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RESUMO
Nos últimos anos, os estudos relacionados da área biomédica vêm se desenvolvendo com um

destaque especial na liberação controlada de fármacos a partir do desenvolvimento de materiais
nanoestruturados em busca de melhorias na administração dos fármacos. O desenvolvimento de

sistemas de liberação controlada leva em consideração alguns fatores, como o tipo do fármaco,
tipo de administração, resistência do material veiculador em meios aquosos, biocompatibilidade e
entre outros. O trabalho foi realizado a partir dos estudos dos fármacos Olanzapina e
Camptotecina. A olanzapina (OLZ) é um fármaco, que atua no tratamento da esquizofrenia e

apresenta baixa solubilidade em meios aquosos dificultando o tratamento das enfermidades. O
sistema de liberação controlada para a OLZ propõe a incorporação do fármaco em um suporte
inorgânico à base do argilomineral montmorillonita (MMT) dispersos em uma mistura biopolimérica

de Alginato (ALG) e Goma Xantana (GX). Após a síntese dos materiais propostos, os híbridos e
os bionanocompósitos foram caracterizados por diversas técnicas. As caracterizações

comprovaram a intercalação do fármaco na MMT pelo processo de troca iônica, como também a
interação com os biopolímeros. O teste de liberação foi capaz de mostrar em diferentes pH que o

sistema proposto apresenta uma liberação mais controlada para o fármaco estudado, do que

quando dissolvido apenas o comprimido comercial, indicando que o material desenvolvido pode
atuar como um sistema de liberação controlada. Para o estudo da Camptotecina, antitumoral de

amplo espectro, foi realizada a incorporação do fármaco em uma matriz 100% orgânica através de

uma ligação covalente ao COF-5 (Covalent Organic Framework). Para isso, um dos ligantes

utilizado na síntese do COF-5, o Ácido 1,4-benzenodiborônico (BDBA), foi submetido à nitração e
redução com H2, para fornecer uma funcionalidade com grupos NH2 nas paredes dos poros. Uma

esterificação com a camptotecina mais o ácido succínico foi necessária para que a posterior
amidação fosse obtida com sucesso. Com isso, neste estudo foram realizadas modificações

sequenciais da parede porosa do COF-5 com grupos amino nucleofílicos (10%-100%). Aos quais
forneceram materiais altamente funcionalizados com excelente resistência à digestão hidrolítica.

A ligação subsequente da camptotecina relata o primeiro caso de um sistema de liberação de
fármacos estável baseado em COFs com fármacos unidos covalentemente. Os materias
sintetizados foram caracterizados pós-síntese e testados sua estabilidade frente à fluidos

biológicos. Para avaliação da atividade biológica, efeito anti-tumoral, os materiais foram incubados
com células HeLa verificando a citototixicidade e calculando o os valores correspondentes da
metade da inibição máxima (IC50). As amostras apresentam uma citotoxicidade ligeiramente

inferior à da camptotecina, com valores de IC50 4 a 6 vezes superiores aos do fármaco livre.
Obtendo-se com sucesso o mecanismo esperado de liberação intracelular da camptotecina.

Palavras-chave: Olanzapina, Bionanocompósito, Camptotecina, COF-5, Liberação Controlada
de fármacos.

ABSTRACT
In recent years, related biomedical studies have been developing with a special emphasis on the
controlled drug release from the development of nanostructured materials in exploration of
improvements in drug administration. For the development of controlled release systems, we look

for factors such as the type of drug, type of administration, resistance of the carrier material in

aqueous media, biocompatibility and others. This work was carried out from the studies of the drugs
Olanzapine and Camptothecin. Olanzapine (OLZ) is a drug that acts in the treatment of

schizophrenia and presents low solubility in aqueous media making it difficult to treat the diseases.

The controlled release system for OLZ proposes the incorporation of OLZ into an inorganic support
based on montmorillonite (MMT) dispersed in a biopolymer mixture of Alginate (ALG) and Xanthan

Gum (GX). After the synthesis of the proposed materials, hybrids and bionanocomposites were
characterized by some techniques. The characterizations showed the intercalation of drug in the

MMT by ion exchange process, as well as interaction with the biopolymers. The release test was
able to show at different pHs that the proposed system shows a more controlled release for the
drug studied, than when dissolved only the commercial tablet, indicating that the developed material
can act as a controlled release system. For the study of Camptothecin, wide-range spectrum

antitumor, the drug was incorporated in a 100% organic matrix through a covalent bonding to COF5 (Covalent Organic Framework). So, one of the ligands used in the synthesis of COF-5, 1,4benzenediboronic acid (BDBA), was subjected to nitration and reduction with H2 to provide a

functionality with NH2 groups on the pore walls. An esterification with camptothecin and succinic
acid was required for subsequent amidation to be obtained successfully. Sequential pore wall
modification of covalent organic frameworks (e.g., COF-5) with nucleophyllic groups (e.g., amino)

yields highly functionalized materials with outstanding resistance to hydrolytic digestion.

Subsequent bonding of camptothecin reports the first case of a stable drug delivery system based
on covalently conjugated COFs. The synthesized materials are characterized and tested against

the biological fluids. We performed a preliminary study of the biological activity by incubation with
HeLa

cell

line.

Cytotoxicity

was

measured

by

using

the

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl

diphenyltetrazolium bromide) (MTT) assay, and calculating the corresponding half maximal
inhibitory concentration (IC50) values.

KEYWORDS: Olanzapine, Bionanocomposite, Camptothecin, Covalent Organic Framework, COF5, Drug Delivery Systems.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL
1. INTRODUÇAO GERAL

Nos últimos anos, os estudos relacionados da área biomédica vêm se

desenvolvendo com um destaque especial na liberação controlada de fármacos a

partir do desenvolvimento de materiais nanoestruturados buscando melhorias na

administração do fármaco e como consequência, a diminuição dos possíveis efeitos
colaterais (Ferey 2008, Bagheri, Ansari et al. 2018). Assim, a tecnologia de liberação
controlada de fármacos representa uma das fronteiras da ciência, a qual envolve

diferentes aspectos multidisciplinares e pode contribuir muito para o avanço da saúde
humana (Nel, Mädler et al. 2009).

A liberação de fármacos convencional tem sido bastante utilizada pelas

indústrias farmacêuticas na produção de medicamentos. A liberação convencional
pode ser definida como a quantidade de ativo máxima disponível para absorção em
um menor tempo após a administração. Esse tipo de liberação faz com que o paciente
tenha que utilizar doses diárias do medicamento. A administração de quantidades
repetitivas torna possível a intoxicação medicamentosa a partir de doses sucessivas
e acumuladas no organismo (Langer 1998, Langer and Tirrell 2004).

Ao se delinear um novo medicamento, ele é normalmente formulado em uma

dosagem mais simples possível para que seja eficaz no tratamento da doença. Os
fármacos

apresentam

diferentes

propriedades

físico-químicas

e

biológicas,

necessitando de diferentes formulações. A Tabela 1 lista algumas das propriedades
dos fármacos que precisam ser consideradas para encontrar sistemas de liberação
adequados, uma vez que a administração oral é a via mais conveniente e amplamente

utilizada como via de administração. Alguns fármacos, no entanto, apresentam baixa
biodisponibilidade e este fator pode ser devido a baixa solubilidade em água ou a baixa
permeabilidade para atravessar as células. (Yun, Lee et al. 2015).

Como exemplo, a Olanzapina é uma molécula que tem classificação

biofarmacêutica II com baixo peso molecular. Logo, conforme a Tabela 1 apresentará
baixa solubilidade em água e alta permeabilidade celular, como já citado

anteriormente, apresentará um tempo de meia-vida variável e a indicação é que a
administração do medicamento seja por via oral.
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Tabela 1. Fármacos com diferentes propriedades que requerem diferentes sistemas de liberação.
Adaptado de (Yun, Lee et al. 2015)

CB
Peso Molecular

Solubilidade em
Água

Permeabilidade
celular

Tempo de meiavida

Administração

Moléculas Pequenas
CB

CB

CB

▼

▼

▼

▲

▼

▲

Moléculas Grandes

Ácidos

Peptídeos

Proteínas

▼

▲

▲

▲

▼

◄►

◄►

◄►

▲

▼

▼

▼

▼

▼

VA

VA

VA

VA

▼

▼

▼

Oral

Oral

Oral

Oral

Parenteral

Parenteral

Parenteral

I

II

III

IV

CB: Classificação Biofarmacêutica
▲: Alto

Fármacos

▼: Baixo

◄►: Aceitável

Nucléicos
▲

VA: Variação individual de alto a baixo

Todos os ativos enfrentam várias barreiras para chegar ao local de atuação,

sendo uma jornada tortuosa desde seu local de administração até o seu local de ação
molecular, barreiras críticas incluem filtração rápida no rim e eliminação por meio do

sistema retículo endotelial. Outras barreiras são a membrana nuclear e os múltiplos
mecanismos de resistência a drogas que as células patológicas podem desenvolver
(Hubbell and Chilkoti 2012).

Embora alguns sistemas de liberação possam atingir locais específicos do

corpo ou controlar com precisão as taxas de liberação, somente nos últimos anos temse desenvolvido sistemas práticos. No entanto, em pouco tempo, novos sistemas de

liberação de fármacos tiveram um impacto em quase todos os ramos da medicina,
incluindo

cardiologia,

oftalmologia,

imunologia e tratamento da dor.

endocrinologia,

oncologia,

pneumologia,

Muitos princípios utilizados na administração de medicamentos, tais como a

aplicação de materiais para liberação controlada a longo prazo de agentes
encapsulados, também têm sido utilizadas para a entrega de pesticidas, fertilizantes,

herbicidas, fragrâncias, aromas e outras substâncias, tornando liberação controlada
uma área de notavelmente aplicação generalizada (Langer 1998).
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As vantagens potenciais da liberação controlada de fármacos:

1) a manutenção contínua do fármaco em níveis terapêuticos desejáveis;

2) redução dos efeitos colaterais prejudiciais devidos à administração
direcionada a um tipo particular de célula ou tecido;

3) potencial diminuição da quantidade de ativo necessária;

4) diminuição do número de doses e dosagem, possivelmente, menos

invasiva, levando a um melhor conforto ao paciente durante o
tratamento; e

5) facilitação da administração de medicamentos para fármacos com curto

tempo de meia-vida, por exemplo, peptídeos e proteínas (Langer 1998).

As vantagens acima devem ser pesadas em relação às seguintes

preocupações no desenvolvimento de cada sistema de liberação em particular:
1) toxicidade dos materiais a partir do qual a droga é liberada;

2) o desconforto causado pelo próprio sistema ou os meios de inserção; e
3) custo do sistema, devido aos materiais de encapsulação utilizados no
processo de fabricação (Langer 1998).

Sabe-se agora que em muitos casos de administração de medicamentos, o

fármaco é liberado imediatamente no organismo, fazendo com que o paciente tenha

que ingerir doses diárias do medicamento, podendo chegar a níveis tóxicos (Figura

1a). A diferença de concentração do fármaco no sangue ao longo do tempo, como
também, a quantidade excessiva de doses diárias potencializam os efeitos colaterais

intrínsecos de cada fármaco prejudicando os pacientes em tratamento (Modi, Modi et
al. 2013). A liberação controlada de fármacos é a liberação gradativa de um fármaco

fazendo que com que a concentração permaneça quase que constante, como é
ilustrado na Figura 1b, por determinado período de tempo, geralmente horas ou dias.
Esses fatores diminuem os efeitos colaterais associados como também a diminuição
de intoxicação medicamentosa (Modi, Modi et al. 2013).

Assim, o grande interesse nessa área de pesquisa para os cientistas do mundo

todo é justificado pelas inúmeras vantagens em se utilizar um sistema de liberação
controlada, onde entre elas destacam-se:
i)

Liberação contínua e controlada do fármaco através da degradação da

matriz, que consiste na adição de um excipiente biocompatível e biodegradável.
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ii)

Substâncias lipofílicas e hidrofílicas podem ser utilizadas como

excipientes, bem como os polímeros tanto de origem natural e sintético, e inclusive
sólidos inorgânicos de diferentes origens.

Figura 1. Evolução no tempo da concentração no sangue do fármaco administrado (linha azul) por um

método convencional de multidoses, e um sistema de liberação controlada (linha vermelha). Adaptado
de (Alcantara, Aranda et al. 2010).

O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada leva em consideração

vários fatores, tais como o tipo do fármaco, tipo de liberação que se deseja obter para
certo tipo de princípio ativo, resistência do material veiculador em meios aquosos (ex.:
fluidos fisiológicos), biocompatibilidade e entre outros.

