação da molécula hóspede à molécula da CD;
2ª – Remoção de algumas das moléculas de água presentes na cavidade;
3ª – Repulsão da água envolta da parte da molécula hóspede que vai ser incluída na
CD e transporte de algumas moléculas de água para a solução.
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4ª – Interação dos substituintes das moléculas da molécula hóspede com os grupos
existentes na superfície e no interior da CD
5ª – Possível formação de ligações de hidrogênio entre a molécula encapsulada e a
ciclodextrina
6ª – Reconstituição da estrutura da água em volta das partes expostas da molécula
hóspede, após o processo de inclusão.

FIGURA 4 – Representação esquemática da formação de um complexo de inclusão. As
moléculas de água estão representadas como círculos. Adaptado de Astray et al. (2009).

Entre todas as propriedades das moléculas hóspedes que se pretende alterar
por complexação com CDs a solubilidade é sem dúvida aquela que mais interesse
apresenta em termos de aplicações farmacêuticas. Por conseguinte o método de
solubilidade de fases, descrito em 1965 por Higushi e Connors, é habitualmente
utilizado como primeira verificação da formação de complexos de inclusão
(HIGUSHI; CONNORS, 1965).
Este método fundamenta–se na monitorização das alterações de solubilidade
das moléculas hóspedes induzidas pela adição de quantidades crescentes de
agentes complexantes/solubilizantes, nomeadamente de ciclodextrinas, hidróxi–
ácidos, e polímeros hidrossolúveis (VEIGA; PECORELLI; RIBEIRO, 2006)
Conforme o modelo proposto por Higuchi e Connors (1965), os diagramas de
solubilidade obtidos podem ser do tipo A, quando a solubilidade da molécula
hóspede aumenta conforme o aumento da concentração de CD, indicando a
formação de complexos solúveis, ou do tipo B, quando o complexo formado é
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insolúvel e a concentração da molécula hóspede diminui com o aumento da
concentração de CD (Figura 5).
Nos diagramas AL, o aumento de solubilidade é linear em função da
concentração de CD, e se o declive for menor ou igual a um, assume–se uma
relação de 1:1. Por outro lado, se o declive for maior que um, há formação de
complexos de ordem superior a um em relação à molécula hóspede.

FIGURA 5 – Tipos de diagrama de solubilidade de fases obtidos a partir da complexação de
fármacos com CD. Adaptado de Takahashi (2009).

O equilíbrio dinâmico existente entre as moléculas de fármaco livre e as
moléculas de fármacos complexadas é quantitativamente descrito pela constante de
estabilidade ou associação Kc (Equação 1) (OLIVEIRA, SANTOS, COELHO,
2009).O tipo mais comum de estequiometria

é a 1:1 fármaco/CD no qual uma

molécula de fármaco forma complexo com uma única molécula de CD:

Equação 1
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O valor da constante de estabilidade (K1:1) é usado para comparar a afinidade
dos fármacos pelas diferentes ciclodextrinas. A solubilidade total do fármaco ( S t) em
soluções aquosas é dada por:

Equação 2
Quando S0 é a solubilidade intrínseca do fármaco e [CD] é a concentração total de
ciclodextrina no meio aquoso.
A relação entre o S0 versus [CD] em um diagrama de solubilidade resulta em
uma reta com inclinação menor que 1 e intercepto igual a S0. Nessas condições a
constante K1:1 pode ser calculada a partir da seguinte relação:

Equação 3
Onde

corresponde à concentração do fármaco na ausência do ligante.
De acordo com Carrier, Miller e Ahmed (2007) o cálculo de Kc é feito para

determinar a força da ligação da molécula hóspede com a hospedeira. O fato dos
complexos normalmente constituírem uma mistura de complexos de inclusão e os
componentes da mistura na forma livre em soluções aquosas saturadas explica
porque o valor da constante de estabilidade algumas vezes é dependente da
concentração e porque seu valor numérico varia dependendo do método empregado
para sua determinação (LOFTSSON; DUCHÊNE, 2007). Vale ressaltar que a
determinação do valor de K não indica se um fármaco formou ou não um complexo
de inclusão com uma ciclodextrina, apenas indica como a ciclodextrina influenciou a
mudança em alguma propriedade do fármaco, entre elas a solubilidade
(LOFTSSON, MÁSSON; BREWSTER, 2004).
Para moléculas hóspedes pouco solúveis, em geral a solubilidade intrínseca é
muito maior que o valor do intercepto na reta resultando em diagramas de fase não–
lineares. Isto pode levar a um erro no valor de K 1:1. O método mais preciso para
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determinar a eficiência de solubilização da CD é o calculo da sua eficiência de
complexação (Equação 4):

Equação 4
Onde CE é a eficiência de complexação, [F/CD] corresponde a concentração do
complexo formado e [CD] a concentração da CD livre.
A partir da obtenção dos diagramas de solubilidade de fases tem – se:

Equação 5

O termo eficiência de complexação refere–se à capacidade das CDs
formarem complexos de inclusão com moléculas hóspedes apropriadas. Quanto
maior a eficiência de complexação menor será a quantidade de CD necessária para
solubilizar uma determinada quantidade de um fármaco (VEIGA; PECORELLI;
RIBEIRO, 2006).
Existem diversos processos pelos quais se obtêm complexos de inclusão em
estado sólido sendo que, cada método deve ser desenvolvido em função do fármaco
que se pretende complexar.
A malaxagem consiste em adicionar a substância hóspede (muitas vezes
previamente dissolvida) a uma pasta aquosa de CD. Após a malaxagem da mistura,
que pode durar algumas horas, o produto obtido é seco. Esta etapa é por vezes
seguida de lavagem com uma pequena quantidade de solvente para remoção da
substância hóspede não complexada(ESCLUSA–DÍAZ et al., 1994; MOYANO, et al.
1995). É um processo muito utilizado por ser simples relativamente rápido, utilizar
pouca água (o que pode evitar a hidrólise de algumas substâncias) e processar–se
em baixas temperaturas (condição necessária para substâncias voláteis e
termolábeis). Além disso, apresenta a vantagem de poder ser utilizado em grande
escala (DARROUZET, 1992).
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A preparação de complexos por liofilização consiste em preparar uma solução
de CD com a substância hóspede em quantidades estequiométricas. A liofilização
consiste na remoção da água (gelo) através de sublimação levando o produto obtido
a um estado amorfo (SCHAFFAZICK et al. 2003).
Além da limitada solubilidade da β–CD, a eficiência de complexação das CDs
em geral é normalmente baixa e, por conseguinte, são necessárias elevadas
quantidades de CDs para se atingir o desejado efeito complexante, solubilizante e
estabilizante sobre os fármacos (LOFTSSON, 1998). Diversas estratégias têm sido
utilizadas com o fim de diminuir a quantidade destes agentes nas formulações, por
razões relacionadas com a otimização da biodisponibilidade dos fármacos ou por
razões de ordem tecnológicas, toxicológicas e econômicas. (VEIGA; PECORELLI;
RIBEIRO, 2006).

2.2.3. Formação de complexos multicomponentes com polímeros

A eficiência de complexação das CDs pode ser aumentada por adição ao
meio complexante de uma reduzida quantidade de polímero hidrossolúvel,
resultando na formação de um complexo multicomponente fármaco–CD–polímero,
também designado por co–complexo (fármaco–CD)–polímero. Este complexo, em
geral, apresenta um notável aumento de solubilidade comparativamente ao
correspondente complexo binário (CHOWDARY; SRINIVAS, 2006; JARHO et al.,
1998; JANSOOK; LOFTSSON, 2009; KRISTINSSON et al., 1996; LOFTSSON et al.,
1994 ; LOFTSSON, 1998; MURA et al., 2001)
Loftsson (1995) propõe a utilização de três categorias diferentes de
polímeros, para a obtenção de sistemas ternários de complexação, a citar:
1.

Polímeros semi–sintéticos derivados da celulose: metilcelulose (MC),

hidroxietilcelulose (HEC), hidroxipropilcelulose (HPC), hidroxipropilmetilcelulose
(HPMC), hidroetilmetilcelulose (HEMC) e carboximetilcelulose sódica (Na–CMC).
2.

Polissacarídeos naturais ou polipeptídios: inulina, pectina, alginato de sódio,

ágar, caseína, carragenina, quitosana, escleroglucano e mucina.
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3.

Polímeros sintéticos do tipo polivinilo ou co–polímeros de ácido acrílico e

outros polímeros (polímeros neutros ou com carga iônica): polivinilpirrolidona (PVP),
álcool polivinílico (PVA) e brometo de hexadimetrina (HDMB).
Em solução aquosa, os polímeros diminuem a mobilidade das CDs e
aumentam a solubilidade dos complexos formados. Sabe–se que, em solução
aquosa, os polímeros hidrossolúveis alteram a hidratação das moléculas de CD,
bem como sua estrutura tridimensional, atuando como um agente co–complexante
(Figura 6) (LOFTSSON; FRIKDRIKSDOTTIR, 1998)

FIGURA 6 – Representação dos complexos fármacos–CD– polímero em solução:
fármaco livre;
livre;

fármaco complexado;

complexo de inclusão;

fármaco solubilizado via não inclusão por complexação,

CD
Polímero.

Adaptado de Veiga, Pecorelli e Ribeiro (2006).

Os polímeros interagem com as CDs e com os complexos fármaco–CD, quer
por estabelecimento de interações com a superfície externa da molécula de CD,
quer por formação de complexos de inclusão. As interações estabelecidas são do
tipo Van der Walls e ligações de hidrogênio (LOFTSSON, 1998). Promovem o
aumento do efeito solubilizante, estabilizante e complexante das CDs na preparação
de complexos fármaco–CD. O valor da constante de estabilidade dos complexos
aumenta, bem como a incorporação de fármaco nos complexos fármacos–CD em
estado sólido. Este fato permite diminuir a quantidade de CDs presente nas
formulações. Paralelamente, as formas farmacêuticas sólidas que contêm os
supracitados complexos ternários caracterizam–se por uma dissolução mais rápida e
eficiente (RAJEWSKI; STELLA, 1996; SAVOLAINEN et al., 1998).
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Loftsson e Sigurðardóttir,(1996) comentam a importância do processo de
aquecimento das soluções contendo CD, polímero e o fármaco em autoclave (120 –
140º C por 20 – 40 min)

o que por sua vez aumenta de forma pronunciada a

eficiência de complexação e a disponibilidade do fármaco complexado.
Capello e colaboradores (2007) verificaram um aumento sinérgico da
solubilidade do Celecoxib na presença da HPCD e da HPMC seguida de
aquecimento em autoclave (120ºC por 20 min). A adição de pequenas quantidades
do polímero (0,25% HPMC m/v) ao meio de complexação seguida de aquecimento
aumentou a solubilidade do fármaco em até 330 vezes e reduziu em 9 vezes a
quantidade de CD nas formulações, sem qualquer prejuízo na biodisponibilidade do
fármaco.
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“O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe unguentos úteis à saúde e seu
trabalho não terminará.”
Eclesiastes 38,7

3

Objetivos
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3.

OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e avaliar sistemas binários e ternários formados respectivamente
por

praziquantel

e

β–ciclodextrina

e

praziquantel,

β–ciclodextrina

e

hidroxipropilmetilcelulose.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Validar um método analítico espectrofotométrico UV para determinação de

praziquantel em complexos de inclusão com β – ciclodextrina na presença de
HPMC;


Preparar complexos de inclusão sólidos por malaxagem e liofilização;



Avaliar as características de solubilidade aquosa do praziquantel em

complexos

de

inclusão

com

–ciclodextrina

na

presença

de

hidroxipropilmetilcelulose,


Determinar os diagramas de fases de solubilidade dos sistemas obtidos e a

partir daí a estequiometria de complexação, a constante de estabilidade e a
eficiência de complexação dos sistemas em solução;


Caracterizar os sistemas sólidos por análises térmicas (DSC, TG e DTA)

espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier, difração de
raios–X e microscopia eletrônica de varredura;


Comparar o desempenho dos métodos de obtenção: malaxagem e

liofilização;


Verificar o efeito da formação dos sistemas sobre a velocidade de dissolução

do fármaco.
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“O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe unguentos úteis à saúde e seu
trabalho não terminará.”
Eclesiastes 38,7

4

Metodologia
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4.

METODOLOGIA

4.1

MATERIAL

4.1.1 Matérias – primas


Praziquantel lote IFPR0903254 teor: 99,3% (Gerbrás – Brasil)



β – ciclodextrina (Roquette – França).



Hidroxipropilmetilcelulose – Gerbrás (Brasil).



Ácido clorídrico 37% P.A. VETEC



Lauril sulfato de sódio VETEC



Álcool Etílico P.A. 96% VETEC.



Álcool Etílico absoluto P.A. VETEC.



Água deionizada

4.1.2 Equipamentos


Balança Analítica RADWAG® modelo AS 220/C/2



Homogeinizador PHOENIX ® Modelo AP 22t



Ultrassom com aquecimento Ultra Cleaner UNIQUE ® Modelo 750ª



Agitador magnético DiagTech®



Estufa QUIMIS modelo Q317M-53



Agitador Vortex Motion II LOGEM® Modelo LSM 56II–VM



Centrífuga Excelsa FANEM® Modelo: 206–BL



Autoclave PRISMATEC® vertical modelo CS 75 litros



Espectrofotômetro UV–visivel THERMO®



Calorímetro Exploratório Diferencial SHIMADZU ® Modelo DSC – 60



Sistema TG–DTA simultâneo com termobalança SHIMADZU® Modelo DTG 60



Microscópio Eletrônico de Varredura HITACHI® Modelo TM 3000 Tabletop

Microscope


Microscópio Eletrônico de Varredura TESCAN® Modelo Vega II



Dissolutor Sotax® AT7

4

Gentilmente cedido pela Farmanguinhos – RJ.
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Espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourrier Perkin

Elmer, modelo Spectrum 65


Difrator de Raios X RIGAKU® Modelo Miniflex II



Liofilizador L202 Soluções Laboratoriais / Liobras / Geral LIOB004 liotop.