Existem vários métodos para controlar a ação dos fármacos, tais como métodos

mecânicos, físico-químicos e químicos que podem ser aplicados a sistemas

farmacêuticos convencionais e sistemas avançados (Lyra, Soares Sobrinho et al.
2007, Modi, Modi et al. 2013). Esses métodos se baseiam em barreiras físicas e/ou
químicas que controlam a velocidade de liberação do fármaco (Kost and Langer 2012).
Para um melhor resultado, se faz necessário uma boa escolha do agente carreador

apropriado, o qual seja capaz de liberar o princípio ativo de forma adequada.
Assim, os sistemas de liberação controlada de fármacos têm como objetivo

atingir concentrações plasmáticas adequadas, pois é preciso manter a concentração
do fármaco liberado na faixa terapêutica evitando que ultrapasse a faixa tóxica ou

decaia para a faixa sub-terapêutica, como ilustrado na Figura 1. Este objetivo é
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alcançado através da maximização da biodisponibilidade do fármaco, ou seja, o
controle da velocidade de liberação e absorção. (Manadas, Pina et al. 2002, Yun, Lee
et al. 2015).

Entre as mais diversas matrizes estudadas como suporte para liberação de

fármacos se encontram os materiais micelares, lipossomas, sólidos inorgânicos de
distintas naturezas, revestimentos poliméricos, ou até mesmo mediante a formação

de materiais híbridos do tipo bionanocompósitos, no quais se incluem a combinação
de fases orgânicas e inorgânicas (Mousa, Dong et al. 2016). Recentemente, um grupo

de materiais, denominados COFs (Covalent Organic Frameworks) vêm sendo utilizado
para sistemas de liberação.

Nesta perspectiva, os problemas de solubilidade do fármaco, efeitos colaterais,

altas doses diárias torna a Olanzapina um fármaco em destaque para se realizar uma
pesquisa em torno de materiais capazes de superar esses desafios. Por outro lado, a
Camptotecina é uma molécula desafiadora para os pesquisadores, devido à sua alta
atividade anti-tumoral, em busca de um material que possa ser utilizado para o
tratamento contra o câncer de forma segura.
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS
2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo Geral



Tem se como objetivo geral o desenvolvimento de materiais para a liberação
controlada da Olanzapina e da Camptotecina através do uso de distintas matrizes
buscando uma liberação em local específico.

2.2.

Objetivos Específicos

2.2.1. Estudo Olanzapina


Intercalar o fármaco Olanzapina entre as lamelas da argila montmorillonita para se



Proteger o fármaco contra meios oxidativos;




obter o máximo de Olanzapina incorporada;

Desenvolver e caracterizar um bionanocompósito a base da mistura biopolimérica
Alginato-Goma Xantana;

Realizar os testes de liberação controlada para o híbrido MMT-OLZ e para o
bionanocompósito ALG-GX-MMT-OLZ.

2.2.2. Estudo Camptotecina


Sintetizar o COF-5;



Sintetizar o COF-5 funcionalizado utilizando o Ácido 1,4-benzodiboronico (BDBA)



Realizar a nitração e redução do Ácido 1,4-benzodiboronico (BDBA);
modificado;



Desenvoler um Pro-Fármaco e realizar a ligação do Pro-Fármaco com o COF-5



Caracterizar o COF-5 e seus modificados;



Realizar o estudo de citotoxicidade do COF-5 e materiais desenvolvidos com as



funcionalizado através de ligação covalente;

Estudar a estabilidade do COF-5 frente aos fluidos biológicos;
células HeLa.
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3. FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA
(ESTUDO OLANZAPINA)
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CAPÍTULO 3 – REFERENCIAL TEÓRICO (ESTUDO OLANZAPINA)
3. Referencial Teórico – Estudo Olanzapina
Este capítulo apresenta o referencial teórico da tese descrevendo sobre a

história da esquizofrenia e seus sintomas, o mecanismo de ação da Olanzapina e as
principais vantagens no uso de sistemas bionanocompósitos como sistemas para
liberação controlada, descrevendo os materiais utilizados neste trabalho para a
formação dos bionanocompósitos.
3.1.

Esquizofrenia
O termo “esquizofrenia” (do grego, esquizo = divisão, phrenia = mente) foi

denominado por Bleuler (1857-1939) substituindo o termo demência na literatura

(Silva 2006). Existem diversos estudos realizados de prevalência da esquizofrenia no

mundo (Torrey 1987, Mari and Leitão 2000), onde foram encontrados uma média 0,5%
de prevalência. Entretanto, estudos mostram um aumento da incidência de casos,
tornando a incidência de novos casos em aproximadamente 1% (Mari and Leitão
2000). Ou seja, em uma população de 10.000 habitantes existem 10 novos casos de

esquizofrenia por ano. Mas, dados reais indicam uma prevalência entre 1 e 7 novos
casos por ano (Mari and Leitão 2000).

Os primeiros sintomas e sinais da doença começam mais frequentemente no

início da fase adulta (Silva 2006). Estudos mostraram que não há descobertas de

novos casos antes da puberdade ou após os 50 anos de idade (Mari and Leitão 2000).

Outros estudos conduzidos por Häfner e colaboradores mostraram que os homens
apresentam uma idade de início da doença mais precoce que as mulheres, enquanto
os homens têm um início em torno dos 18-25 anos, as mulheres apresentam início em
torno dos 25-35 anos (Hafner, an der Heiden et al. 1998). Assim, o gênero é um

importante fator preditivo no curso e na evolução da esquizofrenia, a qual as mulheres

têm um prognóstico melhor que os homens em relação ao número de reinternações
psiquiátricas, evolução clínica e funcionamento social. Outro fator importante é que há
mais casos de suicídios entre homens esquizofrênicos do que mulheres, e isso está
associado com desesperança, depressão e falta de expectativas (Chaves 2000).
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Os primeiros sinais da doença são perda de energia, humor depressivo,

isolamento, comportamento inadequado, negligência com a higiene pessoal afetando
assim o contato social e desempenho no trabalho, por exemplo. Esses sinais tendem
a permanecer por semanas e até meses antes dos sintomas mais característicos

(Silva 2006). O diagnóstico é feito particularmente pela presença de certos sintomas
psicológicos ou pela exclusão dos sintomas de outras doenças (Crow 1980).

Assim, para um melhor diagnóstico da esquizofrenia são encontrados sintomas

mais característicos da doença como alucinações e delírios, transtornos de
pensamento e fala, perturbação das emoções e do afeto, déficits cognitivos e avolição,

que é a incapacidade de iniciar e persistir em atividades dirigidas a objetivos, por
exemplo, ir à escola ou ao trabalho (Silva 2006).

As alucinações e os delírios são sintomas bastante utilizados no diagnóstico da

esquizofrenia, devido esses serem observados em algum momento durante o curso
da doença. As alucinações visuais podem ocorrer em 15%, as auditivas em 50% e as

táteis em 5% de todos os sujeitos, enquanto os delírios em mais de 90% dos doentes
(Pull 2005).

Os distúrbios do comportamento na esquizofrenia incluem comportamento

grosseiramente desordenado e comportamento catatônico, o qual é um aspecto

característico da esquizofrenia (Silva 2006). A catatonia é definida como um conjunto

de movimentos, posturas e ações complexas involuntárias. Os fenômenos catatônicos
incluem: estupor, catalepsia, automatismo, maneirismos, estereotipias, fazer posturas
e caretas, negativismo e ecopraxia. Foram encontrados sintomas catatônicos entre 5
e 10% dos pacientes com esquizofrenia (Pull 2005, Silva 2006).

A figura 2 resume de forma ilustrativa a quantidade pessoas que são afetadas

pela esquizofrênia e os sintomas positivos e negativos que estão associados a
aqueles que desevolveram ou estão desenvolvendo a doença.
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Figura 2. Esquema geral sobre a esquizofrenia. Adaptado de <http://www.roche.com/roche-stories2013-07-09-1.jpg>

Com a chamada “Revolução Farmacológica da Psiquiatria”, em meados do

século XX, iniciou-se a utilização de antipsicóticos típicos para o tratamento de
doenças mentais. A clomorprazina foi um dos primeiros fármacos utilizados para o
tratamento dessas psicoses, o qual foi administrado por Jean Delay e Pierre Deniker,

em pacientes que estavam internados há anos em hospitais. O resultado foi a melhora
significativa nos sintomas, sendo em alguns deles, o possível retorno ao convívio

social. Ainda foram descobertos outros compostos com propriedades farmacológicas
semelhantes, mas com diferente estrutura química.

(Graeff and Guimarães 1999, Silva 2006, Frese 2013).

Os antipsicóticos demoram dias para gerarem os efeitos terapêuticos máximos,

a qual sua principal função consiste no bloqueio de receptores dopaminérgicos D2 no
sistema nervoso central. Mas, além dos efeitos terapêuticos, os pacientes podem

apresentar efeitos colaterais maléficos, como a síndrome de Parkinson, reações
distônicas agudas, acatisia, acinesia e síndrome neuroléptica maligna (Graeff and
Guimarães 1999, Silva 2006).
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Atualmente, busca-se por antipsicóticos com menos efeitos adversos, que

sejam capazes de não apresentar sintomas negativos da esquizofrenia durante o
tratamento, esses são denominados antipsicóticos atípicos, a exemplo da clozapina,
risperidona, olanzapina e entre outros (Silva 2006).
3.2.

Olanzapina – um antipsicótico atípico
A característica comum entre os antipsicóticos atípicos é a capacidade de

promover a ação farmacológica em doses que não produzam, de modo significativo,
efeitos adversos (Oliveira 2000, Silva 2006).

Os antipsicóticos denominados atípicos diferem em sua função farmacológica,

antes os típicos ou “convencionais” atuavam em receptores de dopamina D2, agora
os novos fármacos não têm mais afinidade com esses receptores, mas apresentam

alta afinidade com os outros neuroreceptores, incluindo aqueles para serotonina. A
nova classe de antipsicóticos promete uma maior segurança e eficácia no tratamento
de doenças neurológicas (Lieberman, Stroup et al. 2005).

A olanzapina é um antipsicótico que possui afinidade pelos sítios de ligação D1-

D4, serotoninérgicos (5-HT2,3,6), muscarínicos (subtipos1-5), adrenérgicos (alfa1) e
histaminérgicos

(H1)

(Oliveira

2000).

Estudos

conduzidos

por

Beasley

e

colaboradores sugeriu que a olanzapina diminui os sintomas positivos e os negativos

da esquizofrenia demonstrados na Figura 1, e ainda possui baixa incidência de efeitos
adversos (Beasley Jr, Tollefson et al. 1996).
A

olanzapina,

denominada

2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-5H-tieno[3,2-

c][1,5]benzodiazepina representada na Figura 3, é um agente psicotrópico que

pertence à classe das benzodiazepinas e é obtida a partir da modificação da estrutura

química da clozapina (Tollefson, Beasley et al. 1994, Wood, Beasley et al. 1994,
Edlinger, Hofer et al. 2009, Rajendraprasad and Basavaiah 2009, Srivastava and
Ketter 2011).
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Figura 3. Representação da estrutura química da Olanzapina
H3 C

N
N

H3 C

S

N

N
H

Pertencente à classe II, de acordo com a classificação biofarmacêutica, a

Olanzapina apresenta alta permeabilidade em membranas biológicas, porém baixa

solubilidade em meios aquosos (Altamura, Sassella et al. 2003, Dixit, Kini et al. 2011).
A baixa solubilidade em água prejudica o tratamento das doenças por dificultar a

dissolução e absorção no organismo (Wawrzycka-Gorczyca, Borowski et al. 2007),
sendo mostrado até como possível fator de intoxicação fatal no organismo (Nagasawa,

Yajima et al. 2014). A permeabilidade é devido ao efluxo de glicoproteínas-P na

barreira hematoencefálica (Altamura, Sassella et al. 2003, Abdelbary and Tadros
2013). Geralmente a absorção da olanzapina acontece no sistema gastrointestinal

depois de doses orais altas. O sistema digestivo não tem a capacidade de lançar o

ativo à corrente sanguínea, pois a veia porta leva-o direto ao sistema hepático,
ocorrendo assim degradações, conhecidas como efeito de primeira passagem. Sabese que o efeito de primeira passagem para a OLZ acarreta em uma diminuição de

aproximadamente 60% da dose, deixando assim menos fármaco biodisponível para
ação (Kassahun, Mattiuz et al. 1997).

A administração via oral prejudica essa quantidade disponível devido ao acesso

à circulação sistêmica, em consequência ao sistema hepático. Sabe-se ainda que o
próprio trato gastrointestinal ocasiona a diminuição do ativo através da atuação das

enzimas, como a CYP3A4 (Katzung, Masters et al. 2006). Para suprir a metabolização
da olanzapina, a quantidade da dose é aumentada ou mesmo a frequência delas,

esses fatos fazem com que surjam efeitos adversos mais frequentes que podem ser
desde sonolência e boca seca até ganho de peso, hipotensão, tremores e diabetes
(Wisher 2012, Abdelbary and Tadros 2013).

A administração da olanzapina é geralmente recomendada a se tomar uma vez

ao dia antes de dormir, por causa do efeito sedativo que está associado. A média geral
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da dose é de 10mg, mas são encontradas doses menores no mercado. Após a
ingestão, o fármaco alcança o pico máximo do nível plasmático entre 5 a 8 horas com
tempo de meia-vida em torno de 35 horas. A dose deve ser ajustada para cada tipo
de problema a depender da reposta do paciente (Fini, Cavallari et al. 2010).

A olanzapina é comercializada como uma base livre, sendo um sólido cristalino

de cor branca a amarela e com características hidrofóbicas. Uma forma de se
mensurar a relação entre a lipossolubilidade e hidrossolubilidade é através do

coeficiente de partição octanol/água. Este coeficiente indica a tendência preferencial

do fármaco em se dissolver na fase oleosa ou aquosa. O logaritmo desse coeficiente
é chamado de logP. A OLZ apresenta um logP=2,199 em pH 9,0, isso significa que

quando P > 0, o fármaco apresenta maior afinidade por meios lipofílicos. Entretanto,

quando se abaixa o pH para 5,0, o logP = 0,3, ou seja, há um aumento na afinidade

por meios hidrofílicos. Quanto menor o valor de logP mais hidrofílico será o fármaco.

A molécula de OLZ contém dois centros básicos e é fracamente solúvel em água, na
sua forma não protonada, mas solúveis em pH ácido abaixo de seus valores de pKa
(7,37, 4,69): 87,4 g/L, a pH 5; 0,02 g/L a pH 6,8; 0,0165 g/L a pH 9. A base é conhecida

por existir em diversas modificações cristalinas e em várias formas hidratadas e/ou
solvatadas que são geralmente estáveis em condições ambientais. Tendo vista muitas
formas diferentes, o conhecimento pode ser importante para evitar alterações não

previstas nas formulações finais, que por sua vez, podem influenciar as propriedades
do produto, tal como na formação de comprimidos e/ou a liberação do ativo após a
ingestão. Seria, portanto, desejável preparar uma forma farmacêutica para a
olanzapina, que é resistente à formação de solvato, mantendo uma certa afinidade
para os meios aquosos e prolongando a sua ação (Fini, Cavallari et al. 2010).

Ao se melhorar a solubilidade do fármaco, pode-se obter formulações

farmacêuticas com doses mais baixas, porque a maior eficiência de dissolução leva a

um maior percentual de fármaco absorvido. Com isso, obter-se-ia formulações com
custos reduzidos, permitindo maior acesso à medicação, menores investimentos em

medicação adicional para tratar efeitos colaterais, maior adesão ao tratamento por
causa dos efeitos colaterais reduzidos, e maiores investimentos na melhoria dos
cuidados de saúde mental (Freitas, Rolim et al. 2012).

Mesmo a solubilidade melhorada, a absorção da olanzapina ainda estaria

prejudicada, pois a liberação atual é de forma imediata. Assim, para superar o efeito
de primeira passagem e se obter uma maior biodisponibilidade do fármaco, o
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transporte linfático intestinal do fármaco pode ser explorado (Paliwal, Rai et al. 2009,
Sood, Jawahar et al. 2013).

A fim de evitar a cinética de liberação inicial e seus possíveis efeitos colaterais

faz-se necessário desenvolver um novo sistema liberação controlada para este tipo

de fármaco (Leucht, Pitschel-Walz et al. 1999, David, Taylor et al. 2000, Seju, Kumar
et al. 2011).
3.3.

Bionanocompósitos
O interesse em buscar materiais que apresentem funcionalidade contendo

propriedades tecnológicas, baixo custo e que seja sustentável, tornou os
bionanocompósitos em materiais de grande importância ao longo do tempo (Zeng, Yu

et al. 2005, Darder, Aranda et al. 2007, Ribeiro, Alcântara et al. 2014, Yun, Lee et al.
2015).

Bionanocompósitos são constituídos de espécies orgânicas de origem natural

ou biológica (ex.: biopolímeros) e de sólidos inorgânicos com escala nanométrica (ex.:

argilominerais) (Darder, Aranda et al. 2007, Ruiz-Hitzky, Aranda et al. 2010). A
combinação destas espécies, dão lugar a compostos que combinam as características

de ambos materiais, como mostra a figura 4, melhorando assim propriedades

mecânicas, estabilidade térmica, resistência a meios aquosos, além de outras
propriedades funcionais (Aguzzi, Cerezo et al. 2007, Darder, Aranda et al. 2007).

Figura 4. Tipos de estruturas dos compósitos baseados em argilominerais e polímeros. Adaptado de
(Rhim and Ng 2007).
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A combinação das fases orgânica e inorgânica em escala molecular, dão lugar

a novos materiais que combinam as características de ambos os materiais agregando

muitas vezes um valor que não era dado a esses separados. Como mostra a Figura
4a, quando se tem fase separada, as partículas de argila são dispersas dentro da

matriz polimérica e as camadas da argila não se separam. Quando se tem intercalação
ou esfoliação produz-se dois compostos em nanoescala ideais. Em um

nanocompósito intercalado frequentemente uma única cadeia de polímero vai ser
conduzido entre as camadas de silicato de argila, mas o sistema continua a ser

bastante bem ordenada num tipo de arranjo empilhado. Em um nanocompósito

esfoliado, as camadas de silicato são completamente deslaminadas e se dispersam.
Os bionanocompósitos podem apresentar melhorias nas propriedades mecânicas,

estabilidade térmica, resistência a meios aquosos, além de propriedades funcionais.
Assim, esses tipos de materiais são considerados como interdisciplinares, uma vez

que podem ter potenciais aplicações em diversas áreas do conhecimento como
Ciências da Vida, Ciência dos Materiais e da Nanotecnologia (Aguzzi, Cerezo et al.
2007, Darder, Aranda et al. 2007).

Quando se pensa nos bionanocompósitos para biomedicina, observa-se que

atualmente há um grande crescimento e incentivo a esses materiais principalmente

na liberação controlada de fármacos, tais como antibióticos, anticancerígenos, antiinflamatórios e entre outros (Alcantara, Aranda et al. 2010). Isto ocorre principalmente

devido a união de diversas características importantes como a biodegrabilidade,
biocompatibilidade, versatilidade, alta capacidade de retenção do fármaco e baixo
custo (Darder, Aranda et al. 2007).

A maioria dos bionanocompósitos preparados em laboratório se baseiam na

combinação de biopolímeros e silicatos da família dos argilominerais, como a
montmorillonita (Aguzzi, Cerezo et al. 2007).
3.3.1. Argilominerais - Montmorillonita
Os sólidos inorgânicos da família dos argilominerais (montmorillonita, sepiolita,

palygorskita, caulinita, haloisita, entre outros) são comumente usados na área

biomédica como suportes para liberação controlada (Aguzzi, Cerezo et al. 2007, Kim,
Huang et al. 2007, Mousa, Dong et al. 2016). A maioria desses silicatos apresentam

características essenciais para aplicação na biomedicina, como biocompatibilidade,
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biodegradabilidade, não toxicidade e boa compatibilidade com espécies orgânicas
(Darder, Aranda et al. 2007).

A montmorillonita é um argilomineral do grupo das esmectitas e possui fórmula

estrutural (Na)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2•nH2O. Sua estrutura é do tipo 2:1 em que são

compostas por camadas estruturais constituídas de duas folhas tetraédricas de sílica

e uma folha central octaédrica de alumina, unidas entre si por átomos de oxigênio
comum a ambas as folhas, como é mostrado na Figura 5 (Jain and Datta 2014). Nas

montmorillonitas ocorrem substituições isomórficas por cátions de menor estado de

oxidação, sendo nas camadas tetraédricas a mudança de Si por Al, e nas camadas
octaédricas a troca de Al por Mg. Essas substituições geram deficiência de cargas

positivas, resultando em uma camada de carga global negativa (Jain and Datta 2014).
A carga negativa da rede é balanceada por cátions interlamelares, geralmente são

Na+, Ca2+ e K+, como é demonstrado na Figura 5 a presença do cátion (Uddin 2008).
A presença desses cátions interlamelares, confere a montmorillonita interessantes

propriedades de troca iônica, uma vez que esses cátions podem ser trocados por
outros, mediante uma reação química estequiométrica (Anand, Kandarapu et al.
2001).

Figura 5. Representação esquemática da montmorillonita. (T = tetraedro e O = octaédrico). Adaptado
de <http://braungroup.beckman.illinois.edu/IanBlitz.html>

Na liberação controlada de fármacos, a montmorillonita pode ser utilizada como

matriz anfitriã, a qual o princípio ativo pode ser intercalado facilmente no espaço
interlamelar por reações de troca iônica (Margarita Darder 2003, Aguzzi, Cerezo et al.

2007, Aguzzi, Sandri et al. 2014), como Joshi e colaboradores, no qual estudaram a
intercalação por troca iônica do maleato de timolol com a montmorillonita. Esse
fármaco é eficaz contra a hipertensão, arritmias, bem como para prevenção
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secundária de infarto do miocárdio. Os estudos indicaram que a montmorillonita pode
ser usada como o suporte na liberação prolongada de timolol em administração oral
(Joshi, Kevadiya et al. 2009).

Entretanto, estudos de materiais bionanocompósitos a base de montmorillonita

como dispositivos de liberação controlada de fármacos ainda é recente. Dentro deste
contexto é relevante citar o trabalho de Iliescu e colaboradores (2014), em que

sistemas de montmorillonita/alginato foram utilizados para sistemas de liberação de

irinotecano, um fármaco usado no tratamento de carcinoma metastático do cólon ou

reto não tratado previamente. O material bionanocompósito resultante foi comparado
com o híbrido (montmorillonita-irinotecano) e com o irinotecano puro, sendo
constatado que em ambos os materiais, bionanocompósito e híbrido, houve um
controle na liberação do fármaco, sem qualquer efeito de degradação das esferas. No

entanto, para o irinotecano puro, em 90 minutos houve uma liberação de 50%, frente

aos 4,6 e 7,5% de liberação do bionanocompósito e do híbrido montmorillonitairinotecano, respectivamente. Dessa forma, o sistema híbrido pode ser utilizado para
liberação controlada no local do tumor e o bionanocompósito pode funcionar em um

sistema de liberação em quimioterapia intra-operatória de carcinoma colo-retal
(Iliescu, Andronescu et al. 2014).
3.3.2. Fases Biopoliméricas
Os polímeros mais empregados como matrizes na liberação controlada de

fármacos tanto de origem natural, como biológica são da classe dos polissacarídeos

como alginato, pectina, gelatina, quitosana, entre outros (Alvarez-Lorenzo, BlancoFernandez et al. 2013). Esses tipos de matrizes tem despertado grande interesse
devido as suas interessantes propriedades de biodegrabilidade, biocompatibilidade,

baixa densidade, juntamente com a sua versatilidade, desde que podem ser
processados nas mais diferentes formas como filmes, microesferas, espumas e entre

outros (Matalanis, Jones et al. 2011, Alvarez-Lorenzo, Blanco-Fernandez et al. 2013).
Porém muitos desses polissacarídeos apresentam alto caráter hidrofílico, no qual
muitas vezes é um inconveniente quando se deseja obter sistemas resistentes em
meios aquosos.
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3.3.2.1. Alginato
O Alginato (ALG), é um polissacarídeo extraído a partir de algas marrons

extraída de Laminaria hyperborea e lessonia encontrado em águas costeiras ao redor
da terra, apresenta propriedades não-tóxica e biodegradável (Tonnesen and Karlsen

2002, Augst, Kong et al. 2006, George and Abraham 2006, Hamidi, Azadi et al. 2008,
Hu, Chen et al. 2015). O ALG é composto por dois tipos de ácido urônico: ácido
manurônico (M) e ácido gulurônico unidade (G) ligados covalentemente que podem

formar três tipos de sequências ou blocos, como mostra a Figura 6. O polímero pode

ser formado a partir da ligação M-M-M, formar um copolímero M-G-M, ou ser formado
apenas do ácido gulurônico, G-G-G.