4.2

MÉTODOS

4.2.1 Desenvolvimento do método analítico
O comprimento de onda de absorbância máxima (λmax) do praziquantel foi
determinado em espectrofotômetro (UV–Visível THERMO®) com a realização de
varredura espectrofotométrica de 220 a 400 nm, a partir de uma solução etanólica
do fármaco (1 mg∙mL–1).

4.2.2 Preparo da solução padrão e soluções de trabalho

A solução estoque foi obtida pesando cerca de 500 mg de PZQ que foram
transferidos para balão volumétrico de 50 mL e solubilizado em álcool etílico
absoluto. A concentração final do fármaco foi de 10 mg∙mL–1. Diluições da solução
estoque padrão foram preparadas em balões volumétricos de 25 mL. Os ensaios
foram realizados em triplicata.

4.2.3 Construção da curva padrão para praziquantel

A curva padrão para PZQ foi obtida através da regressão linear da relação
entre as concentrações de fármaco (média de 12 curvas) e as absorbâncias
correspondentes.
4.2.4 Validação

do método

espectrofotométrico

para quantificação

de

praziquantel

A validação do método analítico foi aplicada para a verificação da eficiência,
aplicabilidade e segurança do método desenvolvido para doseamento de PZQ em
complexos de inclusão com β–ciclodextrina, na presença de HPMC.
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Os ensaios foram planejados de acordo com os critérios estabelecidos pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA seguindo os parâmetros
preconizados pela RE 899 de 2003 (BRASIL, 2003).

4.2.4.1

Linearidade

A linearidade foi estabelecida pela média de três curvas padrão autênticas, as
quais foram obtidas em sete níveis de concentrações diferentes de PZQ : 120, 270,
420, 570, 720, 870 e 1020 µg∙mL–1. Cada concentração foi determinada em triplicata
para cada curva.
A linearidade foi avaliada através de análise de regressão linear, utilizando
ajuste dos dados pelo método dos mínimos quadrados. Para avaliar numericamente
a qualidade do ajuste do modelo, utilizou–se a análise de variância (ANOVA) com
teste unilateral, p < 0,05.

4.2.4.2

Seletividade

A seletividade

do

método foi

avaliada

a

partir

da

varredura

em

espectrofotômetro UV–Vis (de 220 a 400 nm) de amostras contendo a maior
concentração dos excipientes β–CD (12 mmol∙L–1) e HPMC (0,5%) usadas nos
ensaios de solubilidade, na ausência e presença do PZQ (8 mmol∙L–1), aplicando o
método analítico para a quantificação do fármaco. As amostras foram submetidas às
mesmas condições de agitação durante 96 h. Em seguida, elas foram centrifugadas
e alíquotas de 2,5 mL foram retiradas, transferidas para balões de 10 mL e diluídas
em álcool etílico absoluto. As amostras foram submetidas à leitura em
espectrofotômetro para detecção da presença de possíveis interferentes nas
amostras e comparadas com soluções contendo concentrações equivalentes do
fármaco (obtidas a partir de solução padrão estoque).

4.2.4.3

Precisão

4.2.4.3.1

Repetibilidade
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A repetibilidade do método foi verificada a partir de nove determinações,
sendo estas correspondentes às concentrações baixa, média e alta (120, 570, 1020
µg∙mL–1) do intervalo linear do método analítico em triplicata para cada
concentração. A repetibilidade foi alcançada a partir da análise do desvio padrão
relativo (DPR) entre as determinações quantitativas realizadas seguindo a equação
6:

Equação 6
Onde, DP é o desvio padrão e CM a concentração média.

4.2.4.3.2 Precisão intermediária

Para a determinação da precisão intermediária do método a metodologia
descrita no item 4.2.4.3.1 foi realizada por dois analistas diferentes em dias
diferentes.

4.2.4.4

Limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ)

Os limites de detecção (Equação 7) e quantificação (Equação 8) foram
determinados, matematicamente, a partir da curva analítica resultante da média das
três curvas analíticas em triplicata. O cálculo para determinar os valores
correspondentes ao LOD e LOQ, baseia–se no desvio padrão do intercepto da linha
de regressão e sua relação com a inclinação da reta (coeficiente angular) na curva
analítica,

seguindo

as

relações

(SIQUEIRA–MOURA,

LIRA,

SANTOS–

MAGALHÃES, 2008):

Equação 7

Equação 8
Onde:
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D.P.: desvio padrão do intercepto com relação ao eixo dos Y; I: valor da inclinação
da curva analítica.

4.2.4.5

Exatidão

A exatidão foi avaliada pelo método de recuperação do analito adicionado em
quantidades conhecidas à preparação de PZQ em soluções de β– ciclodextrina na
presença de 0.5% de HPMC. Os ensaios foram realizados em três concentrações
diferentes: 120, 420 e 720 µg∙ml–1 em triplicata (n=9). O DPR e a porcentagem de
recuperação foram utilizados para avaliar a exatidão definida como (Equação 9):

Equação 9
4.2.4.6

Robustez

A robustez do método proposto foi verificada pela variação de temperatura de
análise (4 ºC e 25 ºC), pela variação na alcoolmetria do álcool etílico P.A. utilizado
(solvente 1 – álcool etílico absoluto e solvente 2 – álcool etílico 96,0%) e pela
variação no comprimento de onda para as leituras espectrofotométricas (262, 264 e
266 nm). As concentrações de PZQ utilizadas foram: 120, 570 e 1020 μg∙mL–1. A
avaliação da robustez foi realizada pela análise dos coeficientes de variação entre
as médias obtidas.

4.2.4.7

Tratamento estatístico

Os dados foram apresentados como as médias dos valores experimentais
obtidos e seus desvios padrão respectivos. Para avaliar numericamente a qualidade
do ajuste dos modelos, utilizou–se a análise de variância (ANOVA) com teste
unilateral, p < 0,05. As médias dos resultados foram avaliadas pelo teste t de
Student (teste bilateral, p < 0,05). O tratamento estatístico foi realizado com o auxílio
dos softwares Microsoft Office Excel 2007 e Origin 8.0.
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4.2.5 Determinação da concentração ideal de hidroxipropilmetilcelulose

A concentração ideal de HPMC a ser utilizada na preparação das curvas de
solubilidade para PZQ:β–CD na presença de polímero foi determinada conforme a
Figura 7. Foram preparadas soluções aquosas (10mL) de β–CD de concentração
fixa (9 mmol∙L–1) em tubos Falcon® autoclaváveis aos quais foram adicionadas
quantidades de HPMC que variaram de 0 a 1,5% m/v e quantidade de PZQ em
excesso (8 mmol∙L–1).

Figura 7 – Esquema de obtenção da concentração complexante máxima de HPMC em
soluções de β–ciclodextrina.

As amostras obtidas foram agitadas a 1700 rpm (Vortex Motion II LOGEM ®
Modelo LSM 56II–VM) durante 40 s e levadas para um homogeinizador de sangue
(PHOENIX ® Modelo AP 22t) no qual foram submetidas à agitação constante durante
96 h em temperatura ambiente. Após o período de agitação as amostras foram
centrifugadas a 3.000 rpm durante 10 min. Alíquotas de 6 mL do sobrenadante
foram transferidas para balões de 25 mL e diluídas com álcool etílico para a
quantificação do fármaco em espectrofotômetro UV–Vis em 264 nm. O ensaio foi
realizado em triplicata.
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4.2.6 Estudo de solubilidade de fases

A Figura 8 apresenta o esquema de realização do ensaio de solubilidade para
obtenção dos complexos de inclusão em solução. Os ensaios foram realizados de
acordo com a metodologia descrita por Higuchi e Connors (1965): um excesso de
praziquantel (8 mmol∙L–1) foi adicionado às soluções aquosas (5 mL) contendo
concentrações crescentes de β – ciclodextrina (0, 3, 6, 9, 12 e 15 mmol∙L–1).
Foram adotadas as seguintes condições para o experimento: presença ou
ausência de uma quantidade fixa HPMC (0,5% m/v), considerando a presença do
polímero, os ensaios foram realizados na presença e na ausência de aquecimento
em autoclave vertical Prismatec® a 120ºC durante 20 minutos.

Figura 8 – Esquema de obtenção dos complexos de inclusão em solução nas três condições
do estudo: (1) Em solução de β–CD e ausência de HPMC; (2) Em solução de β–CD e na
presença de HPMC e (3) Em solução de β–CD na presença de HPMC e aquecimento em
autoclave (120ºC por 20 minutos).

As suspensões obtidas foram mantidas sob agitação em homogeinizador de
sangue durante 96 horas em temperatura ambiente. Em seguida as amostras foram
centrifugadas a 3.000 rpm durante 10 minutos e alíquotas de 2,5 mL foram retiradas
e transferidas para balões volumétricos de 10 mL nos quais o volume foi ajustado
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com álcool etílico e a seguir, procedeu–se a análise espectrofotométrica a 264 nm.
Todos os ensaios foram realizados em triplicata.
Os diagramas de solubilidade foram obtidos a partir da relação entre as
concentrações crescentes do complexante (β–CD) e as concentrações do fármaco
complexado (alcançadas a partir da substituição dos valores de absorbância na
equação gerada pela regressão linear da curva analítica obtida no item 4.2.4.1).
Através dos resultados obtidos no estado de equilíbrio foi possível determinar
experimentalmente a Kc (constante de estabilidade) entre o complexante (β–CD) e o
soluto (PZQ) utilizando a Equação 3:

Equação 3
Na qual S0 corresponde à concentração do fármaco na ausência do complexante.
A partir dos dados obtidos pela regressão linear dos diagramas de
solubilidade de fases foi possível a determinação da eficiência de complexação dos
sistemas obtidos a partir da Equação 5:

Equação 5

4.2.7 Obtenção das preparações sólidas

4.2.7.1

Misturas físicas

As misturas físicas foram obtidas por simples mistura com espátula de
quantidades equimolares de praziquantel e β – ciclodextrina originando sistemas
binários. Considerando sistemas ternários aqueles que apresentam HPMC em sua
composição acrescentou–se quantidades de polímero correspondentes à 0,5% da
massa total pesada para a preparação (m/m).
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4.2.7.2

Complexos de inclusão

Os complexos obtidos a partir do processo de malaxagem seguem a
metodologia proposta por Bhandari, Darcy e Thi Bich (1999) na qual obedecendo
uma razão equimolar (1:1 mol/mol) 1g PZQ foi dissolvido em 10 mL de álcool etílico
em seguida adicionada a uma pasta umedecida obtida a partir do acréscimo de 10
mL de mistura hidroalcóolica (2:1) (H2O:EtOH) a 3,65 g

de β–CD previamente

pesada. A mistura foi submetida à malaxagem em almofariz de porcelana durante 30
minutos. O produto sólido obtido foi submetido à secagem em estufa de ar circulante
a 60 ºC até peso constante, pulverizado e tamisado sendo posteriormente
acondicionado em frascos âmbar.
O complexo ternário resultante do acréscimo de 0,5% de HPMC m/m à massa
total da preparação equimolar de PZQ e β–CD foi obtido com a dissolução do
fármaco em 10 mL de álcool etílico P.A. e formação de pasta homogênea resultante
do acréscimo de 10 mL de solução hidroalcóolica (2:1) às massas de

β–CD e

HPMC (cerca de 20 mg). Esta preparação também foi submetida à malaxagem em
almofariz de porcelana por 30 minutos. Em seguida foi submetida à secagem em
estufa de ar circulante até peso constante. O produto sólido foi pulverizado,
tamisado e acondicionado em frasco âmbar.
As preparações obtidas por liofilização seguiram a metodologia proposta por
De Jesus (2006) no qual o fármaco e a β–CD foram solubilizados em álcool etílico e
água deionizada respectivamente, posteriormente as soluções foram misturadas em
agitador magnético durante 24 horas. A suspensão foi congelada a –20ºC por 24
horas e em seguida liofilizada.
Foram preparados sistemas binários e ternários, considerando que para o
sistema ternário a solução de β–CD foi mantida sob aquecimento e agitação após o
acréscimo da massa de HPMC durante 20 minutos, logo em seguida a solução de
PZQ foi adicionada.
4.2.8 Rendimento dos processos de obtenção das preparações sólidas

O rendimento dos processos de obtenção das preparações sólidas foi calculado
utilizando a Equação 10:
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Equação 10
Onde, Mfinal é a massa da preparação recuperada após o processo tecnológico e

Minicial é a massa resultante da soma das massas de cada componente empregado
na preparação. Para os sistemas binários essa massa corresponde à adição de Β–
CD e PZQ enquanto que para os sistemas ternários a massa total do sistema
corresponde à adição de PZQ, β–CD e HPMC.
4.2.9 Análise quantitativa do praziquantel em complexos de inclusão com βciclodextrina na presença de hidroxipropilmetilcelulose

A quantidade de massa dos sistemas binários e ternários obtidos por
malaxagem equivalentes a 6 mg de praziquantel foi dissolvida em etanol em balão
de 10 mL para obtenção de concentração teórica de 570µg/mL. Em seguida as
soluções foram transferidas para tubos falcon® centrifugadas (3000 rpm por 10 min.
a 25º C) para separação do precipitado. O sobrenadante obtido foi analisado pelo
método espectrofotométrico–UV desenvolvido neste estudo utilizando a curva
padrão do método validado. O ensaio foi realizado em triplicata.
O teor do fármaco nas preparações foi determinado com auxílio da Equação 11:

Equação 11
Onde,

[PZQ]experimental é a concentração determinada pelo método proposto neste

estudo nas preparações sólidas e

[PZQ]teórica é a concentração teórica de PZQ

considerando a massa inicial de PZQ e o rendimento das preparações.
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4.2.10 Caracterização físico–química das matérias–primas e preparações
sólidas
Foram feitas análises físico – químicas dos componentes isolados e das
preparações binárias e ternárias (misturas físicas preparações obtidas por
malaxagem e liofilizadas) visando a observação e comparação dos espectros
obtidos para a possível detecção de interações químicas entre o fármaco e os
excipientes empregados.
4.2.10.1

Análise Térmica

4.2.10.1.1

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

As curvas de DSC foram obtidas em Calorímetro Exploratório Diferencial
SHIMADZU® na faixa de 25 – 400 ºC, sob atmosfera de nitrogênio (N2), com taxa de
fluxo do gás de 50 mL∙min–1 e razão de aquecimento de 10 ºC∙min–1. Os cadinhos
utilizados foram de alumínio, fechados (sem perfuração) contendo cerca de 2,0 mg
da amostra. O calorímetro foi devidamente calibrado utilizando padrão de Indio
(Tfusão= 156 ºC e ΔHfusão= 28,4J∙g–1).
4.2.10.1.2

Análise Termogravimétrica/Termogravimetria Derivada (TG – DTG) e

Análise Térmica Diferencial (DTA)

As curvas TG–DTG e as curvas DTA foram obtidas em Sistema TG– DTA
simultâneos com termobalança SHIMADZU® na faixa de 25 – 900 ºC, sob atmosfera
de nitrogênio (N2), com taxa de fluxo do gás de 50 mL.min–1 e razão de aquecimento
de 10 ºC∙min–1,utilizando cadinhos de alumina. Os dados obtidos foram tratados no
software TA60.