Figura 6. Estrutura química do Alginato e suas derivações poliméricas. Adaptado de
<http://www.kimica-alginate.com/alginate/chemical_structure.html>

Como um copolímero polianiônico, a cadeia molecular do ALG contém muitos

grupos carboxílicos e hidroxilas residuais, podendo formar também gel insolúvel,
podendo ser conformado em esferas, a partir de um íon metálico polivalente, como
Ca2+ (Tonnesen and Karlsen 2002, Augst, Kong et al. 2006).

Devido à boa biocompatibilidade e biodegradabilidade, o ALG tem sido

amplamente utilizado como um material de liberação de fármacos (Alcântara, Aranda

et al. 2010, Iliescu, Andronescu et al. 2014). No entanto, em sistemas monofásicos de
Alginato, há desvantagens na atuação desse biopolímero por não ter estabilidade e

apresentar estrutura macroporosa na rede do gel, o que pode dar origem à baixa
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eficiência de retenção e uma liberação súbita dos fármacos (George and Abraham

2006). Assim, a modificação química pode ser adaptada para melhorar essas

propriedades, através de mistura com outras macromoléculas para produzir sistemas
impenetrantes e controlar melhor a liberação do fármaco (Bae and Kim 1993, Wang,
Zhang et al. 2009).

3.3.2.2. Goma Xantana
A Goma Xantana (GX) é um polissacarídeo extracelular de elevada massa

molecular, produzido pela fermentação da bactéria Xanthomonas campestris gram-

negativa, como mostra a Figura 7. O carácter aniônico da GX é devido a presença de
ambos os grupos de ácido glucurônico e ácido pirúvico na cadeia. Além disso é

soluções de GX são altamente viscosas devido aos seu alto teor de inchamento
(swelling) (Bhardwaj, Kanwar et al. 2000). Por apresentar biocompatibilidade e

biodegradabilidade, como o ALG, tem sido bastante utilizada em sistemas de liberação

controlada de fármacos e como espessantes na indústria alimentícia (Sinha, Mittal et
al. 2004, Chen, Chang et al. 2006).

Figura 7. Estrutura química da Goma Xantana

A GX é bastante eficaz em prolongar a liberação de fármacos solúveis e

fracamente solúveis, e é ocasionado pela diminuição do tamanho das partículas.

Porém, em meios ácidos, a liberação ocorre por erosão, não deixando de difundir
fármacos em diferentes pHs (Bhardwaj, Kanwar et al. 2000), se fazendo necessário
de um sistema mais complexo para que além de retardar a liberação do fármaco, o
sistema desenvolvido mantenha o nível plasmático constante.
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a b s t r a c t
Olanzapine (OLZ) is a drug that is used in the treatment of schizophrenia and other psychoses, and it belongs to
the thienobenzodiazepine class. The OLZ molecule has low solubility decreasing bioavailability, but has high permeability in membrane biological being classiﬁed as a Class II drug substance according to the Biopharmaceutics
Classiﬁcation System. It was reported many side effects of administering OLZ orally. So, in order to increase the
bioavailability of drug and possibly reducing some of side effects, this paper proposes a new material able to
controllably release the drug in the body. To control the dissolution rate, this work proposes a system that incorporates the drug into montmorillonite (MMT) dispersed in a mixture of alginate (ALG) and xanthan gum (XG)
biopolymers. The proposed hybrids and bionanocomposites were characterized by several physicochemical techniques, including XRD, IR-ATR, TG
DTA, SEM-EDS and HPLC. The characterization data conﬁrmed the intercalation of the OLZ into the MMT by the
ion exchange process, as well as the interaction of the MMT-OLZ with the biopolymers. The release test, conducted under various pH conditions, showed that the proposed system exhibited a more controlled drug release than
commercial tablets, indicating that the ALG-XG/MMT-OLZ bionanocomposite can act as a controlled release system for OLZ.
© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
The drug 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-thieno[3,2-c]
[1,5]benzodiazepine, also known as olanzapine (OLZ), belongs to the
class thienobenzodiazepine. OLZ is an atypical antipsychotic used in
the treatment of schizophrenia and other psychoses [1–4]. OLZ has
high permeability in biological membranes but low solubility in aqueous media, thus belonging to Class II according to the Biopharmaceutical
Classiﬁcation System [5,6]. Low water solubility increases the difﬁculty
of dissolution and absorption of drug substances in the body, which affects the treatment of diseases [7] and has even been shown to contribute to fatal intoxication in the body [8].
Generally, oral administration affects the amount of available drug
that accesses the systemic circulation after passing through the hepatic
system (ﬁrst pass effect). It is also known that the gastrointestinal tract
itself causes the drug concentration to decrease due to enzymes such as
CYP3A4 [9,10].
To avoid the initial release kinetics and their possible side effects, it is
necessary to develop a new controlled delivery system for this type of
drug [11,12]. A variety of drug delivery systems involving OLZ have
⁎ Corresponding author.
E-mail address: sibelepergher@gmail.com (S.B.C. Pergher).
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been reported, including brain targeting via intranasal delivery of
core–shell particles to overcome the blood-brain barrier (BBB) [13],
complexation with cyclodextrin [14], nasal delivery of PLGA nanoparticles [15], and encapsulation in solid-lipid nanoparticles and microspheres [16,17].
Controlled drug release systems aim to achieve adequate plasma
concentrations of the released drug that remain within the therapeutic
range, avoiding concentrations that exceed the threshold for toxicity or
decay to the sub-therapeutic range [18–20].
New strategies for more controlled drug delivery are being widely
studied, which include using inorganic solids such as clay minerals
[21–26]. In addition to acting as inert constituents in the formulation,
the clays may regulate important characteristics of the release process,
such as the dissolution rate and the release rate. As well as it may,
even aid the release of active components in speciﬁc locations [23,25].
Montmorillonite clay (MMT) has a 2:1 lamellar crystal structure
consisting of an octahedral alumina sheet layered between two tetrahedral silica sheets. Imperfections in the crystal lattice and isomorphous
atomic substitutions induce a net negative charge that leads to the adsorption of metal ions in the interlayer space, resulting in a capacity
for swelling and cation exchange [27–29]. These properties have led to
the application of montmorillonite clay in several areas, especially in
the last decade. In the pharmaceutical ﬁeld, MMT has been used in the
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development of new hybrid devices for controlled release [24,30–33].
Among the many existing phenomena investigated for controlled release formulations containing MMT, the ion exchange process has
been highlighted by researchers in recent years [22,24,34].
The interest in low-cost, sustainable materials that exhibit functionality and technologically advantageous properties has made
bionanocomposites of great importance over time [19,30,35,36].
Bionanocomposites are materials made of naturally occurring organic or biological species (e.g., biopolymers) and inorganic solids
with periodic structures on the nanometer scale (e.g., clay minerals)
[35,37,38]. The combination of biopolymers and clay minerals gives
rise to compounds that combine the characteristics of both materials,
resulting in improved mechanical properties, thermal stability, resistance to aqueous media, as well as interesting functional properties
[23,35,38,39].
Alginate (ALG) is a non-toxic, biodegradable polysaccharide extracted from brown algae [40–43]. The chemical structure of polyanionic
ALG biopolymer contains several carboxylic groups and a residual hydroxyl. ALG is also able to form an insoluble gel in bead form in the presence of polyvalent metal ions, such as Ca2 + [43,44]. Due to its good
biocompatibility and biodegradability, ALG has been widely used as a
carrier in drug delivery applications [44–49]. However, drug delivery
vehicles with only alginate exhibit poor performance due to the low stability and macroporous structure of the ALG gel network. These properties may cause low retention efﬁciency and a sudden release of drugs
[41]. To improve these properties, chemical modiﬁcations can be
made, such as blending with other macromolecules, to produce impenetrable systems and to control the release of the drug [50,51].
Xanthan gum (XG) is a high-molecular weight extracellular biopolymer produced by fermentation of the gram-negative bacterium
Xanthomonas campestris. The anionic character of XG is due to the presence of both glucuronic acid and pyruvic acid groups in the chain [52].
Because it is biocompatible and biodegradable, it has also been widely
used in controlled drug delivery systems [52–55]. XG is very effective
in prolonging the release of high-solubility and low-solubility drugs,
due to its reduced particle size. However, in acidic media, the release occurs by erosion, releasing the drug at different pH values [52]. This requires a more complex system that delays the release of the drug
while maintaining a constant plasma concentration.
This work describes the development of a new hybrid material
formed from MMT clay mineral and the drug OLZ, dispersed in a biopolymer mixture of ALG and XG resulting in a bionanocomposite. The
bionanocomposite system acts as an improved device for controlled
drug release, displaying a reduction in side effects, as well as increased
solubility and increased absorption of the drug in the body.
2. Materials and methods
2.1. Materials
OLZ was provided by the NUPLAM-UFRN (Núcleo de Pesquisa em
Alimentos e Medicamentos), and it conformed to the USP standard (Lot
GOL368). Acetonitrile, Methanol, Ethyl alcohol, HCl, NaOH, ALG, XG, Sodium Citrate, Citric Acid, NaCl and CaCl2 were purchased from SigmaAldrich (Brazil) and ultrapure water was obtained from a Milli-Q®
Merck water puriﬁcation system. The MMT (Cloisite® Na+) was provided by Southern Clay Products (USA) which contains Na+ ions as the interlayer cations and a typical dry particle size between 2 and 13 μm by
volume (Product bulletin/Cloisite®, Southern Clay Products). The chromatography column (X-Terra RP-18) was purchased by Waters (USA).
2.2. Preparation of the MMT-OLZ hybrid
MMT was swollen using 0.430 g in 20 mL of ultrapure water, puriﬁed
by Milli-Q®. An OLZ solution (80 mL) with ethyl alcohol in different
concentrations (0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 and 3.0 mg/mL), was then added
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dropwise under constant agitation to the clay suspension. At the end
of the predetermined stirring time (2, 4, 6, 8, 12 or 24 h), the solid
was separated by vacuum ﬁltration using a cellulose acetate membrane
ﬁlter (Merck Millipore®, 0.45 μm pore size), dried at room temperature,
and pulverized to obtain a slightly yellow powder.
The experiments were carried out with the objective of determining
the ideal pH for incorporating the greatest amount of OLZ into the MMT.
Therefore, hybrid formation was investigated at different pH values,
pH 5.8 and 2.5, and the degree of protonation of the drug molecule
and its inﬂuence on the intercalation process was evaluated. For this
test, a mass of 300 mg of OLZ (3.0 mg/mL) and an equilibration time
of 24 h were employed. The pH values 2.5 and 5.8 were selected based
on computational pKa information for the OLZ molecule obtained
from MarvinSketch™ software, version 6.1.5.
The inﬂuence of the reaction time was evaluated, wherein after the
complete addition of OLZ, the solution was kept under magnetic stirring
for a predetermined time of 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h or 24 h. The drug incorporation into MMT was also observed to optimize the process of
obtaining the MMT-OLZ with the highest percentage of incorporated
OLZ. Therefore, multiple syntheses of the hybrid were carried out analogously, using OLZ amounts of 10, 50, 100, 200 and 300 mg.
2.3. Preparation of bionanocomposites
Bionanocomposites based on the MMT-OLZ hybrid and ALG-XG biopolymers were prepared by adding equivalent 10 mg amounts of OLZ
from the MMT-OLZ solutions to the ALG 2% (w/v) and XG 0.5% (w/v) solutions in proportions of 1:1, 1:2 and 1:3. After mixing, the
bionanocomposites were added dropwise to a solution of 10% CaCl2
(w/v) under low stirring; the mixture was then stirred for 30 min to
form the beads. Then, the beads were dried at room temperature for
48 h. For comparison, beads with OLZ directly incorporated in the biopolymer matrix were also prepared.
2.4. Characterization
X-ray diffraction (XRD) was performed with a BRUKER diffractometer, model PHASER D2, over the range of 2° to 70° using Cu-Kα radiation.
Infrared (IR) spectrometry was performed by a Perkin Elmer instrument, SPECTRUM 65 model, using the ATR method, and data were recorded from 4000 cm−1 to 650 cm−1 with a resolution of 1 cm−1. The
thermal behavior of the prepared materials was characterized by simultaneous TG-DTA curves, measured by a Shimadzu TG-DTA 60AH, using
approximately 5 mg of material. These experiments were carried out
under an inert atmosphere (N2, ﬂux of 100 mL/min) while heating
from room temperature to 1000 °C at a heating rate of 10 °C/min.
It has been possible to quantify the concentration of OLZ supernatant
in the synthesis of the MMT-OLZand estimate the percentage of OLZ incorporated into the clay mineral using a Shimadzu Prominence UFLC™
(Ultra Fast Liquid Chromatograph) system. The system is equipped
with a LC-20AT pump, a SIL-20A automated sample injector, a
thermostatted column compartment CTO-20A, a SPD-20A UV detector
operating wavelengths of 260 nm was used for olanzapine analysis
under HPLC conditions. For the mobile phase, a buffer was prepared
using 8.8 g Sodium Citrate dihydrate in 1000 mL of ultrapure water,
after mixing, the pH was adjusted to 5.9 using citric acid prepared
from the solubilizing 1.8 g Citric Acid in 100 mL of ultrapure water.
The mobile phase is constituted of the mixture of 640 mL of the buffer
with 190 mL of Acetonitrile and 170 of Methanol. The ﬂow of mobile
phase was 1.5 mL/min on a chromatographic column RP18 (5 μm,
150 × 4.6 mm) at 35 °C with a sample injection volume of 20 μL. The
run time was 9 min and the retention time was about 4.8 min. Data
were processed with LCsolution software (Shimadzu, Japan).
The hybrid morphologies and chemical compositions were also analyzed by SEM using a Hitachi TM3000 microscope, operated at 15 kV
and equipped with an EDS detector that allowed for semi-quantitative
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elemental analysis. The SEM samples were prepared by adhering the
particles to carbon tape without applying a conductive gold coating to
the surface.
2.5. Forced degradation of olanzapine
Forced degradation is useful for observing the stability of drugs and
medicines. This study evaluated the stability of intercalated OLZ in
MMT, where the amount degraded was analyzed under various stress
conditions. Based on a study conducted on the commercial drug Zopix
and its raw material, whose results are presented in Fig. S1, oxidative
degradation testing of the hybrid was conducted to show a decrease
in concentration greater than 30% after 2 h of testing. These experiments
were performed by the NUPLAM, and the following reagents and apparatuses were used: 0.1 mol/L HCl, 0.1 mol/L NaOH, 3% H2O2 solution (v/
v), a stability chamber for humidity control (35%), a UV chamber
(254 nm), and a water bath (50 °C), to induce acidic, basic, oxidative,
humid, photolytic and thermal degradation, respectively [56]. Following
the oxidative degradation of the MMT-OLZ hybrid, IR-ATR was used to
verify the behavior of OLZ, using 100 mg of the MMT-OLZ and the pristine material, previously solubilized, in 100 mL of 3% H2O2 for
predetermined durations.
2.6. In vitro release of olanzapine
The in vitro release of OLZ was evaluated by suspending approximately 21.11 mg of MMT-OLZ hybrid (equivalent to 10 mg of OLZ)
and 270 mg of bionanocomposite beads (equivalent to 10 mg of OLZ).
The materials were placed in 900 mL of release medium, while maintaining the temperature at 37 °C and stirring at 100 rpm using a dissolution tester Erweka-DT6 employing an apparatus 1 (basket) for the
bionanocomposites beads and apparatus 2 (paddle) for the commercial
tablet which were placed on 6 samples for each test, as described by the
U.S. Pharmacopeia. At predetermined time intervals, aliquots were
withdrawn and analyzed by HPLC-DAD at a wavelength λ = 260 nm
as described in Section 2.4, in order to quantify the amount of drug released into the release medium. The calculation was performed using
the integration of the peak found after chromatographic separation.
After the aliquot was examined, it was returned to the system to maintain a constant dissolution volume.
The dissolution media used to simulate gastrointestinal ﬂuids and
their corresponding pH values were conducted according Alcântara
et al. [46]: i) 1 g NaCl and 70 mL HCl were dissolved in 1000 mL of ultrapure water and were used to simulate gastric ﬂuid, with pH 1.2. ii) 0.3 g
NaOH, 4 g of NaH2PO4·H2O and 6.2 g of NaCl were dissolved in 1000 mL
of ultrapure water and were used to simulate the intestinal ﬂuid of the
ﬁrst zone, with pH 6.8. iii) The second zone of intestinal ﬂuid was simulated by adding 1 mol/L NaOH to the dissolving medium with pH 6.8
(ii) and adjusting the pH to 7.4.
3. Results and discussion
3.1. Synthesis and characterization of the montmorillonite-olanzapine
(MMT-OLZ) hybrid
Because one of the objectives of this work was to verify the optimum
conditions for the intercalation of OLZ into MMT, various synthesis parameters, such as pH, were evaluated during the preparation of the
MMT-OLZ material. For this purpose, computational studies were conducted employing MarvinSketch™ version 6.1.5 software to obtain valuable information about the protonation of the OLZ molecule based on its
pKa (Fig. S4). At pH 5.8, the OLZ molecule is mono-charged, which is
caused by the protonation of the amine group (C\\N) of the saturated
OLZ ring (Fig. 1). At pH 2.5, the molecule is doubly charged due to the
protonation of both the aforementioned amine and the C_N bond of

the unsaturated OLZ ring, shown in Fig. 1. At both pH values, the prevalence of protonated species is approximately 97%.
The interlayer space of the hybrid exhibits large differences in intercalation when the pH is varied during synthesis, which can be rationalized by the quantity of charge stabilized by the OLZ molecule at the
negative bottom surface of the MMT. At pH 2.5, there are two protons
for each OLZ molecule, which causes the MMT lamellae to become
more charge-neutral and therefore to incorporate a smaller amount of
the drug. This behavior was also observed by other authors during the
preparation of intercalation compounds based on a cationic starch and
smectite clays [57]. This hypothesis is corroborated by the HPLC analysis. The hybrid synthesized at pH 5.8 shows a higher OLZ incorporation
of 46.12% (OLZ/100 mg MMT), compared to 18.80% (OLZ/100 mg MMT)
for the hybrid synthesized at pH 2.5.
Hybrid samples synthesized with different incubation times were
analyzed by XRD (Fig. 2), which shows a progressive shift of the (001)
reﬂection with increasing incubation time. It is observed that the
(001) reﬂection of pristine MMT is shifted to lower 2θ values after
adding OLZ, indicating that OLZ is intercalated in the smectite clay.
The incorporation kinetics are not fast compared to other intercalation
processes [58,59], with signiﬁcant incorporation of the drug occurring
only after 12 h and maximum incorporation occurring after 24 h, corresponding to 30.28 mg and 44.04 mg incorporation of OLZ per 100 mg
MMT, respectively.
The size of OLZ was calculated by MarvinSketch™ software and it has
seen that the length of the OLZ molecule perpendicular to its minimum
cross-sectional area is 1.25 nm, this being the molecule's longest dimension. The maximum interlayer distance of the MMT-OLZ system is
0.87 nm, indicating that the OLZ molecule is not intercalated in this spatial conﬁguration. However, the length of the OLZ molecule perpendicular to its maximum cross-sectional area is 0.49 nm. Based on this
information and the interlayer spacings determined by XRD, an aligned
monolayer of OLZ molecules is able to form in the interlayer space after
an incubation time of 4 h. However, when the incubation time increases
to 12 h and 24 h, the percentage of OLZ incorporated in the MMT increases, and this suggests that the OLZ forms bilayers. This justiﬁes the
greater incorporation of OLZ, as shown in the results quantiﬁed by
HPLC.
The initial concentration of OLZ used in the hybrid synthesis was also
varied, employing an incubation time of 24 h. As shown in Fig. 3, when
100 mg of drug (1 mg/mL) is used, there is a signiﬁcant increase in the
basal plane spacing. This spacing remains almost constant until the
mass is increased to 300 mg, which results in a basal spacing of 8.7 Å.
By using only XRD analysis, it is not possible to estimate the optimum
OLZ mass required for hybrid synthesis. However, when HPLC is used
to quantify the amount of OLZ in the clay mineral, it is observed that
the ideal initial OLZ mass is 300 mg. This is ideal for hybrid synthesis because it yields the highest OLZ incorporation, reaching a value of
47.37 mg of OLZ in 100 mg of MMT. This amount was used for the preparation of additional bionanocomposites.
The characterization of the hybrid by infrared spectroscopy shows
possible interactions between the drug and MMT (Fig. 4). The vibrational bands at 3627, 1635 and 984 cm− 1 in the spectrum of MMT are
assigned to the υOH of Al,Mg(OH), the δHOH of water molecules in clay,
and the υSi\\O\\Si characteristic of aluminosilicate, respectively [45,58].
The spectrum of the drug is characterized by bands at 1044, 1560 and
759 cm−1, corresponding to the δOH vibration mode, the υC_N and the
δC\\S, respectively [14,60,61]. In the spectrum of MMT-OLZ, the band
characteristic of the υC_N of the drug at 1560 cm−1 appears at a higher
wavenumber, 1592 cm−1, and the band assigned to the δC\\S vibrational
mode of OLZ at 759 cm−1 also appears at higher wavenumber in the hybrid, 764 cm−1. This suggests the stabilization of interactions between
the drug and the clay.
The thermogravimetric analysis carried out under nitrogen ﬂow of
the pristine OLZ, the pristine MMT and the MMT-OLZ is shown in
Fig. 5. In the thermogravimetric curve of MMT, two endothermic events
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Fig. 1. The X-ray diffraction patterns of pristine MMT and their respective MMT-OLZ hybrids at different pH values, with their respective chemical structures, reaction time, pH and basal
spacing (in nm).

are observed associated with the physical loss of adsorbed water at
61 °C and the dissociation of structural hydroxyl groups at 648 °C [62].
There is minor weight loss, and the weight loss is constant up to
1000 °C, with approximately 29% of the initial mass lost, showing that
the material can subsequently improve the thermal properties of the
supported drug. In the case of OLZ, it is observed that the mass loss occurs in two stages, resulting in complete mass loss at approximately
635 °C and the melting point of the stable polymorph (form II) is
about 195 °C [63,64]. In addition, there are several events in the DTA signal, which may indicate the chemical degradation of OLZ [7,65]. In contrast, the presence of OLZ in between the MMT lamellae in the MMTOLZ hybrid results in a more stable curve compared to the pure drug,
and fewer thermal events are observed. In this case, only approximately
21% of the initial hybrid mass is lost through the end of the process, indicating the protective effect of the clay against OLZ mass loss. From
these results, it is inferred that the hybrid material has a higher thermal
stability than either of the pristine components and is less susceptible to
temperature variations.

Forced degradation can provide information about a drug under extreme conditions and aid in predicting the shelf life and degradation
products, as well as clarify some of the characteristics of drug. According
to data supplied by the NUPLAM (Fig. S1), OLZ has a high susceptibility
to degradation by oxidative media, which could affect its bioavailability
in certain situations [56]. In addition to thermal protection, the MMT is
able to counter this susceptibility to oxidative media and prevent the
degradation of OLZ. As observed in Fig. 6, infrared analysis was used to
monitor the behavior of OLZ in oxidative media and verify its degradation. It is apparent that even after 7 days, the bands characteristic of
OLZ remain for the MMT-OLZ, while for the pristine drug, the bands corresponding to OLZ begin to disappear after only 24 h. The infrared spectra of OLZ in ethanol are shown in Fig. S3. These results conﬁrm the
protective effect of MMT for OLZ, promoting the stability of the drug
in oxidative media.
Based on images of the MMT-OLZ (Fig. 7B), it is conﬁrmed that the
morphology and structure of the pristine clay mineral (Fig. 7A) are
maintained. Using SEM-EDS, it was also possible to analyze the sodium

Fig. 2. XRD patterns of pristine montmorillonite clay and MMT after ion-exchange
reactions with OLZ for incubation times of 2, 4, 6, 8, 12, 24 h and pH 5.8 with their
respective basal spacing (in nm).

Fig. 3. XRD patterns of MMT-OLZ hybrids with different initial concentrations of OLZ and
their respective basal spacing, in nm, for 24 h incubation time and pH 5.8.
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Fig. 4. Infrared spectroscopy (ATR-IR) data for MMT, OLZ and the MMT-OLZ hybrid.

to silicon weight ratio as a function of initial OLZ content. It is observed
that with increasing amount of OLZ in the synthesis, there is greater incorporation of OLZ and a simultaneous reduction in sodium content, indicating that the sodium is replaced in the interlayer by OLZ via ion
exchange, as shown in Fig. 7C.

Fig. 5. TG-DTA curves of olanzapine, MMT and the MMT-OLZ hybrid. Measurements were
performed in an inert atmosphere (N2), using a ﬂow rate of 100 mL/min.

Fig. 6. Infrared spectra (IR-ATR) of the MMT-OLZ hybrid and pristine OLZ while
undergoing forced degradation testing in 3% H2O2 solution.