4.2.10.2

Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de

Fourier
Foram feitas análises espectroscópicas na região do infravermelho dos
componentes isolados e das preparações binárias e ternárias. Cerca de 1mg das
amostras foi misturado a 200mg de brometo de potássio (KBr) utilizando almofariz e
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pistilo. A mistura foi submetida à secagem em estufa (60º C por 20 min) para retirada
de possível umidade. E em seguida as pastilhas foram obtidas em prensa hidráulica.
As análises foram feitas em espectrofotômetro de infravermelho com transformada
de Fourrier Perkin Elmer, modelo Spectrum 65.
4.2.10.3

Difração de raios X

A análise por difração de raios X foi realizada utilizando difractômetro
RIGAKU® modelo Miniflex II. As medidas foram realizadas com difração em ângulo
2θ, variando de 5º a 45º, taxa de varredura de 5º∙min-1 usando radiação de Cu, λ =
1,54056 Å, tensão aplicada de 30kV e corrente de 15mA.

4.2.10.4

Microscopia Eletrônica de Varredura

As características morfologias das preparações foram analisadas por
microscopia eletrônica de varredura. As análises foram realizadas no Laboratório de
Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN.
As amostras das matérias–primas, preparações binárias e ternárias (misturas
físicas, preparações obtidas por malaxagem e liofilização) foram depositadas em fita
de carbono e submetidas a vácuo para posterior análise.
4.2.11 Perfil de dissolução dos sistemas obtidos

O perfil de dissolução do fármaco isolado e das preparações binárias e
ternárias (preparações obtidas por malaxagem e liofilização) foi obtido utilizando
dissolutor Sotax modelo AT7 operado a 37,0 ± 0,5 ºC. O meio de dissolução utilizado
foi uma solução de HCl 0,1 N e lauril sulfato de sódio 2 mg∙mL-1 como preconizado
pela USP 30 (2007) para ensaios de dissolução de comprimidos de PZQ, o aparato
utilizado foi do tipo pá e a velocidade de rotação de 50 rpm.
Realizou-se inicialmente ensaios para a determinação da solubilidade do
fármaco no meio utilizado e a partir daí calculou-se a concentração correnspondente
a 10% desta de modo a obedecer às condições “sink” para o fármaco no meio de
dissolução.
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Alíquotas de 2 mL da solução foram retiradas em intervalos apropriados (0,
30, 60, 120, 240 e 360 minutos) e analisadas em espectrofotômetro UV a 264 nm, o
volume de solução retirado foi imediatamente reposto com quantidade equivalente
do meio de dissolução (2mL). Os ensaios foram performados em triplicata.
Uma nova curva padrão para o praziquantel foi feita utilizando o meio de
dissolução como solvente. As concentrações utilizadas foram de 28 a 48 μg∙mL-1
(cinco pontos).
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“O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe unguentos úteis à saúde e seu
trabalho não terminará.”
Eclesiastes 38,7

5

Resultados e discussão
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5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

DESENVOLVIMENTO

E

VALIDAÇÃO

DO

MÉTODO

UV–VIS

PARA

DETERMINAÇÃO DE PRAZIQUANTEL EM COMPLEXOS DE INCLUSÃO COM Β–
CICLODEXTRINA E HIDROXIPROPILMETILCELULOSE.
A validação do método espectrofotométrico UV–Vis utilizado, garante a
segurança e confiabilidade dos resultados na determinação do teor do fármaco
incorporado aos complexos de inclusão com β–CD bem como permite a
disponibilização de uma ferramenta analítica prática e precisa. A determinação do
espectro de varredura do praziquantel foi obtida a partir da leitura das concentrações
do fármaco apresentadas na Figura 9:

Absorbância

0,8

264
272
0,6

0,4

0,2

0,0
250

260

270

280

290

300

Comprimento de onda (nm)

FIGURA 9 – Espectro de varredura do praziquantel em álcool etílico.

O espectro de varredura do praziquantel em álcool etílico revelou absorbância
máxima nos comprimentos de onda de 264 e 272 nm. A literatura mostra um vasto
número de trabalhos nos quais o comprimento de onda para o PZQ varia de 210
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(SCHEPMANM, 2001) a 270 nm (DE JESUS, 2006). Comprimentos tais como 263
nm (CHENG; LEI; GUO 2010; LI et al., 2010; CAMPOS, 2009), 262 nm
(MAINARDES; EVANGELISTA, 2005; MARAGOS et al. 2009) também foram
relatados. O comprimento de onda selecionado foi 264 nm por ser o mais expressivo
e se aproximar mais dos dados observados na literatura.
A quantificação do PZQ foi realizada por espectrofotometria UV–Vis de
acordo com a metodologia descrita nos item 4.2.1 e 4.2.4. A Figura 10 mostra a
curva padrão para praziquantel no intervalo de 120 a 1020 μg∙mL–1 em álcool etílico
P.A. absoluto.

1,5

Absorbancia (nm)

1,2

0,9

0,6

0,3

0,0
0

300
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900

1200

-1
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FIGURA 10 – Curva padrão do praziquantel em 264 nm, em álcool etílico.

A Figura 10 apresenta a curva analítica resultante da média de 12 curvas
padrão, os dados foram ajustados por análise de regressão linear, cuja equação da
reta é dada por: Absorbância = 0,00111 x [PZQ] (μg∙mL–1) + 0,00508. O coeficiente
de correlação foi de 0,9998, significando que 99,98 % da variação total em torno da
média é explicada pela regressão linear, com os resíduos (erro) de apenas 0,02 %.
Tais resultados indicam linearidade no método para análise quantitativa do fármaco
nos complexos de inclusão.
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O teste unilateral de análise de variância (ANOVA) avaliou a qualidade do
ajuste do modelo linear. A análise dos dados da linearidade demonstrou ser a
regressão altamente significativa, bem como não foi evidenciada a falta de ajuste do
modelo (Tabela 2).
TABELA 2 – Parâmetros para a metodologia espectrofotométrica UV–Vis para
quantificação de PZQ.

Parâmetros
Comprimento de onda (nm)
Intervalo linear (µg mL–1)

Valores obtidos
264 nm
120 –1020

Intercepto (± desvio padrão)

0,00508 (± 0.00741)

Inclinação (± desvio padrão)

0,00111(± 1,86833 E–5)

Coeficiente de correlação (r2)

0,99988

Limite de detecção, L(µg .mL–1)

22,030

Limite de quantificação (µg .mL–1)

66,757

Absortividade molar ε (L.mol–1 .cm–1)

351,24

Prob >F

3,39684E–11*

Fcalculado

49986,7

* Valor baseado no teste ANOVA unilateral (p < 0,05)
Portanto, o método analítico desenvolvido possui faixa de linearidade entre as
concentrações de PZQ de 120 e 1020 µg∙mL–1. A Tabela 2 apresenta ainda os
resultados obtidos para o cálculo dos limites de detecção (LOD) e de quantificação
(LOQ) do fármaco a partir das equações 6 e 7 expressas no item 4.2.4.2..
A seletividade do método está representada na Figura 11. A varredura das
soluções de β – ciclodextrina na presença ou ausência de hidroxipropilmetilcelulose
mostra que a presença dos excipientes no sistema não causou interferência na
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detecção do fármaco mostrando que o método é seletivo para a quantificação do
praziquantel em complexos de inclusão com PZQ:β–CD:HPMC.
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CD:HPMC
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FIGURA 11 – Seletividade do praziquantel.

A precisão do método foi avaliada pelos estudos de repetibilidade e precisão
intermediária (Tabela 3). A precisão intermediária, que avalia a variação nos ensaios
realizados em dias diferentes, mostrou valores de desvio padrão relativo, menores
que o valor estabelecido (5%). Através do teste t de Student foi avaliada a possível
existência de diferença estatisticamente significativa entre as médias obtidas para os
ensaios realizados em dias diferentes.
Como pode ser observado, em todos os casos o t calculado foi sempre menor
que o t crítico, demonstrando não existir diferença estatisticamente significativa entre
as médias, ou seja, os resultados obtidos expressam o mesmo valor (p< 0,05). De
acordo com o teste de repetibilidade realizado, o método utilizado pode ser
considerado preciso para determinação analítica do PZQ. Os valores de DPR (%)
calculados para os diferentes níveis de concentração considerados encontram–se
dentro dos limites estabelecidos (BRASIL, 2003).
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TABELA 3 – Valores obtidos para precisão intra – dia (repetibilidade) e para precisão
inter – dia (intermediária).

Parâmetro
–1

[PZQ] (µg∙mL )

Precisão

DPR(%)

estatístico
*

Teórica

Experimental

tcal

120

119,98 ± 3,19

2,66

0,99

570

567,19 ± 8,00

1,41

0,43

1020

1024,08 ± 5,82

0,56

0,15

120

114,26 ± 2,37

2,07

0,99

570

579,69 ± 3,62

0,62

0,0012

1020

1007,83 ± 12,29

1,22

0,06

120

117,83± 4,02

3,41

0,24

570

575,89 ± 7,46

1,30

0,11

1020

1016,69 ±7,33

0,72

0,32

120

118,31 ± 2,51

2,12

0,16

570

580,70 ± 3,29

0,57

0,0005

1020

1003,20 ± 8,16

0,81

0,0039

Intra – dia
Analista 1

Analista 2

Inter – dia

Analista 1

Analista 2

[PZQ] = Concentração de praziquantel, D.P. = Desvio padrão, DPR= Desvio Padrão Relativo
* Valor baseado no teste t de Student (teste bilateral p< 0,05) com tcrítico= 2,57, n = 6.

A exatidão foi verificada para três níveis de concentração: baixa, média e alta.
Os dados experimentais obtidos no estudo revelaram média de recuperação do
analito de 98,65 % (97,22 – 101,40 %) e o maior desvio padrão relativo obtido foi de
cerca de 2,44 % (Tabela 4). Os resultados do estudo de exatidão demonstram que
pequenas variações da concentração de praziquantel, podem ser prontamente
quantificadas pelo método desenvolvido, bem como não há interferência dos
excipientes do complexo de inclusão no doseamento do produto final, portanto, o
método analítico desenvolvido é suficientemente exato.
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TABELA 4 – Resultados da exatidão para três níveis de concentrações diferentes de
praziquantel

em

complexos

de

inclusão

com

β–CD

na

presença

de

hidroxipropilmetilcelulose.

[PZQ]* (µg∙mL -1)
Teórica

Médiaexperimental

270
570
870

262,83
575,91
845,79

DP*

Recuperação
(%)

DPR*
(%)

6,58
10,83
21,35

97,34
101,40
97,22

2,44
1,89
0,32

*[PZQ] = Concentração de praziquantel, DP= Desvio padrão,DPR = Desvio Padrão Relativo

Os dados obtidos para robustez do método estão dispostos na Tabela 5. A
variação da temperatura das amostras não afetou significativamente a absorbância
do praziquantel. As concentrações médias obtidas para as análises de soluções
acondicionadas nas temperaturas de 4 ºC e 25 ºC tiveram recuperação dentro da
faixa preconizada (95 – 105 %).
A mudança na diluição do etanol resultou em recuperação máxima de 100,63
± 0,76 % e mínima de 96,15 ± 3,68 % valores estes dentro da faixa estimada. Os
valores de DPR % identificados para a variação no comprimento de onda utilizado
foram menores que 2,75% não revelando assim diferença entre os comprimentos de
onda adotados (262, 264 e 266 nm).
O teste t de Student aplicado às médias revela que não há diferença
estatisticamente significativa entre os resultados obtidos, quando da alteração na
temperatura de análise, na diluição do solvente ou na mudança de comprimento de
onda utilizado durante as análises realizadas, ou seja, no nível de 95 % de confiança
as variações dos parâmetros analisados não influenciaram a quantificação do
praziquantel.
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TABELA 5 – Resultados obtidos para robustez do método de quantificação de PZQ
em espectroscopia UV–Vis.

PZQ (μg∙mL–1)*

Parâmetros

Recuperação ±
DP* (%)

tcalculado**

Teórica

Calculada

120
570
1020

119,17 ± 3,82
571,98 ± 3,74
1022 ± 4,07

99,31 ± 3,18
100,35 ± 0,66
100,23 ±0,40

0,36

4º

120
570
1020

119,07± 0,89
579,28 ± 14,35
1007,58 ± 3,10

99,23 ± 0,75
101,63 ± 2,48
98,78 ± 0,31

0,73

266nm

120
570
1020

117,73 ± 3,34
563,21 ± 4,91
1001,27 ± 3,16

98,10 ± 2,78
98,81 ± 0,86
98,24 ± 0,78

0,21

262nm

120
570
1020

116,57 ± 2,37
568,47 ± 6,20
1002, 06 ± 8,00

97,14 ± 1,97
99,73 ± 1,09
98,24 ± 0,78

0,26

Solvente 1

120
570
1020

115,38 ± 4,41
573,57 ± 4,38
1014,50 ± 2,81

96,15 ± 3,68
100,63 ± 0,76
99,46 ± 0,27

0,52

Solvente 2

120
570
1020

119,69 ± 1,28
572,07 ± 3,361
1011,84 ± 10,50

99,74± 1,07
100,36 ± 0,59
99,20 ± 1,03

0,56

25ºC
264 nm

*[PZQ] = Concentração de praziquantel, DP= Desvio padrão,
** Valor baseado no teste t de Student (teste bilateral p< 0,05) com tcrítico = 4,30, n = 6.

5.2

DETERMINAÇÃO

DA

CONCENTRAÇÃO

DE

HIDROXIPROPILMETILCELULOSE
Uma das estratégias para aumentar a eficiência de complexação e
consequente solubilidade das CDs é o uso de polímeros hidrossolúveis, formando
complexos multicomponentes que têm sua eficiência otimizada quando é
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previamente determinada a concentração ideal de polímero para o qual o efeito
complexante é máximo numa solução aquosa fármaco–CD (CAPELLO, 2007). Os
resultados obtidos nesse ensaio são mostrados no gráfico a seguir (Figura 12).
A partir do gráfico obtido observou–se que a HPMC apresentou um efeito
sinérgico no aumento da solubilidade aquosa do PZQ na presença de β–CD.

FIGURA 12 – Solubilidade do praziquantel em soluções aquosas de β – ciclodextrina na
presença de concentrações crescentes de HPMC. (n=3)

O acréscimo do polímero foi capaz de melhorar a eficiência de complexação
entre a β–CD e o PZQ em solução, aumentando a solubilidade aquosa do fármaco
em até cinco vezes. No entanto o aumento da concentração do polímero a partir daí
altera as características do sistema aumentando a sua viscosidade o que segundo
Jansook e Loftsson (2009) contribui para a diminuição da eficiência de complexação
e consequente diminuição das concentrações do fármaco complexado. Este
fenômeno foi observado nas concentrações superiores a 0,75% assim, a fim de
manter as propriedades de viscosidade do sistema garantindo a fidedignidade dos
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resultados obtidos neste experimento, a concentração escolhida para a construção
das curvas de solubilidade foi de 0,5% de HPMC m/v.
5.3

ESTUDO DE SOLUBILIDADE DE FASES
Os ensaios de solubilidade foram empregados com o intuito de evidenciar o

efeito da adição de β–CD sobre a solubilidade intrínseca do PZQ na presença ou
ausência de HPMC. O método de obtenção dos diagramas de solubilidade foi
utilizado para determinar a constante de estabilidade nos sistemas PZQ:β–CD,
PZQ:β–CD:HPMC. Considerando os resultados obtidos por de Jesus (2006), o
equilíbrio de formação do complexo de inclusão entre

β–CD e PZQ pode ser

alcançado na primeira hora de agitação. Nesse estudo, observou–se ainda que
todas as concentrações utilizadas nesse estudo alcançaram o equilíbrio antes das
72 horas de agitação o que torna as 96 horas empregadas em nosso estudo tempo
suficientemente hábil para atingir o equilíbrio na formação dos complexos de
inclusão.
A Figura 13 apresenta os diagramas de solubilidade para os três sistemas
estudados: (1) PZQ:β–CD, (2) PZQ:β–CD:HPMC sem aquecimento e (3) PZQ:β–
CD:HPMC na presença de aquecimento. O aumento da concentração do PZQ
concomitante ao aumento da concentração de ciclodextrina pode ser observado nos
três sistemas sugerindo que as moléculas do fármaco e do agente complexante
estão interagindo entre si muito provavelmente formando um complexo de inclusão.
Entretanto esse aumento se dá até valores próximos ao limite de solubilidade da β–
CD, 16 mmol∙L–1 (FRÖMMING; SZEJTLI, 1994; DAVIS; BREWSTER, 2004) no caso
da β–CD utilizada em nosso estudo, a solubilidade do material é de 15,8 mmol∙L–1.
A concentração de 15 mmol∙L–1 em nosso estudo apresentou um padrão de
interação molecular diferenciado o que diminuiu a solubilidade do fármaco, fato que
pode ser atribuído à precipitação de β–CD nesta concentração, muito próxima de
seu limite de solubilidade, tal fenômeno corrobora com os resultados obtidos por de
Jesus (2006).
A curva obtida no sistema PZQ: β–CD na ausência HPMC observada na
Figura 13 (1) apresentou um aumento linear da solubilidade do PZQ em função do
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aumento da concentração da β–CD (de 0,24 para 0,96 mmol∙L–1) e, portanto, exibe
diagrama de solubilidade de fases do tipo AL .
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FIGURA 13 – Diagramas de solubilidade de fases para praziquantel na presença de
concentrações crescentes de β–CD (n=3).

Ribeiro, Loftsson e Ferreira (2003) comentam que a eficiência de
complexação das CDs é baixa consequentemente, quantidades significativas são
necessárias para solubilizar pequenas quantidades de compostos insolúveis em
água. No entanto, maior complexação pode ser obtida pela formação de complexos
ternários (ou co–complexos) entre uma molécula de fármaco, a molécula de CD e
um terceiro componente.
O gráfico (2) na Figura 13 apresenta os resultados para o sistema ternário
PZQ:β–CD:HPMC na ausência de aquecimento mostrando o efeito da adição de
0,5% m/v do polímero HPMC sobre a solubilidade do PZQ em complexos de
inclusão com β–CD. A adição de polímeros hidrossolúveis a uma solução aquosa de
CD e fármaco muitas vezes associada ao aumento da constante de estabilidade do
complexo (Kc) e à melhoria da eficiência de complexação resulta na diminuição da
quantidade de CD necessária para a incorporação de uma determinada quantidade
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de fármaco (ASBAHR, 2008; CAPELLO

et al., 2001; LOFTSSON, MÁSSON,

SIGURJÓNSDÓTTIR, 1999;)
O aumento na solubilidade do fármaco a partir do acréscimo do polímero
como um co–complexante é discreto (de 0,3 para 1,15 mmol–1). Vários autores
demonstraram a possibilidade de polímeros hidrossolúveis aumentarem a eficiência
de complexação de ciclodextrinas com diversos fármacos, aumentando a
solubilidade dos mesmos (CAPPELLO et al, 2007; LOFTSSON; FRIÐRIKSDÓTTIR
1998; LOFTSSON; HREINSDÓTTIR; MÁSSON, 2007; PATEL; VAVIA, 2008).
Entretanto, os mesmos autores comentam que a quantidade de polímero adicionada
deverá ser tal que o efeito solubilizante, estabilizante e complexante seja
maximizado mas insuficiente para causar um aumento significativo da viscosidade.
Ao observar o diagrama de solubilidade para o sistema ternário PZQ:β–
CD:HPMC na presença de aquecimento, ainda na Figura 13 (3), nota–se um
aumento mais significativo na solubilidade do sistema promovido pelo aquecimento
da solução. Vários mecanismos têm sido considerados para explicar a melhoria dos
efeitos solubilizante e de complexação de ciclodextrinas na presença de polímeros
solúveis após aquecimento em autoclave.
De acordo com Loftsson (1995), os polímeros solúveis em água alteram a
hidratação da molécula de CD e, portanto, a sua estrutura tridimensional em
soluções aquosas. Conseqüentemente, podemos supor que a melhor solubilização
do PZQ após autoclavagem pode ser devida à instalação facilitada da molécula do
fármaco na cavidade da β–CD, resultante de diferenças na flexibilidade e mudanças
conformacionais na molécula da ciclodextrina na presença do polímero.
Loftsson e Sigurðardóttir,(1996) asseguram que o aquecimento das soluções
contendo CD, polímero e o fármaco em autoclave (120 – 140º C por 20 – 40 min)
aumenta drasticamente a eficiência de complexação e a disponibilidade do fármaco
complexado. Tal colocação é corroborada por Capello e colaboradores (2006) e
mais recentemente por Jansook e Loftsson (2009). Tais autores observam ainda que
o acréscimo de polímeros solúveis em água na ausência do aquecimento tem pouca
eficácia no aumento da solubilidade dos sistemas.
As curvas de solubilidade obtidas apresentaram aumento linear da
solubilidade do praziquantel em função do aumento da concentração da CD,
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exibindo diagramas de solubilidade de fases do tipo AL e demonstrando a possível
formação de complexos solúveis.
Os diagramas lineares (AL) resultam da formação de complexos de primeira
ordem relacionados à CD e de ordem 1 ou maior que 1 em relação à molécula
hóspede. Se a declividade destes diagramas for superior a 1 significa que ocorreu a
formação de complexos de ordem superior em relação à molécula hóspede. No caso
do coeficiente angular ser inferior a 1 apesar de não se excluir a possível presença
de complexos de ordem superior, é geralmente assumida uma estequiometria 1:1
(BREWSTER e LOFTSSON, 2007).
Os valores de coeficiente angular obtidos a partir da regressão linear dos
diagramas de solubilidade de fases para os sistemas binário e ternários estudados
foram inferiores a 1, assumindo estequiometria 1:1. A estequiometria, o valor da
constante de estabilidade (Kc) dos complexos formados e a eficiência de
complexação (CE) podem ser determinados a partir do segmento ascendente linear
dos diagramas.
O valor da constante de estabilidade é fortemente afetado pelo valor do S0
utilizado nos cálculos para obtenção da mesma. De acordo com os estudos feitos
por Loftsson et al. (2005) quando ocorre o acréscimo de polímeros ao meio de
complexação existem três possibilidades, para o cálculo do Kc; usar a solubilidade
intrínseca do fármaco determinada em água pura (S0), usar a interceptação (Sint)
determinada pela regressão linear dos dados do diagrama de solubilidade de fases,
ou ainda usar a solubilidade do fármaco determinada na solução aquosa na
presença do polímero e ausência da ciclodextrina (Tabela 6).
A partir dos valores de K1:1 expostos na Tabela 6, observa–se a grande
diferença entre os valores obtidos. Em nosso trabalho os valores mais significativos
são obtidos com a utilização de S0 correspondente ao valor do intercepto no
experimento realizado em água deionizada. O que inicialmente corrobora com os
resultados de Loftsson e colaboradores (2005) que afirmam ser o S 0 (valor
experimental em água) aquele a apresentar

resultados mais expressivos. Os

mesmos autores acrescentam que os valores de K(1:1) aumentam com a diminuição
do valor de solubilidade (S) adotado. Em nosso trabalho o valor de S 0 (2,44.10–
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mmol∙L–1)5 para o experimento realizado em água foi superior ao valor do intercepto

4

(2,33∙10–4mmol∙L–1)6.
TABELA 6 – Valores de K(1:1) (mol.L–1) de acordo com o valor adotado para S0.

K

Inclinação

K (1:1)
S0

K (1:1)
Sint

K (1:1)
S0 exp

K (1:1) Sint

Sistema

PZQ: β–CD

0,058

253,86

265,25

–

–

PZQ: β–CD:HPMC

0,061

264,43

276,28

194,33

198,89

PZQ:β–CD:HPMCaq.*

0,163

798,95

834,76

339,04

282,41

(1:1)

exp

= constante de estabilidade, constante de S0 = Solubilidade em água, Sint = valor do intercepto,

Sexp = valor experimental na ausência de β–CD.
* Considerando os valores de inclinação e intercepto obtidos a partir da regressão linear do segmento
ascendente linear do diagrama.

De acordo com Loftsson, Hreinsdóttir e Másson (2007), teoricamente, o valor
da solubilidade intrínseca encontrado no ensaio deveria ser igual ao valor do
intercepto definido pela equação da reta. De fato, a diferença encontrada entre os
valores de Sint e S0 neste ensaio de solubilidade foi da ordem de 0,47× 10-4 mol–1. A
fim de não agregar possíveis erros advindos da construção da reta e da
determinação de sua equação optou–se por utilizar o valor de solubilidade
experimental (S0) como referência.
Segundo Rama e colaboradores (2005) para aplicações farmacêuticas é
desejável usar complexos de inclusão cuja constante de estabilidade (K c) seja entre
100 e 1000 mol.L–1. Constantes de estabilidade menores que 100 mol∙L–1
demonstram complexos instáveis; e constantes maiores que 1000 mol.L–1 dificultam
a absorção do fármaco. Os valores de K(1:1) encontrados foram: 253,86 mol∙L–1 para

5
6

Valor de solubilidade em água experimenta,l do PZQ obtido no ensaio (n = 3).
Valor obtido a partir da regressão linear do diagrama de solubilidade PZQ:β–CD.
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PZQ:β–CD, 264,43 mol.L–1 para os complexos na presença do polímero e 798,95
mol.L–1 para o sistema PZQ:β–CD:HPMC que sofreu aquecimento. Tais valores
indicam a formação de complexos de inclusão com estabilidade adequada e,
portanto, poderão constituir uma alternativa viável para melhorar a solubilidade e
biodisponibilidade do praziquantel.
Considerando que o valor de K1:1, como anteriormente mencionado, pode
variar segundo o método de determinação, esta constante é apenas aparente e é
necessário lançar mão de outros instrumentos para avaliar a eficiência da
complexação do sistema.
Loftsson, Hreinsodóttir e Másson (2007) propuseram outro método, o cálculo
da eficiência de complexação, a CE, que é obtida a partir do coeficiente angular do
diagrama de solubilidade de fases e é independente dos valores de solubilidade
intrínseca.
Uma

vez

que

o

valor

numérico

da

CE

é

apenas

dependente

da inclinação do diagrama de solubilidade de fases uma menor variação
geralmente é observada nos valores de CE comparado aos valores das constantes
de estabilidade dos complexos formados. A partir dos dados da Tabela 7 tem–se
que, a eficiência de complexação entre o PZQ e a β–CD foi aumentada a partir do
acréscimo de HPMC e aquecimento em autoclave (de 0,062 para 0,195).
Por fim, considerando o valor da solubilidade em água do fármaco (S0)
através dos ensaios realizados os diagramas de solubilidade obtidos mostraram um
aumento de solubilidade de aproximadamente 4 vezes (394,22%) para os
complexos PZQ:β–CD obtidos em solução. Estes dados condizem com a literatura
como mostram os trabalhos desenvolvidos por Becket e colaboradores (1999), de
Jesus, (2006) e Maragos e colaboradores (2009). Para os sistemas ternários PZQ:β–
CD:HPMC o aumento foi de 5 vezes o valor da solubilidade em água na ausência
de aquecimento (471,72%) e cerca de 9 vezes para os sistemas ternários obtidos na
presença de aquecimento em autoclave (864,6%).
Assim

podemos

inferir

que

o

acréscimo

de

0,5%

m/v

de

hidroxipropilmetilcelulose ao meio de complexação formado entre praziquantel e β –
ciclodextrina em solução seguido de aquecimento em autoclave (120ºC por 20 min)
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foi capaz de favorecer a solubilidade aquosa do fármaco e aumentar a estabilidade
dos possíveis complexos de inclusão formados.
TABELA 7 – Valores de eficiência de complexação para os sistemas formados
Sistema

Inclinação

CE

K (1:1)
(mol.L–1)

PZQ: β–CD

0,058

0,062

253,86

PZQ: β–CD:HPMC

0,061

0,065

264,43

PZQ: β–CD:HPMC aq.*

0,163

0,195

798,95

K (1:1) = constante de estabilidade, CE eficiência de complexação
* Considerando os valores de inclinação e intercepto obtidos a partir da regressão linear do segmento
ascendente linear do diagrama.