3.2. Alginate-xanthan gum (ALG-XG) systems that incorporate the MMTOLZ hybrid
The pristine biopolymers and their respective mixtures were used to
prepare bionanocomposite beads, which were analyzed by FTIR spectroscopy (Fig. 8). In the spectrum of XG, characteristic absorptions are
observed at the wavenumber 3300 cm−1, assigned to the υOH; at
2904 cm−1, corresponding the strongly hydrogen bonded\\OH groups;
and at 1604 cm−1, representing the C_O of enol in the XG molecule
[66–68]. The XG absorption bands at 1405, 1026 and 792 are assigned
to the methyl δCH, the cyclic ether υCOC and the cyclic δCH, respectively
[68,69]. In the ALG spectrum, bands at 3413, 1592, 1407 and
1029 cm−1 show the deformations of the υOH, the υCOO-(asymmetric), the
υCOO-(symmetric) and the υCOC, respectively [46,69,70]. In the spectrum
of the biopolymer blend of ALG and XG, when the XG is included, a
shift to a higher wavenumber of \\COO stretching group (symmetric
and asymmetric) at 1638 and 1456 cm−1 is observed, indicating chemical interactions between these molecules [69]. This result is in concordance with previous studies [68,69]. Moreover, the υOH band at
3413 cm−1, corresponding to ALG, is narrower and greater in intensity
after adding XG, suggesting that ALG and XG exhibit intermolecular hydrogen bonding interactions between the carboxyl and the hydroxyl
groups of ALG and XG [68,69].
The ALG-XG/MMT-OLZ bionanocomposite has bands in common
with the ALG-XG spectrum, which were the major fraction in their composition. The carboxyl groups in the biopolymer might have led to an
electrostatic interaction with the MMT through the negative charge of
the \\COO\\ group of ALG-XG blend and the positively charged sites
at the edges of MMT [71]. Therefore, the wavenumber values is shifted,
indicating possible interactions between the biopolymer blend and the
MMT-OLZ hybrid [72].
The thermograms of the individual biopolymers (Fig. S2) are similar
to those found in the literature [45,68,69], indicating low thermal
stability. ALG showed a residual mass of 3.5%, while the residual
mass quantity of XG was 13.2%. However, the thermograms of
the bionanocomposite systems (Fig. S2) indicate that the
bionanocomposites are more thermally stable, with a residual mass of
31%. Thus, there is a clear improvement in the thermal stability of the
biopolymers when they are combined with the MMT-OLZ system into
beads forms.
The synthesized beads have similar morphologies (Fig. 9A and B);
however, under higher magniﬁcation (Fig. 10C and D), differences are
observed in the surface morphologies of the beads. For the pure alginate
beads (Fig. 9C), the surface has a certain rugosity [41]. However, for the
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Fig. 7. Micrographs of MMT (A) and MMT-OLZ (B) and a plot of the Na/Si weight ratio in MMT-OLZ hybrids as a function of mass of added OLZ (C).

synthesized ALG-XG/MMT-OLZ bionanocomposite (Fig. 9D), the surface
roughness is decreased, indicating the interaction between the ALG and
XG biopolymers. This interaction was conﬁrmed by infrared spectroscopy, shown previously (Fig. 4). Therefore, the addition of biopolymers is
extremely necessary, as it may lower the susceptibility of the drug to
degradation by the surrounding medium.

Fig. 8. ATR-IR spectra (4000–650 cm−1 region) of the pristine biopolymers ALG and XG,
the 1:1 ALG-XG blend and the 1:1 ALG-XG/MMT-OLZ bionanocomposite system.

3.3. In vitro release of olanzapine
To understand the behavior of olanzapine in current commercial formulations, a dissolution study of a tablet of 10 mg of Zopix was carried
out (Fig. 10). As expected, the drug exhibits an immediate release,
resulting in nearly 100% release in less than 30 min. Thus, the present
formulation does not provide a controlled release, and the patient may
feel the mentioned side effects as well as a lower bioavailability of the
drug in the body.
When only the drug is incorporated in the biopolymer blends (1:1
ALG-XG/OLZ), there is a sudden release at pH 6.8; however, at pH 1.2,
the amount of drug released is low compared to that of the isolated biopolymers [41]. Nevertheless, the MMT in the delivery system would be
needed for precise release and targeted treatment and to improve the
mechanical stability of the materials. The MMT-OLZ hybrid material
synthesized from 300 mg (3.0 mg/mL) of OLZ by 24 h of stirring at
pH 5.8 was chosen for release testing due to having the highest observed amount of incorporated OLZ (47.37 mg OLZ per 100 mg MMT).
The release proﬁle of the MMT-OLZ hybrid (Fig. 10) indicates greater
control in the drug release compared to Zopix, with the highest percentage of release at pH 7.4. At pH 1.2, low drug release into the medium occurs, leaving the hybrid system stable against acidic regions of the
stomach. Although in an acidic pH medium, the clay remains rigid and
is not observed to undergo delamination, thus preventing the subsequent release of OLZ. When the pH is increased to 6.8, there is a faster
drug release to the dissolution medium, because there are a decrease
of amount of protonated OLZ (that interact strongly with MMT structure) and a higher relative concentration of cations (that will exchange
with OLZ pronated) present in the solution. The highest concentration
of cations in the simulated ﬂuid is due to the presence of salts. The
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Fig. 9. SEM micrographs of a bead of ALG (A), a bead of 1:1 ALG-XG/MMT-OLZ (B), the ALG bead surface (C) and the 1:1 ALG-XG/MMT-OLZ bead surface (D).

release of OLZ at pH 6.8 is not ideal for release the drug. The ideal region
to absorb the OLZ is in the colon, because there are more time to control
the release, more area to absorb the drug and sometimes overcome the
BBB (Blood-Brain Barrier) [73]. It was reported that the colon region is
better to absorb the lipophilic drug, like the OLZ [74–76]. As mentioned
earlier, it is desirable for most of the drug to be released at pH 7.4. When
the drug release is conducted at pH 7.4, the amount of drug in the medium after 4 h is approximately 96%, showing that increases in pH
strongly inﬂuence the behavior of the hybrid and that the material selectively releases the drug at pH 7.4. The pH of the small intestine is
less than 7 and only rises to 7.5 at the end of the ileum (where the
large intestine begins). Therefore, it makes sense that the delivery system be hermetic at pH less than 7 and quickly release at pH 7.4 [77].
After studying the pKa of the molecule, it is proposed that the increased
release of OLZ at pH 7.4 is due to a decrease in the availability of OLZ
protonated by more than 50%, which corroborates the results.

The bionanocomposites exhibited reduced drug release at pH 6.8.
The 1:3 ALG-XG/MMT-OLZ bionanocomposite showed a release of approximately 20% at pH 6.8, which is the largest quantity released at
this pH among all of the bionanocomposites, due to the larger amount
of XG in this material. The above phenomenon is corroborated by the
proﬁle of the other bionanocomposite, i.e., the material with less XG
also releases less OLZ to the dissolution medium. Thus, the 1:1 ALGXG/MMT-OLZ bionanocomposite demonstrates more controlled release
at pH 1.2 (less than 3%) and pH 6.8 (approximately 15%), in addition to
releasing approximately 70% of the OLZ at pH 7.4.
The synthesized bionanocomposite with a 1:1 ratio of ALG-XG presents the greatest control in release of OLZ at different pH values.
Thus, it is necessary to have a complex material that utilizes the MMTOLZ and the biopolymer blend of ALG-XG to produce a more controlled
release of OLZ. This material can reduce the adverse effects currently
found in OLZ drug therapies and also increase the absorption in the
body to more effectively treat schizophrenia and other psychoses.
4. Conclusion

Fig. 10. Proﬁle of cumulative release of OLZ from the synthesized materials and
commercially available OLZ (Zopix, 10 mg).

The development of a hybrid system from the intercalation of OLZ in
clay mineral was successfully achieved. New MMT-OLZ hybrids were
synthesized by various approaches, and the best results were attained
with an incubation time of 24 h, an initial OLZ mass of 300 mg
(3.0 mg/mL) and pH 5.8. XRD analysis was used to observe the formation of intercalation compounds with different degrees of OLZ incorporation, indicating the possible presence of OLZ through the expansion of
the clay mineral structure. The incorporation of the drug in the clay mineral was then conﬁrmed by infrared analysis and quantiﬁed through
HPLC-DAD analysis, indicating a maximum incorporation of 47.37 mg
of OLZ per 100 mg of MMT. In addition to having improved control of
the release, the developed material was able to protect the OLZ when
subjected to an oxidative medium, thus presenting a new property for
this type of material.
The results of the release test of the MMT-OLZ hybrid were
consistant, but the presence of the biopolymers was required to more
precisely control the drug release, as well as to improve the

A.S. Oliveira et al. / Materials Science and Engineering C 75 (2017) 1250–1258

bioavailability and to reduce drug insolubility. The bionanocomposites
showed a release between 83 and 91% after 8 h and selective release
at pH 7.4, with the best performance exhibited by the material with a
1:1 ratio of ALG-XG.
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSÕES (ESTUDO OLANZAPINA)
4. Conclusões
O desenvolvimento de um sistema híbrido a partir da intercalação de OLZ no

argilomineral foi obtido com sucesso. O novo híbrido MMT-OLZ foi sintetizado por
vários métodos e o melhor resultado alcançado foi com o tempo de reação de 24
horas, uma massa inicial de 300 mg de OLZ (3,0 mg/mL) e pH 5,8. As análises de

DRX permitiram observar a formação de compostos de intercalação com diferentes
graus de incorporação, indicando a possível presença de OLZ, devido a expansão da
estrutura da montmorillonita.

A incorporação do fármaco foi confirmada pela análise de infravermelho e

quantificado por HPLC, indicando a máxima incorporação com 47,37 mg de OLZ para
100 mg de MMT. Além de ter um melhor controle da liberação, o material desenvolvido

foi capaz de proteger o OLZ quando submetidos a uma solução de H2O2 oxidante,
apresentando, assim, uma nova propriedade para este tipo de material.

As interações entre os biopolímeros foram confirmadas por infravermelho. Os

resultados do teste de liberação do híbrido MMT-OLZ foram satisfatórios, mas a
presença dos biopolímeros é requerida para se ter um controle mais específico na

liberação, bem como a diminuição dos efeitos adversos no organismo e o aumento da
solubilidade. Os bionanocompósitos mostraram uma liberação entre 83% e 91% após

8 horas e a uma liberação seletiva em pH 7,4, ser o bionanocompósito 1:1 ALGXG/MMT-OLZ o melhor entre eles.

Assim, conclui-se que o bionanocompósito desenvolvido é um bom suporte

para a liberação controlada da OLZ, por apresentar novas propriedades específicas
que possivelmente melhoraram a atuação desse fármaco. Além disso, a tecnologia do
material desenvolvido foi patenteada.
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
(ESTUDO CAMPTOTECINA)
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CAPÍTULO 5 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (ESTUDO CAMPTOTECINA)
5. Fundamentação Teórica – Estudo Camptotecina
Este capítulo apresenta o referencial teórico da tese descrevendo sobre uma

visão geral do câncer, o mecanismo de ação da camptotecina enfatizando a
problemática do seu uso. Como também a descrição do material desenvolvido,
denominados Covalent Organic Frameworks (COFs) e sua aplicação na liberação de
fármacos.
5.1.

Câncer – uma visão geral
De uma forma geral, as células humanas crescem e se dividem para formar

novas células, conforme o corpo precisa delas. Quando as células envelhecem ou
ficam danificadas, elas morrem e novas células tomam o seu lugar. Ao surgimento do
câncer esse processo organizado do corpo humano é alterado (Scheele 1949,
Warburg 1956).

À medida que as células se tornam cada vez mais “anormais”, células velhas

ou danificadas sobrevivem quando deveriam morrer, e novas células se formam

quando não são necessárias. Logo, algumas das células do corpo começam a se
dividir sem parar e se espalham pelos tecidos adjacentes. Essas células extras podem

se dividir sem parar e formar tumores (Figura 8) e o câncer poderá se formar em
qualquer parte do corpo humano (Scheele 1949, Warburg 1956).

Figura 8. Esquema de crescimento desordenado das células cancerosas. Adaptado de
<http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/what-is-cancer>
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Muitos cânceres formam tumores sólidos, que são massas de tecido.

Entretanto, quando se afeta o sangue, como as leucemias, geralmente não formam
tumores sólidos (Therasse, Arbuck et al. 2000).

Tumores cancerosos são malignos, o que significa que eles podem se espalhar

ou invadir tecidos próximos. Além disso, à medida que esses tumores crescem,
algumas células cancerígenas podem se romper, viajar para lugares bem distantes do

corpo através do sangue ou do sistema linfático e formar novos tumores longe do
tumor original, denominada metástase (Warburg 1956, DeBerardinis, Lum et al. 2008).
Há muitas diferenças entre as células cancerígenas das células normais, de

uma forma que as células cancerígenas permitem o crescimento fora de controle,
como também a invasão. Outra diferença importante é que as células cancerosas são

menos complexas e completas que as células normais. Ou seja, enquanto as células

normais amadurecem em tipos celulares muito distintos com funções específicas, as
células cancerosas não. Assim, o material genético da célula cancerosa não permite
o controle de sua divisão (Warburg 1956, Cairns, Harris et al. 2011).

O controle do crescimento celular de forma natural é afetado, devido as células

cancerígenas serem capazes de ignorar os sinais que normalmente dizem às células

para parar de se dividir ou iniciar um processo conhecido como morte celular
programada, denominada apoptose, que o corpo usa para se livrar das células
desnecessárias (DeBerardinis, Lum et al. 2008, Cairns, Harris et al. 2011).

Embora o sistema imunológico normalmente remova células danificadas ou

anormais do corpo, algumas células cancerosas são capazes de “se esconder”. Além

disso, as células cancerosas chegam a utilizar o próprio sistema imunológico para se
manterem vivas e crescerem (DeBerardinis, Lum et al. 2008).

As características do câncer compreendem seis capacidades biológicas

adquiridas durante o desenvolvimento de múltiplos estágios dos tumores humanos.
Com isso, foram criadas seis características para racionalizar as complexidades das
doenças neoplásicas, resumida na Figura 9. Eles incluem a sustentação da

sinalização proliferativa, bloqueio dos supressores de crescimento, resistência à morte

celular, permissão à imortalidade replicativa, indução à angiogênese e ativação à
invasão e à metástase. Subjacente a essas características estão a instabilidade do

genoma, que gera a diversidade genética que acelera sua aquisição, e a inflamação,
que promove múltiplas funções marcantes (Hanahan and Weinberg 2011).
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Figura 9. Esquema das seis características marcantes para o câncer. Adaptado de (Hanahan and
Weinberg 2011)

Além das células cancerígenas, os tumores exibem uma outra dimensão de

complexidade: eles contêm um repertório de células recrutadas, aparentemente
normais, que contribuem para a aquisição de características marcantes, criando o

"microambiente tumoral". Assim, o reconhecimento da ampla aplicabilidade desses
conceitos afetará cada vez mais o desenvolvimento de novos meios para tratar o
câncer humano (Hanahan and Weinberg 2011).

Os tratamentos mais comuns para o câncer são a cirurgia, a quimioterapia e a

radiação. A cirurgia pode ser usada para eliminar o câncer. Com isso, o médico
também pode retirar parte ou todo o local que o câncer afeta. Para o câncer de mama,

por exemplo, parte da mama ou toda ela pode ser removida. Por outro lado, a
leucemia, como já citado anteriormente é melhor tratada com medicamentos.

A radioterapia é usada para matar ou retardar o crescimento de células

cancerígenas, e pode ser utilizada em associação no pós-operatório ou com a
quimioterapia, através do uso da emissão de radição ao organismo afetado.

A quiomioterapia, utilização de medicamentos para o tratamento do câncer,

também é utilizada para a matar as células cancerígenas, como também desacelerar
o crescimento das mesmas. O tratamento pode se dar por via intravenona ou por via
oral, a depender do estágio do caso e tipo de fármaco utilizado.
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5.2.

Camptotecina
Os compostos encontrados na natureza apresentam uma ampla diversidade

em termos de suas estruturas e propriedades físicas e biológicas. A função destes
compostos em plantas, fungos e organismos marinhos ainda não é completamente
compreendida. Atualmente, acredita-se que muitos destes compostos atuam em

defesa dos efeitos prejudiciais de certas toxinas ou carcinogênicos encontrados na
planta ou ataque de predadores externos (Hatefi and Amsden 2002).

Entre os anos de 1950 e 1959, Monroe Wall e Mahsukh Wani pesquisaram

diversos extratos etanólicos. Durante esta pesquisa foi descoberto no tronco, na
casca, na fruta e na folha da árvore Camptotheca acuminata a camptotecina e seus

análogos naturais (Wall, Wani et al. 1966, Hatefi and Amsden 2002, Botella and
Rivero-Buceta 2017). A árvore é de origem das províncias do sudoeste da China e

seus componentes vem sendo utilizado na medicina tradicional chinesa no tratamento
de diversas doenças, incluindo tumores (Hatefi and Amsden 2002).

Em estudo publicado em 1966, Wall e Wani isolaram a 20-(S)-Camptotecina

(CPT) e rapidamente observaram que a CPT apresenta muitas limitações, incluindo

baixa estabilidade e solubilidade (Wall, Wani et al. 1966). Por outro lado, com o

tratamento com NaOH, a CPT abre rapidamente o anel da lactona formando um sal
de sódio (Hatefi and Amsden 2002).

CPT é uma quinoleína pentacíclica planar que inclui 3 anéis da parte pirrolo-

(3,4-β)-quinolina (anéis A, B e C), uma porção piridona insaturada no anel D e um anel

lactona α-hidroxi (anel E) contendo um centro quiral com configuração (S). Como

mostra a figura 10. Vale ressaltar que o isômero 20-(R)-hidroxila apresenta uma menor
atividade, enquanto o isômero 20-(S) pode ser 100 vezes mais ativo. Como já

mencionado, sabe-se que o anel E existe em equilíbrio entre a forma lactona (anel

fechado, insolúvel em água) e a forma carboxilato (anel aberto, solúvel em água)
(Hatefi and Amsden 2002, Sriram, Yogeeswari et al. 2005, Botella and Rivero-Buceta

2017). Após estudos, foi visto que em pH ácido, quando se tem a forma lactona

predominante, a molécula tem atividade terapêutica. Enquando que em pH mais
neutro ou básico, a forma do anel E aberto, torna a CPT inativa (Mi and Burke 1994,

Carrigan, Fox et al. 1997). Portanto, um ponto a se pensar é o pH fisiológico, no qual
temos em média um pH 7,4, tornando a CPT para a forma carboxilato, sua forma
menos ativa.
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Figura 10. Estruturas da Camptotecina na sua forma ativa (Lactona) e na sua forma inativa
(Carboxilato). Adaptado de (Botella and Rivero-Buceta 2017)

A CPT, o composto original, é extremamente insolúvel em água em

praticamente todos os compostos orgânicos, com exceção do dimetilsulfóxido
(DMSO), no qual exibe uma solubilidade moderada (Hatefi and Amsden 2002). A

insolubilidade na maioria dos solventes biocompatíveis ao nosso organismo torna

muito difícil realizar a distribuição da CPT no corpo através das vias convencionais,
tais como a via oral, ou injeção intravenosa ou intramuscular.
5.2.1. Mecanismo de ação
Como já se sabe, o DNA normalmente existe na forma de uma dupla hélice

espiralada. Durante a replicação, a dupla hélice é desfeita em cadeias simples

servindo de modelo para a síntese de novas cadeias. Para aliviar o estresse torcional
que se desenvolve à frente da forquilha de replicação, é necessária uma clivagem

transitória de um ou ambos os filamentos do DNA e as Topoisomerases (Topo)
auxiliam neste processo. A Topo-II causa quebras em ambas as fitas, enquanto que a
Topo-I causa quebras de fita simples. Esta ação permite a rotação da fita quebrada

ao redor da intacta. A Topo-I, em seguida, bane o fio quebrado para restaurar a
integridade do DNA de cadeia dupla (Sriram, Yogeeswari et al. 2005).

CPT induz reversivelmente quebras de fita simples estabilizando o chamado

complexo clivável entre Topo-I e o DNA, o que afeta a capacidade da célula para
replicar-se. Essas quebras estabilizadas são totalmente reversíveis e não letais. No
entanto, quando uma forquilha de replicação de DNA colide com o complexo clivável,

as quebras de fita simples são convertidas em quebras irreversíveis de fita dupla. A
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morte celular apoptótica é então mediada pela ativação de caspases (grupo de
proteases baseadas em cisteína). A inibição de ativação da caspase desloca as

células da apoptose ocasionando a necrose celular (Hatefi and Amsden 2002, Sriram,
Yogeeswari et al. 2005).

5.2.2. Modificações estruturais da Camptotecina
Como já citado o problema de solubilidade da CPT, pesquisadores modificaram

a estrutura original e desenvolveram derivados, como é o caso do topotecano e do

irinotecano, ambos já comercializáveis (Kunimoto, Nitta et al. 1987, Liu, Li et al. 2015).
Infelizmente, anos depois descobriu-se que certas modificações estruturais da CPT

podem trazer uma queda drástica na atividade citotóxica, limitando o uso terapêutico
(Botella and Rivero-Buceta 2017). Na literatura, muitos estudos sobre a relação entre

a estrutura e a sua atividade estão concentrados nas diferentes modificações nos

anéis A, B, C, D e E (Figura 10) para se obter análogos ativos (Hanson, Schowen et

al. 2003, Müller Christa 2009, Xu, Zheng et al. 2014). Foi visto também que a estrutura
completa do anel pentacíclico (anel C, Figura 10) é essencial para a atividade
citotóxica e que uma estrutura planar é um elemento estrutural importante, além do
anel lactona fechado (anel E, Figura 10), como já mencionado anteriormente (Verma
and Hansch 2009).

Muitos derivados da camptotecina foram obtidos através de modificações nos

aneis A e B, podendo haver substituintes nas posições 7, 9, 10 ,11, como mostra a
Tabela 2 a seguir. Por outro lado, substituições na posição 12 gera uma perda de
atividade que pode estar ligada ao impedimento estérico e eletrônico ao nitrogênio do

anel C impedindo a interação com o DNA da célula (Botella and Rivero-Buceta 2017).
A monosubstituição nas posições 9, 10 e 11 por amina ou grupos hidroxila aumenta a
a atividade antitumoral. Visto que a substituição das posições 9 e 10 por haletos ou

outros grupos ricos em elétrons e a substituição da posição 11 por flúor ou grupos
ciano aumenta a capacidade de inibição do Topo I (Xiao, Xue et al. 2009, RodriguezBerna, Cabañas et al. 2013).

Tabela 2. Análogos da CPT com seus mais importantes substituintes de modificação estrutural.
Adaptado de (Botella and Rivero-Buceta 2017).
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Posição de substituição

Prodrug

C11

Topotecano

H

OH

Rubitecano

H

H

Irinotecano

H

SN38

H

C10

OH

Belotecano

H

H

Exatecano

F

CH3

Lutotecano

-

CPT

H

H

C9
H

H

NO2
H

C7

H

Estado
Clínico

CH2CH3

1,14

Aprovado

H

0,1

Aprovado

0,085

Fase III

0,008

Fase III

0,006

Fase II

CH2CH3
H
-

H

IC50

H

0,09

0,094

0,046

-

Fase II

-

Também foi visto que uma série de substituintes na posição 7 foram

desenvolvidos para superar a instabilidade do anel lactona. E, todos eles
demonstraram uma melhora significativa da potência e estabilidade citotóxica.

Entretanto, não houveram modificações nos anéis C e D, pois substituições nas
posições 5, 14 e 17 alteram a planaridade da molécula afetando a sua atividade

antitumoral (Sriram, Yogeeswari et al. 2005). Além disso, quando se tem grupos NO2
ou OH na posição 9, as substituições na posição 5 com grupos alcoxi são toleradas.

Como já citado inúmeras vezes, a importância da integridade do anel lactona e

a estereoquímica S na posição 20 do anel E é fundamental para a atividade

antitumoral da CPT, por isso, muitos estudos recentemente vêm trazendo diferentes
conjugados de éster, amida e carbonato, afim de estabilizar a lactona frente ao pH

fisiológico e manter a CPT na sua forma mais ativa e tornar possível a sua

estabilização. Para isso, a CPT pode ser ligada covalentemente na posição 20 através
do grupo hidroxila à diversas moléculas orgânicas, como glicéridos, derivados de
poli(amidoamina)

e

triazina,

polietilenoglicol,

N-(2-hidroxipropil)metacrilamida,

polivinilpirrolidona, polietilenoimina, ácido poliglutâmico, β-ciclodextrinas, ácido

hialurônico, quitosana e polipéptidos (Botella and Rivero-Buceta 2017). Esses
sistemas melhoram a entrega do fármaco e sua biodisponibilidade tornando-o uma
boa alternativa para a sua administração.
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5.2.3. Sistemas de liberação para a camptotecina
Duas estratégias vêm se destacando para se trazer segurança à entrega da

camptotecina. A primeira já foi citada anteriormente, que diz a respeito às
modificações estruturais da molécula. Por outro lado, a utilização de nanocarreadores

através da incorporação de CPT por métodos físico-químicos à nanopartículas

também vem se destacando (Hatefi and Amsden 2002, Botella and Rivero-Buceta
2017).