5.4

ANÁLISE QUANTITATIVA DO PZQ EM COMPLEXOS DE INCLUSÃO COM
β–CD NA AUSÊNCIA E PRESENÇA DE HPMC.
O teor do fármaco incorporado nos sistemas foi determinado utilizando a

metodologia espectrofotométrica UV–vis desenvolvida e validada neste estudo. A
Tabela 8 apresenta os dados relacionados ao doseamento dos diferentes sistemas.
TABELA 8 – Teor de praziquantel incorporado nos sistemas binário e ternário
obtidos por malaxagem e liofilização.
Sistemas

Rendimento
[PZQ]* (µg/mL)
(%)
Teórica Experimental

DP*

DPR
(%)

Teor
(%)

PZQ:β–CDmlx

100**

599,14

525,27

11,21

2,14

87,67

PZQ:β–CD:HPMCmlx

100**

599,8

402,7

3,38

0,84

67,13

PZQ: β–CDlfz

84,79

569,3

320,7

1,66

0,52

56,25

PZQ:β–CD:HPMClfz

84,80

569,01

322,4

13,68

4,2

56,66

* [PZQ] = Concentração de praziquantel, DP = Desvio padrão, DPR = desvio padrão relativo
** Considerou–se a massa total empregada no processo.
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5.5

CARACTERIZAÇÃO

FÍSICO–QUÍMICA

DAS

MATÉRIAS–PRIMAS

E

PREPARAÇÕES SÓLIDAS
5.5.1 Análise térmica
As técnicas termoanalíticas mais utilizadas para a avaliação da formação de
complexos de inclusão com CDs são a calorimetria exploratória diferencial e a
termogravimetria. Geralmente são as primeiras a serem consideradas na
investigação da formação de complexos por serem relativamente simples e
demandarem pouco tempo (NOVÁK et al., 2006).
A DSC permite determinar o calor absorvido ou libertado pela amostra a uma
temperatura programada. Estas variações de calor resultam de alterações que se
produzem num composto e que desaparecem quando ele está incluído numa CD
(GIORDANO et al., 2001).
A análise da formação de complexos pode ser feita comparando a curva DSC
do complexo com a da CD utilizada, da molécula hóspede e da mistura física (CD e
molécula hóspede) preparada na mesma proporção que os complexos. A molécula
hóspede geralmente está na forma cristalina e sua curva é representada por um pico
estreito, bem definido, que corresponde ao ponto de fusão. A curva da mistura física
é a soma do evento de desidratação da CD com o pico de fusão da molécula
hóspede. Quando ocorre a formação do complexo, espera–se que o pico da fusão
desapareça devido à perda da estrutura cristalina causada pela encapsulação
(TAKAHASHI, 2009).
A figura 14 apresenta o perfil térmico do praziquantel. O pico de fusão
presente na curva DSC da amostra de PZQ (144,22º C) aproxima–se dos valores
sugeridos por estudos desenvolvidos por Becket e colaboradores (1999).
Observando a curva TG para esta amostra tem–se a perda de massa em apenas
uma única etapa, o evento se inicia a cerca de 280 ºC e termina em cerca de 330 ºC
decompondo 100% da massa da amostra.
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Endo

Figura 14 – Curvas TG–DTG, DTA e DSC do praziquantel

Os valores de pico entre as análises de DSC e DTA são aproximados
ocorrendo um pequeno deslocamento na T on set (de 141,33 para 139,75 ºC) devido a
diferença entre os sistemas de análise, a curva de DSC é obtida em sistema fechado
e a curva DTA em sistema aberto.
Os eventos térmicos da β–CD podem ser observados nas curvas de DSC,
DTA e TG–DTG na Figura 15. O primeiro evento endotérmico se inicia a 111,27 ºC
caracterizado pela desidratação. A degradação térmica é evidenciada por um pico
endotérmico que ocorre entre as temperaturas de 304 a 319º C e em seguida ocorre
a combustão evidenciada por uma pico exotérmico com t on set em torno de 345ºC.
As curvas DSC das CDs são características por apresentarem eventos
endotérmicos que correspondem à sua desidratação. Assim, a α–CD apresenta dois
ou três eventos, dependendo da forma cristalina analisada, já a β–CD e a γCD
apresentam um pico largo por volta de 120 e 150ºC respectivamente (GIORDANO;
NOVÁK; MOYANO, 2001). O evento característico da desidratação da CD na curva
DSC do complexo pode apresentar um deslocamento devido à substituição de
moléculas de água na cavidade por moléculas hóspedes, o que resulta em alteração
do estado energético (LI et al., 2005)
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Endo

Figura 15 – Curvas DSC,TG–DTG e DTA da β– ciclodextrina.

Estudos realizados por Giordano e colaboradores em 2001 e Fernandes e
colaboradores em 2004, mostraram que a curva DSC da β–CD pode ser dividida em
três partes: (1) um primeiro pico referente à perda de moléculas de água de
solvatação para o ambiente, em temperaturas próximas a 120 ºC; (2) um segundo
pico que evidencia a degradação térmica, acompanhada de oxidação pelo ar, e que
se inicia em temperaturas acima de 250 ºC no estado sólido e continua no estado
líquido (após a fusão, que ocorre próximo a 300 ºC) e (3) combustão, em
temperaturas acima de 300 ºC.
De acordo com Fernandes e colaboradores (2004) a curva DTA da β–CD pura
mostra uma endoterma larga com pico em cerca de 100 ºC correspondente à
desidratação da espécie. Tal fenômeno foi confirmado com as informações obtidas
em nosso estudo.
As ciclodextrinas naturais, quando analisadas por TG sob atmosfera de
nitrogênio, apresentam uma primeira perda de massa correspondente à evaporação
da água adsorvida e de cristalização e uma segunda correspondente à degradação
que ocorre de 250 a 400 ºC na qual cerca de 70 a 80% da massa é reduzida
(TROTTA; ZANETTI; CAMINO, 2000; TAKAHASHI, 2009)
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Na curva TG da β–CD os dados condizem com o descrito na literatura. No
primeiro evento observou–se uma perda de massa de 12,33% (1,22 mg) que
ocorreu entre as temperaturas de 37 e 110 ºC. O segundo evento foi marcado pela
perda de 69,68% o que corresponde a 6, 89 mg da massa total da amostra restando
cerca de 1,78 mg de resíduo carbonáceo, observado no fim da análise.
Observando a Figura 16 tem–se o perfil térmico da HPMC.

Figura 16 – Curvas DSC,TG–DTG e DTA da hidroxipropilmetilcelulose.

A curva DSC do polímero evidencia uma endoterma entre 28 e 90ºC (T pico=
61,85ºC) devido à eliminação de água superficial. Entre 350 a 400 ºC (Tpico= 376,51
ºC) ocorre à decomposição térmica do material. As curvas TG–DTG indicam três
etapas distintas de decomposição do polímero. A primeira ocorre na mesma faixa de
temperatura da eliminação da água superficial com perda de massa em torno de
4,2%, a segunda caracterizada pela perda de 85,4% da massa é observada entre
200 e 400 ºC e a terceira etapa indica uma perda de 9,5% da massa total do
polímero. Tais valores corroboram com os valores obtidos por Alves (2007).
As Figuras 17, 18 e 19 apresentam as curvas DSC,TG e DTA das matérias–
primas (PZQ, β–CD, HPMC), suas misturas físicas e complexos de inclusão. A
comparação dos perfis térmicos resultantes das misturas físicas de fármaco e CD
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com os perfis resultantes dos respectivos complexos evidencia, ou não, a ocorrência
de inclusão do fármaco na cavidade da CD. Na ausência de qualquer tipo de
interação entre o fármaco e a CD, as curvas resultantes deverão corresponder ao
somatório das curvas DSC, dos componentes individuais. Na eventualidade da
ocorrência de inclusão do fármaco no interior da CD, o seu ponto de fusão, ebulição
ou sublimação sofre deslocamento para temperaturas diferentes ou desaparece do
intervalo de temperaturas anterior à decomposição da respectiva CD (CABRAL–
MARQUES, 1990).
As curvas DSC para o sistemas PZQ:β–CD em mistura física na ausência e
na presença do polímero como mostra a Figura 17 apresentaram o somatório dos
picos característicos das matérias-primas isoladas, com os marcantes picos da β–
CD bem evidenciados com um discreto deslocamento em suas temperaturas
características (endoterma de desidratação para β–CD ton set = 104,34ºC).
Desde já se observa uma redução significativa na intensidade do pico
característico da fusão do PZQ revelando uma redução na entalpia (ΔH) envolvida
no processo de fusão (de 126, 02 para 16,38 J∙g–1 na ausência do polímero e de
126,02 para 9,69 J.g–1na presença de HPMC (Tabela 9). De acordo com Lima e
colaboradores (2008) a presença de tais fenômenos mostra que a mistura fármaco–
carreador não altera as propriedades térmicas do PZQ, porém quando da simples
mistura dos componentes, a energia envolvida é menor.
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Figura 17: Curvas DSC para matérias– primas (PZQ, β–CD e HPMC), misturas físicas (M.F.)
e preparações obtidas por malaxagem.

As curvas DSC das preparações PZQ:β–CD obtidas por malaxagem mostram
o pico característico de fusão do PZQ mais discreto com uma área ainda mais
reduzida tanto na ausência quanto na presença de HPMC. Tal fenômeno sugere que
a mistura fármaco–carreador, agora com o emprego do processo tecnológico
farmacêutico não altera as propriedades térmicas do PZQ, porém a energia
necessária requerida para a fusão é ainda menor que na mistura física fármaco–
carreador.
Em todas as preparações analisadas observou-se a ausência do pico em
torno de 110ºC referente ao S-(+)-enantiômero o que reforça a predominância do
composto ativo na amostra utilizada nos ensaios.
A partir da observação dos dados calorimétricos da Tabela 9 tem–se que as
preparações obtidas por malaxagem sofreram redução marcante na entalpia dos
sistemas formados quando se observa a energia envolvida no processo de fusão do
fármaco.
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TABELA 9 – Valores de temperatura (ºC) e entalpia (ΔH) referentes à desidratação
da CD e fusão do fármaco obtidas a partir das respectivas curvas DSC.

Amostra

Desidratação
da β-CD (ºC)

Fusão do
fármaco (ºC)

ΔH (J.g-1)

PZQ

–

141,47

126,02

β-CD

111,27

–

93,70

PZQ:β-CD M.F.

56,31
–

–
136,27

17,20
16,38

PZQ:β-CD MLX.

87,24
–

–
138,55

16,04
7,55

PZQ:β-CD:HPMC M.F.

104,22
–

–
141,31

114,72
9,69

PZQ:β-CD:HPMC MLX

86,08
–

–
139,94

6,93
7,64

MF – Mistura física; MLX – Malaxagem

A termogravimetria é a técnica de análise térmica na qual a variação de
massa da amostra (perda ou ganho de massa) é determinada como uma função da
temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é submetida a uma programação
controlada de temperatura (IONASHIRO; GIOLITO, 1980, GIOLITO; IONASHIRO,
1988). Este método determina as alterações de massa que ocorrem durante o
processo, enquanto que a DTG registra a velocidade de alteração de massa.
(VEIGA; PECORELLI; RIBEIRO, 2006).
A maneira mais comum de se detectar a formação de complexos de inclusão
utilizando–se a termogravimetria consiste em comparar a temperatura de início da
degradação da molécula hospede sozinha com a do suposto complexo. Parte–se da
premissa que se houve complexação a degradação da molécula hóspede ocorrerá
em temperaturas mais elevadas, pois estará protegida pela ciclodextrina (ARAÚJO
et al. 2007).
A partir desta metodologia e observando os dados fornecidos a partir das
curvas TG presentes na Figura 18, tem–se que as preparações binárias e ternárias
obtidas pelos dois métodos sofreram um deslocamento em torno de 35 graus para

76

valores maiores, quando comparadas a temperatura de início da degradação do
PZQ (284,27 ºC).

Figura 18 – Curvas termogravimétricas para PZQ, misturas físicas e preparações obtidas
por malaxagem (MLX) e por liofilização (LFZ).

Para as preparações binárias obtidas por malaxagem a temperatura inicial de
degradação foi de 323,89 ºC, para a preparação liofilizada 322,06 º C. Para as
preparações ternárias os valores assumidos foram 327,22 ºC e 317,06ºC para
malaxagem e liofilizados respectivamente.
A comparação da porcentagem de massa perdida do complexo em relação à
mistura física também é um indicativo da formação de complexo fármaco–CD
(NOVÁK et al. 2006). A perda de massa em questão corresponde à saída de água
da cavidade da β–CD o que ocorre em temperaturas de até, no máximo 150ºC.
Quando se verifica a diminuição da massa perdida correspondente à água no
complexo em comparação à mistura física, é possível concluir que a molécula
hóspede provavelmente está ocupando o lugar da água na cavidade e, portanto é
possível a formação do complexo de inclusão. Entretanto na hipótese de não
formação de complexos a perda de água é igual a da mistura física. (AMMAR et al.,
2005).
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Considerando os dados obtidos nas curvas TG houve uma diminuição da
porcentagem de massa perdida quando as misturas físicas e as preparações são
comparadas como é demonstrado na Tabela 10.
TABELA 10 – Dados de perda de massa relativa à β–CD dos sistemas obtidos.
Amostra

Perda de massa(%)

β–CD

12,32

PZQ :β–CD M.F.

9,96

PZQ:β–CD:HPMC M.F.

11,08

PZQ:β–CDMLX

6,95

PZQ:β–CD LFZ

4,42

PZQ:β–CD:HPMCMLX

6,91

PZQ:β–CD:HPMCLFZ

3,83

MF – Mistura física; MLX – Malaxagem; LFZ – Liofilizado.

A análise térmica diferencial (DTA) é uma técnica térmica de medição
contínua das temperaturas da amostra e de um material de referência termicamente
inerte, à medida que ambos vão sendo aquecidos ou resfriados em um forno. Estas
medições de temperatura são diferenciais, pois registra-se a diferença entre a
temperatura da referência Tr, e a da amostra Ta, ou seja (Tr – Ta = ΔT), em função
da temperatura ou do tempo, dado que o aquecimento ou resfriamento são sempre
feitos em ritmo linear (dT/dt = Cte) (IONASHIRO; GIOLITO,1980).
Observando as curvas DTA das amostras analisadas apresentadas na Figura
19 tem-se a redução do pico referente à fusão do fármaco. Nas preparações obtidas
por liofilização observa – se o desaparecimento total do pico. Estas informações
reforçam a possibilidade de formação de complexos de inclusão entre PZQ e β–CD
tanto na ausência quanto na presença de HPMC para os sistemas obtidos a partir do
emprego tecnológico, considerando a drástica redução do evento térmico referente à
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fusão do fármaco nas preparações obtidas por malaxagem e a supressão do mesmo
evento nas amostras liofilizadas.

Figura 19 – Curvas DTA para PZQ, misturas físicas e preparações obtidas por malaxagem
(MLX) e por liofilização (LFZ).

5.5.2 Espectroscopia na região do infravermelho
A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é uma ferramenta
muito útil na caracterização de compostos orgânicos, pois permite a identificação de
grupos funcionais cuja presença poderia ser de difícil detecção através de outros
métodos. A radiação infravermelha na faixa aproximada de 10.000 cm-1 converte–
se, quando absorvida por uma molécula orgânica, em energia de vibração
molecular. O espectro vibracional aparece como uma série de bandas porque cada
mudança de nível de energia vibracional corresponde a uma série de mudanças de
níveis de energia rotacional. A porção de maior utilidade está compreendida entre
4000 e 400 cm-1 e denomina-se região média do infravermelho. Essa região é muito
utilizada para a confirmação estrutural de moléculas, uma vez que, todos os
compostos possuem espectros na região do infravermelho, muito característicos,
que não se repetem de molécula para molécula (SILVERSTEIN; WEBSTER;
KIEMLE, 2006).
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Quando se forma um complexo de inclusão, pequenos deslocamentos das
bandas das ciclodextrinas poderão mascarar as bandas características da molécula
– hóspede, se este último estiver presente em pequenas quantidades. No entanto,
se o hóspede apresentar grupos funcionais característicos, como no caso do grupo
carbonila, a banda será significativamente encoberta e algumas vezes pode ser
deslocada após complexação com ciclodextrinas (FROMMING; SZEJTLI, 1994)
Contudo, a caracterização do complexo de inclusão em ciclodextrinas por FTIR tem suas limitações inerentes, visto que as bandas vibracionais das ciclodextrinas
não apresentam mudanças significativas quando são formados os complexos, pois a
encapsulação de moléculas na cavidade de CDs é devida principalmente às forças
de Van der Waals e interações hidrofóbicas. Assim, como não há formação de
verdadeiras ligações químicas entre as moléculas do hospede e do hospedeiro
nestes complexos de inclusão, não devem ocorrer alterações significativas nesses
espectros (SZEJTLI, 1998).
A Figura 20 apresenta o espectro de absorção do PZQ. Observou–se a
presença de uma banda vibracional na região de 3400 cm-1 característica de
estiramento axial – OH neste caso, atribuído à presença de moléculas de água
provavelmente devido à umidade na amostra.
As bandas em 2930 e 2853 cm-1 são referentes às vibrações de C – H das
deformações axiais assimétrica (ѵasCH2) e simétrica (ѵsCH2) respectivamente, como
foi observado em estudos anteriores por Santos (2009), Mainardes e colaboradores
(2006) e Liu e colaboradores (2004).
Pode–se observar também em 1642 cm-1 uma banda característica da
presença de grupos carbonila (C = O) presentes na molécula do fármaco. Entre
1350 e 1000 cm-1 várias bandas sobrepostas indicam a presença da deformação
axial C – N, igualmente observada por Mainardes et al. (2006). Tem–se ainda uma
banda aguda em 764 cm-1 característica de deformação angular fora do plano de C –
H de aromático, confirmada pela presença da deformação axial C = C do anel
aromático nas bandas 1449 cm-1 e 1417 cm-1.
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FIGURA 20 – Espectro infravermelho do PZQ.

No espectro de infravermelho da β–CD apresentado na Figura 21 observa-se
uma banda em 3370,5 cm-1 característica de deformação axial larga em ligação de
hidrogênio molecular (ѵ OH) (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2006), decorrente
da presença das hidroxilas na estrutura da β–CD. A presença desta banda também
foi observada por Macedo (2010), Ding e colaboradores (2010). As vibrações de C –
H das deformações axiais assimétrica (ѵasCH2) e simétrica (ѵsCH2) são observadas
nas bandas em 2945 e 2913 cm-1, respectivamente.
A banda 1633 cm-1 corresponde à deformação do tipo H – O – H também
pode ser observada. Estas bandas foram confirmadas em estudos anteriores
realizados por Rodrigues et al. (2010) e Mohit e colaboradores (2009). Em 1341,5
cm -1 tem –se o acoplamento das deformações angulares (δ): δ( C – C – H), δ( C –
O – H) e δ( H – C – H). O estiramento C – O do grupamento COOH é confirmado
pela ocorrência da banda 1157,3 cm-1.
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FIGURA 21 – Espectro infravermelho da β – ciclodextrina.

A banda 1020,4 cm-1 correspondente ao acoplamento das deformações
ѵ(C – C), δ(O – C – H) e δ(C – C – H) também pode ser observada.
Tem-se ainda a banda 948,8 cm-1 que mostra a presença das vibrações do
esqueleto envolvendo as ligações α–1,4 da ciclodextrina. Estas bandas foram
confirmadas em estudos anteriores realizados por Macedo (2010), Rodrigues et al.
(2010) e Mohit e colaboradores (2009).
Para o espectro da HPMC (Figura 22) conforme observado por Stenekes et
al. (2001) pode-se observar uma banda larga em 3396,1

cm-1 resultante da

deformação axial de O – H larga dos grupos OH presentes na molécula dos
polímeros. Tem–se também as bandas 2926,6 e 2835 cm-1 que correspondem às
deformações ѵas C – H e ѵs C – H de CH/ CH2 respectivamente.
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FIGURA 22 – Espectro infravermelho da hidroxipropilmetilcelulose.

A Tabela 11 resume as frequências e atribuições dos espectros de
infravermelho do fármaco, β–CD e HPMC.
A Figura 23 apresenta os espectros de infravermelho das misturas físicas e
das preparações binárias obtidas por malaxagem e liofilização. A partir da
observação dos espectros B, C e D na mesma Figura, tem-se que a banda
característica da ciclodextrina (ѵ OH) é predominante. Na mistura física (B) ocorre
uma somação dos padrões de cada componente isolado com as bandas
características sofrendo uma redução de intensidade. A preparação obtida por
malaxagem (Figura 23 C) apresenta uma redução e um pequeno deslocamento da
banda 2853 para 2849 cm-1 (seta vermelha). A banda característica do grupamento
carbonila (1642 cm-1) também sofre deslocamento (para 1650 cm-1) (Figura 23, seta
preta).
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TABELA 11: Frequências e atribuições dos espectros FT-IR do fármaco, β–CD e
HPMC .

Compostos

Frequência (cm-1)

Atribuições

PZQ

2930 (F) e 2853 (m)

C–H

1642 (F)

C=O

1350 - 1000(m)

C–N

1449 (F) e 1417 (F)

 C = C (aromático)

764 (m)

 C – H (aromático)

3370,5 (F)

O–H

2945(m) e 2913 (m)

C–H

1633 (m)

H–O–H

1341,5 (m)

δ(C–C–H), δ(C–O–H) e δ(H–C– H)

1157,3 (F)

C–O

1020,4 (F)

ѵ(C – C), δ(O – C – H) e δ(C – C – H)

948,8 (m)

Vibrações do esqueleto envolvendo as
ligações α – 1, 4

3396 (F)

O–H

2926,6 (F) e 2835 (m)

C–H

β–CD

HPMC

(F) Banda de intensidade relativa forte; (m) Banda de intensidade relativa média;
() deformação axial; () deformação angular.

As bandas características da deformação C – N (1350 a 1000 cm-1) do
fármaco

apresentam-se

encobertas

pelas

bandas

correspondentes

aos

acoplamentos observados em 1341 e 1020,4 cm-1 da β–CD. A banda aguda
correspondente a deformação angular de C – H de aromático (764 cm-1) do fármaco
sofre redução e deslocamento (756 cm-1), mudança esta confirmada pelo
deslocamento das bandas da deformação axial C = C do anel aromático (1449 e
1417 cm-1) para 1426 cm-1 (Figura 23 setas verdes).
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Figura 23 – Espectros de infravermelho das preparações binárias (β–CD:PZQ): A – PZQ;
B – Mistura física; C – Preparação obtida por malaxagem; D – Preparação liofilizada.

No espectro da preparação β–CD:PZQ liofilizada (Figura 23 D) verifica–se
claramente o desaparecimento dos picos característicos do PZQ em 2853 cm

-1

(ѵC–H), em 1350 – 1000 cm-1 (ѵ C – N), o deslocamento dos picos 1642 para 1634
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cm-1 (ѵ C = O), 1449 para 1422 cm-1 ( C=C aromático) e 764 para 755 cm-1 ( C – H
aromático).

O deslocamento e a diminuição da frequência do pico referente à carbonila
sugerem a formação de ligações de hidrogênio entre os grupos carbonila do PZQ e
a β–CD durante a provável complexação. Estas observações também foram feitas
por Hirlekan e Kadam (2009) no estudo de complexação entre Ibesartan e β–CD.
Observações semelhantes também foram feitas para o complexo Prazosin–HCl – β–
CD por Liu e Zhu (2006).
Tais fenômenos ocorridos nas duas preparações sugerem o surgimento de
interações entre o fármaco e a β–CD evidenciando a possível formação de
complexos de inclusão pelos dois métodos adotados.
A Figura 24 apresenta os espectros de infravermelho das misturas físicas e
preparações ternárias obtidas por malaxagem e liofilização. Os espectros das
preparações ternárias têm comportamento semelhante

aos espectros das

preparações binárias com redução da intensidade dos picos característicos do PZQ
nas preparações por malaxagem e o desaparecimento dos mesmos nas
preparações liofilizadas.
As bandas características da HPMC não foram observadas claramente,
fenômeno decorrente da pequena quantidade empregada nas preparações.
Ocorrendo apenas uma intensificação nas bandas de estiramento O–H e das
deformações axiais de C–H em 2900 cm-1 presentes tanto na ciclodextrina quanto no
polímero. Foi observada ainda uma redução da intensidade da banda vibracional em
2853 cm-1 característica do fármaco na preparação obtida por malaxagem até seu
completo desaparecimento na preparação liofilizada (Figura 24 setas vermelhas).
Mohit e colaboradores (2009) realizaram um estudo comparativo entre os
métodos Kneading, co-evaporação, secagem por aspersão e irradiação de
microondas na obtenção de complexos de inclusão entre Cefdinir e β–CD.
Esses autores afirmam que a diminuição da intensidade das bandas características
do fármaco indica a formação incompleta de complexos de inclusão e o
desaparecimento de bandas indica a entrada da parte correspondente a esta
vibração no interior da ciclodextrina.
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Figura 24 – Espectros de infravermelho das preparações ternárias (β–CD: PZQ:HPMC): A –
PZQ, B – Mistura física, C – Preparação obtida por malaxagem, D – Preparação liofilizada.

Em nosso estudo o desaparecimento de bandas do PZQ que indicam
deformação axial C – N, como mostrado na Figura 24 indicado pela seta azul,
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sugere a entrada do anel isoquinolínico na cavidade da β–CD nas preparações
obtidas por malaxagem e liofilização. No entanto a banda 2853 cm-1 sofre apenas
uma redução nas preparações por malaxagem sugerindo uma complexação parcial
a partir deste método. Estes dados foram confirmados por de Jesus e colaboradores
(2006) em estudos de modelagem molecular e ressonância magnética nuclear.
Em ambas as preparações, binárias e ternárias liofilizadas foi confirmado o
desaparecimento total das bandas características do PZQ o que sugere a formação
completa de complexos de inclusão entre o fármaco e a CD utilizando esta
metodologia.
5.5.3. Difração de raios X
A difração de raios–X (DRX) determina a natureza cristalina de sólidos e é
uma das melhores técnicas para caracterização de complexos de inclusão (VEIGA;
PECORELLI; RIBEIRO, 2006). O método de análise para a detecção dos compostos
de inclusão se baseia na comparação dos difratogramas das substâncias puras e do
complexo, devido à evidente diferença entre os padrões de difração dos
componentes individuais e os padrões de difração dos complexos obtidos
(FRÖMMING; SZEJTLI, 1994; SZEJTLI, 1988).
Na Figura 25 estão representados os difractogramas do PZQ, β–CD e HPMC.
O PZQ tem caráter cristalino, como demonstrado pelos intensos picos de
difração (Tabela 12). Estes valores de difração são corroborados pelos estudos
realizados por Cheng e colaboradores (2010) no qual os picos característicos para o
PZQ sofrem difração em 6,26º, 8,01º e uma série de picos entre 10º e 25º. A análise
espectral do praziquantel realizada por Liu e colaboradores (2004) demonstra que o
difratograma do PZQ é condizente com o de uma mistura racêmica cristalina.
A β–CD apresenta natureza cristalina que foi evidenciada pela presença de
picos entre 10º e 35º em seu difratograma, este padrão de difração da CD também
foi observado por Hirlekan e Kadam (2009) no qual os picos apresentaram
intensidade em 7,31º, 10,38º, 12,38º, 14,487º e 22,838º (2θ).
O difratograma do HPMC revela um comportamento amorfo da amostra a
partir da presença de uma banda larga de amorfização entre 5º e 45º com ausência
de qualquer pico característico de cristalinidade.
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Figura 25 – Espectros de difração de Raios – X do praziquantel, β–CD e HPMC.

A partir da observação dos difratogramas das preparações binárias e
ternárias (Figuras 26 e 27) tem-se a observação de mudanças no padrão
característico das preparações quando comparamos com os difratogramas das
matérias – primas isoladas. A formação de complexos de inclusão geralmente
resulta em mudanças bem visíveis nos padrões de DRX das ciclodextrinas e da
molécula hóspede, como a amorfização (redução do grau de cristalinidade) dos
padrões de difração, o desaparecimento de picos característicos das ciclodextrinas
individuais e, em alguns casos, o aparecimento de novos picos (SZEJTLI, 1998).
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TABELA 12 – Valores de ângulos de difração (2θ) para os picos de difração de raios
X observados nas matérias primas.

Valores de 2θ*
β–CD

PZQ

9,21º

6,26 º

10,79º

8,01º

12,61º

15,23º

14,76º

16,34º

22,85º

19,98º

27,20º

22,45º

34,81º

25,45º

* 2θ – graus

As misturas físicas das preparações binárias e ternárias apresentaram um
padrão combinado dos picos do fármaco e da ciclodextrina com redução significativa
da intensidade dos mesmos. Observando as figuras 26 e 27 tem–se uma redução de
pico em 19,98º no PZQ sofreu uma redução significativa de sua intensidade na
ausência e na presença de HPMC.
As preparações obtidas por malaxagem apresentaram um padrão de difração
distinto dos materiais isolados com o aparecimento de novos picos indicando a
provável formação de uma nova fase cristalina. Esta nova fase sólida indica a
provável formação de um cristal diferente do fármaco e da CD, podendo ser
indicativo de uma possível complexação (CAPPELLO et al., 2009; SINHA, et al.,
2007).
No entanto ainda é possível perceber a presença de picos característicos do
fármaco, ainda que tenham intensidade mais baixa, o que sugere a presença de
PZQ livre nos sistemas.
As preparações obtidas por liofilização apresentaram um padrão de
amorfização significativo em seus difratogramas. Cabe aqui ressaltar que a
liofilização tende a gerar sólidos não-cristalinos, pois nela congela-se a solução e
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sublima-se o solvente. Logo, o soluto (congelado nesta forma) não pode sofrer as
difusões e reorientações necessárias à formação do cristal. (MACEDO, 2010).
As

intensidades

significativamente

bem

reduzidos

como

o

nessas

número

preparações

de

picos

quando

mostraram-se
comparado

ao

difratogramas do fármaco isolado. Em caso de complexação isso decorre,
sobretudo, do surgimento de uma forma diferente no qual o fármaco se apresenta,
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Figura 26 Espectros de difração de raios–X das
preparações binárias PZQ e β–CD. MF = Mistura
física, MLX = Preparação por malaxagem, LFZ =
Preparação liofilizada.
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Figura 27 – Espectros de difração de raios–X das
preparações ternárias PZQ: β–CD: HPMC. MF =
Mistura física, MLX = Preparação por malaxagem,
LFZ = Preparação liofilizada.

5.5.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica utilizada para
definir qualitativamente a formação dos complexos de inclusão. A análise é feita
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através da comparação morfológica do fármaco, da CD e da mistura física com o
suposto complexo formado. Quando ocorre a formação do complexo de inclusão a
imagem, diferente da mistura física deixa de apresentar dois componentes distintos,
passando a ter apenas um componente diferente da forma original (FIGUEIRAS et
al., 2007).
A MEV permite a visualização e diferenciação das partículas de ciclodextrina
e dos cristais de fármaco (PRALHAD; RAJENDRAKUMA, 2004). A microscopia
eletrônica de varredura foi utilizada para uma análise morfológica das matérias –
primas e dos sistemas binários e ternários formados. A Figura 26 a seguir mostra a
micrografia das matérias – primas.

A
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FIGURA 28 – Micrografias eletrônicas de varredura das matérias – primas. A –Praziquantel,
B – β–ciclodextrina, C – Hidroxipropilmetilcelulose.

Os cristais de PZQ (Figura 28 A) possuem forma acicular, são finos e
alongados e, geralmente, não costumam atingir uma dezena de micras. São
bastante distintos daqueles de β–CD (Figura 28 B). Em geral, as partículas de
ciclodextrina são globulares, medindo de 1 a 180 μm, enquanto que os fármacos
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apresentam–se na forma de cristais menores, com formato irregular, mas com uma
distribuição de tamanho de partícula mais homogênea (RIBEIRO et al., 2003). A
HPMC (Figura 28 C) apresenta–se como uma estrutura filiforme, no entanto a sua
presença na mistura física é discreta devido à pequena quantidade de massa
empregada na formulação (0,5%).
A morfologia apresentada pela mistura física demonstra que somente o
contato físico que ocorre entre as moléculas de PZQ e β–CD no estado sólido, não é
suficiente para que se formem complexos de inclusão, capazes de modificar o
padrão estrutural dos cristais das moléculas puras.
Assim, na análise da micrografia relativa à mistura física ternária fica clara a
presença do padrão característico de cada componente isolado. É possível notar na
Figura 29 a presença de algumas estruturas filiformes relativas ao HPMC, pequenos
cristais

aglomerados

(PZQ),

depositados

sobre

estruturas

maiores

que,

morfologicamente, assemelham–se aos cristais de β–CD.

FIGURA 29: Micrografia eletrônica de varredura da mistura física razão molar 1:1 PZQ:β–CD
e 0,5 % p/p de HPMC.

As micrografias das preparações binárias obtidas por malaxagem são
apresentadas nas Figuras 30.
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FIGURA 30 – Micrografias eletrônicas de varredura das preparações binárias obtidas por
malaxagem (D) e liofilização (E).

As micrografias F e G na Figura 31 apresentam as preparações ternárias
obtidas por malaxagem e liofilização.
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FIGURA 31 – Micrografias eletrônicas de varredura das preparações ternárias obtidas por
malaxagem (F) e liofilização (G).

Verifica–se a perda do padrão característico dos cristais de PZQ e β–CD e o
aparecimento de uma estrutura amorfa diferenciada, característica da formação de
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complexos de inclusão, de dimensões menores que aquelas encontradas nos
cristais das substâncias puras.
Nas misturas físicas é possível distinguir as partículas de fármaco das
partículas de ciclodextrina. Porém, quando um complexo é formado, o estado
cristalino resultante é diferente do obtido pela simples mistura da molécula hóspede
com a CD (MOYANO et al., 1995). Ribeiro e colaboradores (2003) afirmam que
apesar dos estudos de microscopia eletrônica serem inadequados para confirmar a
formação de complexos de inclusão, as alterações drásticas na forma das partículas,
bem como no seu aspecto e tamanho apontam para a existência de novas fases
sólidas.
As microscopias das preparações ternárias assumem uma morfologia
semelhante a das preparações binárias, com a perda do padrão característico das
matérias primas isoladas. Essas mudanças na morfologia dos cristais são uma forte
evidência da formação dos complexos de inclusão, corroborando com os resultados
obtidos pelas técnicas anteriormente mencionadas.

5.6 PERFIL DE DISSOLUÇÃO DOS SISTEMAS OBTIDOS
A Figura 32 apresenta os perfis de dissolução do fármaco isolado e das
preparações obtidas por malaxagem e liofilização. Os perfis de dissolução dos
sistemas binários e ternários mostraram-se melhores que aquele encontrado para o
fármaco puro, havendo um aumento médio de cerca de 40% na quantidade total de
praziquantel dissolvida, quando comparamos os valores de dissolução dos sistemas
PZQ puro e PZQ:βCD:HPMC LFZ após 360 minutos.
O teste de dissolução para comprimidos recomendado pela USP (2007)
menciona que a dissolução de comprimidos de praziquantel deve acontecer de
forma que não menos de 75% da forma farmacêutica esteja dissolvida em 60
minutos. Observando os dados acima se tem que as preparações obtidas no estudo
apresentaram dissolução rápida e efetiva sendo que em 30 minutos quantidades
superiores a 75% do teor das preparações já se encontravam dissolvidas
sobrepujando o que é preconizado pelos compêndios oficiais.
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Figura 32 – Perfil de dissolução do PZQ e das preparações sólidas (n = 3).

De acordo com os resultados obtidos, a quantidade de fármaco dissolvida nas
preparações foi significantemente superior, quando comparado ao PZQ puro. Os
sistemas binários apresentaram um discreto aumento na velocidade de dissolução,
no entanto o aumento observado nas preparações ternárias (presença de 0,5% de
HPMC) foi superior, tal fato mostra que a adição do polímero à preparação foi um
fator determinante para o melhoramento da dissolução do sistema, sendo que a
liofilização tornou o processo ainda mais efetivo.
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“O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe unguentos úteis à saúde e seu
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O método desenvolvido e validado para quantificação do praziquantel em

complexos de inclusão com β–CD na presença de HPMC demonstrou ser simples
rápido, linear, seletivo, preciso, reprodutível e robusto;


A estequiometria obtida para os complexos formados foi de 1:1. Ocorrendo

um aumento de solubilidade de 4 vezes para os complexos PZQ:β–CD em solução
aquosa, 5 vezes para os sistemas PZQ:β–CD:HPMC e cerca de 9 vezes para os
complexos PZQ:β–CD:HPMC com aquecimento em autoclave;


As curvas DSC, DTA dos complexos de inclusão sugerem a formação de

complexos de inclusão. As curvas TG corroboram com esta informação devido ao
deslocamento na temperatura de início de decomposição do PZQ (30 graus) e
diminuição da porcentagem de massa perdida;


A espectroscopia na região do Infravermelho mostrou que em ambas as

preparações, binárias e ternárias obtidas por malaxagem e liofilização foi confirmado
o desaparecimento das bandas características do PZQ o que sugere a formação
completa de complexos de inclusão entre o fármaco e a CD;


A difração de raios X das preparações obtidas por malaxagem mostraram o

aparecimento de novos picos indicando a provável formação de uma nova fase
cristalina. As preparações obtidas por liofilização apresentaram um padrão de
amorfização significativo em seus difratogramas reforçando a possibilidade de
formação de complexos de inclusão;


A análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura demonstrou a

presença de três padrões de cristal na mistura física entre PZQ, β–CD e HPMC. O
aparecimento de uma estrutura amorfa foi observado nas preparações binárias e
ternárias obtidas por malaxagem e liofilização confirmando a formação de um
complexo de inclusão entre o fármaco e a β – ciclodextrina na presença e ausência
de HPMC.


Os ensaios de dissolução dos sistemas mostraram o aumento na velocidade

de dissolução das preparações obtidas por malaxagem e liofilização em comparação
com a dissolução do fármaco puro. A presença de HPMC nas preparações ternárias
foi determinante para que estas apresentassem velocidades superiores.
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Os complexos sólidos de PZQ:β–CD serão obtidos por outras duas

metodologias ( co–precipitação e secagem por aspersão) permitindo a comparação
entre os rendimentos obtidos;


A caracterização dos complexos sólidos será realizada por outras técnicas

tais como: Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C;


Os estudos da cinética de liberação dos sistemas será realizado de modo a

perfazer o mecanismo de liberação do fármaco do complexo de inclusão
anteriormente formado;


Serão realizados estudos para avaliação da absorção intestinal dos sistemas

obtidos.
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Abstract

Praziquantel is an anthelmintic of low aqueous solubility used in the treatment of
schistosomiasis. A UV method was validated for determining PZQ in inclusion complexes with
β-cyclodextrin in presence of hydroxypropylmethylcellulose at 264 nm using ethanol as solvent.
The analytical method spectrophotometric-UV is an alternative tool, useful, inexpensive and
easy to perform routine quality control of praziquantel dosage forms such as inclusion
complexes. Validation parameters were assessed according to The International Conference on
Harmonization (ICH) and American Pharmacopoeia guidelines. The linearity range was of 120 –
1020 μg.mL-1, regression equation: [PZQ] = Absorbance – 0.00508/0.0011 and r2 = 0,9998. The
precision of the method was satisfactory with values of relative standard deviation less than 3%
for all samples analyzed. The accuracy, determined from recovery studies, ranged between 97.31
and 101.04%. The method was robust for the variation of temperature, wavelength and solvent.
Detection and quantization limits were found to be 22.03 and 66.75 μg.mL-1, respectively. The
validated UV method was practice and satisfactory to quantify the PZQ in inclusion complexes
with β-CD and hydroxypropylmethylcellulose (0.5% w/w).
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1.

Introduction

Praziquantel

(PZQ),

[2-cyclohexylcarbonyl-1,2,3,6,711

bhydropypyrazine

{2,1-a}

isoquinolin-4-one], is the drug of choice for the treatment of most human trematode and cestode
infections, being widely used in schistosomiasis, as well as in other fluke infections that are
pathogenic to humans (Fig. 1) (Reynolds et al., 2003). The physico-chemical properties of PZQ
include high permeability; however, its solubility is extremely low, so that PZQ is classified as a
Class II drug in the Biopharmaceutics Classification System (BCS) (Lindenberg, et al., 2004).
PZQ shows low solubility in water, about 400 mg/L, which translates into low bioavailability in
the most commonly, used pharmaceutical forms (USP, 2008). This limitation means that it is less
available in the organism. Therefore, technological alternatives to solve the problem of drug
solubility have been investigated. One promising strategy is the use of cyclodextrins as potential
carriers to increase the bioavailability of lipophilic drugs.
Cyclodextrins (CD) are cyclic polysaccharides with a hydrophobic internal cavity and a
hydrophilic external surface. In aqueous solutions, are able to form inclusion complexes with
various hydrophobic drugs, including the lipophilic part of molecules in its cavity. (Szejtli, 1988)
When the complexation efficiency is low and a large amount of CD is required to obtain a
significant increase of solubility, improve the complexation capacity is very important. Studies
have described the positive effect of addition of small quantities of water-soluble polymers in
drug/cyclodextrin complexes, improving the complexation efficiency and the CD solubility
(Mura et al., 2001; 2001; Ribeiro et al., 2003).
Several strategies to enhance the solubility of praziquantel are described in literature such
as development of PLGA nanoparticles, solid dispersions and solid lipid nanoparticles (SLN)
(Mainardes et al., 2006; Chaud et al., 2010; de Souza, et al., 2011). Studies about the
complexation of praziquantel with different CDs have reported clear proof of these advantages
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(de Jesus et al., 2006, Rodrigues et al, 2010, Maragos et al., 2009). However, little attention has
been focused on the use of third components, such as water soluble polymers, for improving the
properties of drug:CD complexes.
The assay in pharmaceutical dosage forms is performed by official or validated methods.
Chromatographic techniques such as high-performance liquid chromatography (HPLC) are
frequently used in drug quality control for their sensibility and specificity, but they are timeconsuming, costly and require expertise. On the other hand, spectrophotometry is considered a
simpler and lower cost analytical technique being widely employed at routine analysis of quality
control laboratories using pharmacopeic methods (Darwish et al., 2009). A variety of studies
have been published on validated spectrophotometric methods with data comparable with those
obtained by the HPLC for different drugs (García et al., 2005, Sarkar et al., 2006, Venugopal and
Saha 2005; Bosch et al., 2006) though, no validated UV method for quantifying of PZQ in
inclusion complexes with β–CD in presence of hydroxypropylmethylcellulose has been reported.
The aim of the present study was thus to develop and validate a simple, precise, accurate
and economic analytical method to quantify PZQ by UV spectrophotometry. Furthermore, the
UV method was applied to determine the content of PZQ in -β-cyclodextrin (β-CD) inclusion
complexes (PZQ:β-CD) in presence of hydroxypropylmethylcellulose (HPMC).
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2.

Experimental

2.1.

Apparatus

A UV spectrophotometer (THERMO®) equipped with 1 cm quartz cells was used for
all the measurements.

2.2.

Reagents and materials

Praziquantel (PZQ, Mw≈ 321.41 m.p.≈ 142 ºC was kindly provided by Farmanguinhos
(Gerbrás – Brazil), β-cyclodextrin (β-CD, Mw ≈1330) was provided by Roquette (France),
hydroxypropylmethylcellulose was purchased from Gerbrás – Brazil. Purified water was used in
the preparation of the PZQ-β-CD inclusion complexes. Ethanol absolute (VETEC ®) was of
analytical grade.

2.3.

Praziquantel standard solutions

The standard solutions were prepared by transferring 500 mg of PZQ to a 50 mL
volumetric flask and dissolved in ethanol at ultrasonic bath for 5 min. The volume was filled
with the same solvent to obtain a stock solution of 10 mg∙mL−1. This stock solutions were further
diluted with ethanol to obtain working solutions in concentrations ranging from 120 to 1020
µg∙mL−1. Working solutions were prepared in triplicate to validate the analytical method.

2.4.

Method validation

122

The UV spectrophotometric method to quantify PZQ was validated by determining the
linearity, detection and quantification limits, precision, accuracy, specificity and robustness
according to international guidelines of ICH for validation of analytical procedures (ICH
guidelines, 1996). All assays were performed at room temperature except for the robustness
assay, when samples were also stored at 4°C before analysis.

2.4.1. Linearity
The linearity of the method was verified by the average of twelve standard curves of PZQ
at concentration levels of 120, 270, 320, 570, 720, 870 and 1020 g mL-1. The linearity of the
standard curve was evaluated by linear regression analysis, through the least square regression
method and analysis of variance (ANOVA).

2.4.2. Detection and quantification limits

Limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were estimated according to the ICH
guidelines. The limit of detection was calculated by:
LOD = 3.3(σ/S)
Where, σ is the standard deviation of the response of the blank and S is the slope of the standard
curve (Ulu, 2007).
The limit of quantification was calculated by:
LOQ = 10(σ/S)

2.4.3. Precision
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The precision of the method was determined by intraday (repeatability) and inter-day
variation (intermediate precision). The repeatability of the method was evaluated using three
different concentration levels (120, 570 and 1020 g mL-1) of PZQ on the same day under the
same experimental conditions for two different days. To assess the intermediate precision, the
samples were analyzed by two analysts on two different days. Precision was expressed as the
relative standard deviation (R.S.D%). Statistical analyses were performed using Student’s t-test.
The analysis of samples was carried out in triplicate.

2.4.4. Accuracy

Accuracy of the method was determined by recovery of a known amount of the drug
added to β-CD:HPMC solutions at three replicate assays at three different concentrations of PZQ
(120, 420 and 720 g mL-1). The relative standard deviation and the recovery percentage were
employed to evaluate the accuracy of the method by the equation (Ulu, 2007):

Recovery (%) = 100  [found/added drug concentration]

2.4.5. Specificity

The specificity of the method was evaluated by comparing the UV spectra of blank
samples (β-CD and β-CD:HPMC). The scans were performed from 200 to 400 nm and checked
for the presence of interfering peaks.

2.4.6. Robustness
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The robustness of the method was evaluated by changing the solvent concentration
(ethanol absolute and ethanol P.A. 96%), wavelength (262, 264 and 266 nm) and temperature of
the PZQ samples (4°C and 25°C). The samples were transferred to sealed tubes and refrigerated
at 4ºC or maintained at room temperature (25°C) before analysis. Assays were performed using
570 g mL-1of PZQ. The mean recovery of PZQ was determined.

2.5.

Preparation of PZQ:β-CD:HPMC inclusion complexes

Inclusion complexes of PZQ:β-CD:HPMC with a 1:1 molar ratio and 0.5% of polymer
(w/w) were prepared by kneading. Appropriate amounts of drug and β-CD:HPMC mixture were
solubilized in ethanol and 1:2 ethanol:water solution, respectively. The mixture was kneaded in
ceramic mortar for 30 minutes. The samples were dried at 40 ºC for 12 hours. The assay was
prepared in triplicate.

2.6.

Assay of PZQ in PZQ:β-CD:HPMC inclusion complexes

An amount of PZQ:β-CD:HPMC inclusion complex, equivalent to 6 mg of PZQ, was
accurately weighed and transferred to a 10 mL calibrated flask. The analyte was extracted with
ethanol to obtain a theoretical concentration of 570 µg mL−1. The samples were centrifuged
(3000 rpm for 10 min at 25°C) to separate the insoluble β-CD and HPMC. The content of PZQ
in PZQ:β-CD:HPMC inclusion complex was calculated from the equation:
PZQ complexed (%) = 100 (Cl/Ct)
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Where, Cl is the concentration of PZQ determined by the proposed method in solid inclusion
complex, and Ct is the theoretical concentration of PZQ, considering initial weight of PZQ and
yield of PZQ:β-CD:HPMC inclusion complex.
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3.

Results and discussion

3.1.

Method validation

The UV spectra of PZQ in ethanol were recorded at concentration from 1 mg mL-1. It was
found that PZQ exhibits a maximum absorption peak (max) at 264 nm and 272 nm with a molar
absorptivity (ε) of 3.512 × 103 L mol−1 cm−1. (Fig. 2)

3.1.1. Linearity

The calibration curve of PZQ presented a linear relationship at the concentration range
from 120 to 1020 µg mL-1. The regression analysis data are summarized in Table 1. A good
correlation coefficient and lower calculated lack-of-fit F-value (3.39 ×10-11) indicate that the
linear model is suitable. In addition, the reliability of the method is confirmed by the intercept
and slope values within the 95% confidence interval and their lower standard deviations. The
LOD and LOQ, were 22.03 and 66.75 µg mL-1, respectively.

3.1.2. Precision

The intraday and interday relative standard deviation (R.S.D%) values obtained by the
proposed method were 0.56 - 2.66 % and 0.57 -3,41%, respectively (Table 2). The method gave
satisfactory precision since R.S.D. did not exceed 5% and the calculated t- values were below
critical values.
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3.1.3. Accuracy

The accuracy of the method was determined by recovering known amounts (270, 570 and
870 µg mL-1) of PZQ added to an amount of β-CD and HPMC equivalent to that found in the
PZQ:β-CD:HPMC inclusion complex and applied to the assay for quantifying the PZQ in the
inclusion complexes. The accuracy of the analytical technique was verified by means of the
recovery test, ranging from 97.22 to 101.40% (Table 3).

3.1.4. Robustness

No significant differences could be observed when the solvent, the wavelength and
samples temperature were changed. Recovery values were from 96.15 to 101.63 % (Table 4).
The method described is specific for the determination of PZQ in ternary inclusion complexes,
since no interfering signals were observed in samples β-CD and β-CD:HPMC without PZQ at
264 nm and PZQ was recovered when the proposed method was employed (Fig. 3). The
satisfactory recovery of PZQ (>98.78%) obtained in the robustness study at different
temperatures confirms that the molar absorptivity of PZQ does not depend on the temperature of
the sample. The regression equations of standard curves were the same at different sample
temperatures (data not shown).
The PZQ content was determined in the inclusion complex using the regression equation:
CPZQ= Absorbance + 0.00508/ 0.00111. The solid inclusion complex obtained by kneading
yielded excellent results. The content of PZQ in inclusion complex with β-CD and 0.5% of
HPMC (w/w) was 67. 13 ± 0.84% (n=3) using the validated UV method.
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4.

Conclusions

The proposed UV spectrophotometric method for determining the PZQ showed to be
simple, rapid, reproducible, robust and precise. It was possible to successfully quantify the PZQ
in β-CD inclusion complex with 0.5% of HPMC without any interference from the excipients.
The validated UV method can, therefore, be applied in quality control of the PZQ in PZQ:βCD:HPMC inclusion complex and pharmaceutical dosage forms.
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Table 1
Parameters of the UV method for quantifying PZQ.

Parameters

Values

Intercept (± Standard deviation)

0.00508 (± 0.00741)

Confidence Limits of Intercept

0.01395

Slope (±Standard deviation)

0.00111(± 1.86833 E–5)

Correlation coefficient (r2)

0.99988

Limit of detection, LOD (µg mL-1)

22.030

Limit of quantification, LOQ (µg mL-1)

66.757

Molar absorptivity, ε (l mol−1 cm−1)

3.5124 × 102

Prob >F

3.39684E–11a

a

Calculated value F = 49986.7 based on one-way ANOVA at a p=0.05 level.
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Table 2
Precision evaluation of the UV method for quantifying PZQ.

Precision

Added PZQ

Found PZQ

R.S.D.

Statistical

(μg mL-1)

(μg mL-1)

(%)

parameter
tcala

Intra-day
Analyst 1

Analyst 2

Inter-day

120

119.98 ± 3.19

2.66

0.99

570

567.19 ± 8.00

1.41

0.43

1020

1024.08 ± 5.82

0.56

0.15

120

114.26 ± 2.37

2.07

0.99

570

579.69 ± 0.08

0.62

0.0012

1020

1007.83 ± 12.29

1.22

0.06
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Analyst 1

Analyst 2

a

120

117.83 ± 4.02

3.41

0.69

570

575.89 ± 7.46

1.30

0.11

1020

1016.69 ± 7.33

0.72

0.32

120

118.31 ± 2.51

2.12

0.16

5.70

580.70 ± 3.29

0.57

0.005

1020

1003.20 ± 8,16

0.81

0.0039

tcal is the calculated value. Theoretical value t crit = 2.57 based on the t-test comparing average

with standard value at a p=0.05 level.

Table 3
Recovery of PZQ in PZQ:β-CD:HPMC to evaluate the accuracy of the UV method.

PZQ(μg mL-1)

a

Added

Found ± SDa

Recovered ± SDa (%)

270

262.83 ± 6.58

97.34 ± 2.44

570

575.91 ± 10.83

101.40 ± 1.89

870

845.79 ± 21.35

97.22 ± 0.32

Values are the mean of three determinations.
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Table 4
Robustness of the UV method using different solvents and varying the temperatures of the
PZQ samples.

PZQ(μg mL-1)

Parameters

a

Recovery ± SDa (%)

tcalb

Added

Found ± SDa

Solvent 1

570

573.57 ± 4.38

100.63 ± 0.76

0.52

Solvent 2

570

572.07 ± 3.36

100.36 ± 0.59

0.56

4 C

570

579.28 ± 14.35

101.63 ± 2.48

0.73

25 C

570

571.98 ± 3.74

100.35 ± 0.66

0.36

262 nm

570

568.47± 6.20

99.73 ± 1.09

0.26

264 nm

570

571.98 ± 3.74

100.35 ± 0.66

0.36

266 nm

570

563.21± 6.20

98.81± 0.86

0.21

Values are the mean of six determinations. btcal is the calculated value. Theoretical value t crit =

4.30 based on t-test comparing average with standard value at a p=0.05 level.
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