Inúmeros nanocarreadores foram sintetizados como possíveis sistema de

liberação para a CPT, o que inclui 3 espécies utilizadas: nanocarreadores orgânicos,

nanocarreadores inorgânicos e nanopartículas híbridas. Os sistemas de liberação de
fármacos como citado no capítulo 1, tem como objetivo resolver limitações de

propriedades intrínsecas dos fármacos. No caso da CPT, objetiva-se estabilizar o anel

da lactona, melhorar a baixa solubilidade em água, diminuir a toxicidade sistêmica e

melhorar a seletividade ao ataque às células tumorais. Intrínsecamente, espera-se dos
sistemas de liberação uma biocompatibilidade e uma taxa de liberação do fármaco de
forma controlada.

Nanocarreadores

orgânicos

apresentam

boa

biocompatibilidade,

boa

solubilidade e estabilidade aos fluidos fisiológicos. Por outro lado, a baixa capacidade
de funcionalização e baixa estabilidade enzimática podem prejudicar a utilização
desses sistemas. De forma resumida, foram utilizados nanocarreadores orgânicos à

base de micelas (Opanasopit, Yokoyama et al. 2004), lipossomas (Sugarman, Zou et
al. 1996), dendrímeros (Cheng, Li et al. 2008), como também polímeros orgânicos e
biopolímeros (Sun, Wang et al. 2013).

Já os nanocarreadores inorgânicos apresentam facilidade para funcionalização

e incorporação de fármacos, como também a estabilidade frente aos fluidos
biológicos. Entretanto, alguns problemas de biocompatibilidade podem ocorrer pela

presença de certos compostos na estrutura. Para sistemas à base de
nanocarreadores inorgânicos foram utilizados nanopartículas de óxidos metálicos
(Zhu, Lei et al. 2014) e nanotubos de carbono (Sahoo, Bao et al. 2011).

A construção de materiais híbridos traz diversas vantagens, como já

mencionado nos capítulos 3 e 4. A união das propriedades de cada material (orgânico
e inorgânico) pode resolver os problemas de liberação dos fármacos. Para sistemas

com a CPT foi encontrado trabalhos utilizando hidróxidos duplos lamelares (HDLs)
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com sulfato de dodecil (Li, Du et al. 2014), como também a utilização de

nanopartículas de sílica mesoporosa modificada (Botella, Abasolo et al. 2011),
sistemas core-shell (Ünal, d’Angelo et al. 2015) e Metal Organic Frameworks (MOFs)
(Zhuang, Kuo et al. 2014).

Mesmo após a construção de diversos materiais, a CPT ainda não é

completamente aprovada e utilizada no tratamento contra o câncer, e, como é sabido,
esta ainda apresenta limitações para o seu uso devido as diversas características aqui

já citadas. Assim, se faz necessária a busca por novos materiais e novas modificações
como forma alternativa para a possível utilização da CPT em humanos.
5.3.

Covalent Organic Frameworks (COFs)
A busca por materiais estáveis, robustos, ordenados e com poros acessíveis se

tornou um importante tópico na química de materiais para que sejam capazes de
serem utilizados nas mais diversas áreas: adsorção, separação, catálise, estocagem

de energia, sensores, dispositivos eletrônicos e nanomedicina (Diaz, Brunel et al.
2013). Para isso, cientistas em todo o mundo tem se esforçado na busca constante
por novas estruturas capazes de atender as aplicações industriais.

A junção de moléculas orgânicas através de ligações mais fortes geralmente

produzia um sólido com estrutura amorfa ou pouco definida (Côté, Benin et al. 2005,

Zhang, Su et al. 2013). Desde o princípio espera-se que a formação de sólidos densos
não cristalinos, a partir de unidades de construção, seja termodinamicamente

favorável. Por exemplo, na reticulação de polímeros, em que há união das
macromoléculas muitas vezes por ligação covalente, a qual produz uma estrutura sem

controle de cristalinidade. Ou seja, esses polímeros reticulados não podem oferecer o
controle estrutural de um material que apresente cristalinidade (Waller, Gándara et al.

2015). Assim, o processo de reticulação deve ser realizado sob condições sintéticas
que mantenham a integridade da molécula, permitindo a reversibilidade microscópica
para permitir produtos cristalinos ordenados.

O desafio na construção de sólidos orgânicos covalentes em 2D e 3D está

diretamente ligado ao descobrimento e desenvolvimento de Covalent Organic
Frameworks (COFs), a qual as estruturas expandidas são feitas pela união de
moléculas orgânicas através de ligações covalentes em um processo denominado
síntese reticular (Diercks and Yaghi 2017). Assim, o uso das unidades de construção

56

com suficiente rigidez e capacidade de montagem covalente permite a geração de
materiais ordenados com homogeneidade e poros altamente acessíveis, cujos
componentes estruturais orgânicos podem suportar vários tipos de funcionalidades.

A química orgânica oferece uma vasta biblioteca de moléculas que podem ser

sintetizadas para servir como unidades de construção na síntese de um COF.
Geralmente, as moléculas apresentam elementos leves em sua estrutura: C, N, O e

B. A rede, a qual pertence um COF é composta por 2 distintos componentes: ligantes
(unidades de construção) e junções (ligações formadas entre as unidades de
construção). Logo, a síntese de um COF inicia-se pela síntese das unidades de

construção e finaliza com a reticulação dessas unidades em um caminho para o

desenvolvimento de uma rede extensa. (Côté, Benin et al. 2005, Yaghi 2016, Diercks
and Yaghi 2017).

A forma da unidade de construção determina o tipo de rede a ser formada e o

poro. Isto é, um monômero quadrado planar com grupos reativos nos vértices
reticulado com monômero linear bifuncional formará uma lamela quadrática (2D –

Figura 11A). Já estruturas tridimensionais (3D) provém da utilização de monômeros
não planares (Figura 11B), gerando normalmente poros interpenetráveis (Diaz, Brunel
et al. 2013, Bisbey and Dichtel 2017, Diercks and Yaghi 2017).

Figura 11. Unidade de construção na síntese de COFs 2D e 3D. Adaptado de: (Bisbey and Dichtel
2017)

A tendência na síntese e descoberta de novos COFs, como também as

respectivas aplicações, está associada com as propriedades que eles podem oferecer,
que antes não eram encontradas noutros materiais: Modularidade, Cristalinidade,

Porosidade, Estabilidade e Baixa densidade, tornando esses materiais promissores
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para o uso no campo de estocagem e separação de gás e catálise, dispositivos
ópticos-eletrônicos, sensores e nanomedicina.

A nanomedicina vem buscando novos carreadores capazes de promover a

liberação de fármacos de forma controlada no organismo. Isto é, a direta utilização de

antitumorais em pacientes com câncer causa limitações dessas moléculas como a
baixa dispersabilidade e estabilidade em meios aquosos, baixa permeabilidade em

membranas celulares e uma liberação não controlada (Bai, Phua et al. 2016).
Nanocarreadores, em particular aqueles que possam liberar em um local específico e
apresentem uma alta taxa de encapsulação, tornam-se promissores para o uso na
nanomedicina.

Os materiais porosos se tornaram grandes carreadores exatamente por suprir

essa necessidade da nanomedicina. Justamente por apresentarem uma alta área

superficial, volume de poros alto e poros acessíveis. Assim, os Covalent Organic
Frameworks (COFs), como uma classe de materiais porosos recém descobertos, se
tornam materiais com grandes chances de atuarem no campo da nanomedicina.

COFs foram primeiramente sintetizados solvo-termicamente pela auto-

condensação do ácido 1,4-diborônico para produzir as boroxinas na forma de um anel

B3O3, como mostra a Figura 12 (Côté, Benin et al. 2005). Esse material produz uma
estrutura de duas dimensões (2D) produzindo poros hexagonais de 15 Å e área de

711 m2.g-1. Côte (2005) e colaboradores ainda reacionaram os ácidos borônicos com
os catecóis, denominado COF-5.

Figura 12. Síntese do COF-1 através da auto-condensação do ácido borônico.
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Em 2007, Côté e colaboradores sintetizaram 3 novos COFs bidimensionais,

denominados COF-6, COF-8 e COF-10 a partir da condensação de derivados do ácido
borônico e o catecol já utilizado. Esses COFs 2D estão baseados em anéis C2O2B e

formam estruturas como lamelas eclipsadas, como no COF-5. Os tamanhos de poro
variam entre 6,4 Å e 34,1 Å e suas áreas superficiais entre 980 e 2100 m2.g-1 (Côté,
El-Kaderi et al. 2007).

Seguindo a metodologia de síntese solvotérmica, a auto-montagem dos

tetraédricos tetra(4-dihidroxiborilfenil)metano (TBPM) e tetra(4-dihidroxiborifenil)silano

e pela condensação com a estrutura triangular do Catecol (HHTP) favorece a
formação de novos COFs 3D (COF-102, COF-103, COF-105 e COF-108). Além

dessas novas estruturas formarem uma baixa densidade (0,17 g.cm-3 no caso do COF108), eles possuem uma estabilidade térmica entre 400 ºC e 500 ºC e uma alta
porosidade que pode alcançar quase que 5 nm, devido a robustez da rede formada

pelas ligações covalentes. Como já visto anteriormente, os fatores cinético e
termodinâmico são decisivos para alcançar a cristalinidade dos materiais (El-Kaderi,
Hunt et al. 2007, Díaz and Corma 2016).

COFs também foram sintetizados através da formação de ligações C-N. O

primeiro exemplo é o COF-300, o qual foi sintetizado pela condensação de aldeídos e
ligantes amino, como ilustra a Figura 13. A obtenção desse material cristalino, também

só foi possível pelo uso de reator selado que controla o equilíbrio da reação.

Semelhante às condensações dos ácidos borônico, a formação de ligações de imina
provou ser uma estratégia versátil para a síntese de COFs, e vários materiais foram
posteriormente preparados com essa mesma reação (Uribe-Romo, Hunt et al. 2009,
Ding, Gao et al. 2011, Fang, Gu et al. 2014, Calik, Sick et al. 2016).

Figura 13. Síntese do COF-300 a partir da condensação de grupos aldeídos e aminos. Adaptado de
(Uribe-Romo, Hunt et al. 2009)
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A estratégia na montagem de um COF, é baseada na escolha de sua aplicação

e estes podem oferecer propriedades não encontradas em outros materiais:


Modularidade: A química dos COFs oferece uma plataforma para o desenho da

montagem molecular que ainda não está completamente explorado. Sistemas
recentes incorporam monômeros com simetria reduzida (Zhu, Wan et al. 2015),
múltiplos monômeros com diferentes tamanhos (Huang, Zhai et al. 2016) ou

mesmo de mais de um processo de formação de ligação (Chen, Addicoat et al.


2015).

Cristalinidade: COFs são estruturas ordenadas com fácil desenho e

possibilitam a caracterização a partir da técnica de difração. Estudos estruturais

e ferramentas computacionais fornecem a predição de estrutura e de suas

propriedades (Furukawa and Yaghi 2009). Uma estrutura uniforme é de


potencial interesse para a área de catálise, membranas e nanomedicina.

Porosidade: A montagem de monômeros em redes 2D e 3D criou periodicidade,

vazios uniformes com hidrofobicidade customizada (Lanni, Tilford et al. 2011),
afinidade química (Ding, Dong et al. 2016), ou até mesmo funcionalidade



molecular ao longo das paredes do poro (Nagai, Guo et al. 2011).

Estabilidade: Os COFs são compostos por ligações covalentes robustas. As

redes são estáveis a temperaturas que ultrapassam os 300 °C, são insolúveis
em determinados solventes não interferindo em suas ligações. Os COFs
recentemente desenvolvidos são altamente estáveis para a hidrólise (Uribe-

Romo, Doonan et al. 2011), pHs extremos (Kandambeth, Mallick et al. 2012),

meio oxidativos (Waller, Lyle et al. 2016) e redutivos (Lohse, Stassin et al.
2016). Estes materiais apresentam maior estabilidade em comparação com a
maioria das estruturas metálicas-orgânicas (MOFs).
5.3.1. COFs para liberação de fármacos
Como citado anteriormente, a incorporação direta de antitumorais em pacientes

para o tratamento de tumores pode ocasionar inúmeras limitações, como uma baixa
estabilidade e dispersabilidade em meio aquoso, baixa permeabilidade em
membranas

celulares

e

uma

liberação

não

específica.

A

utilização

de

nanocarreadores pode ajustar esses problemas e melhorar a atuação do fármaco.
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Para isso, materiais porosos se tornaram candidatos bastante promissores por
apresentarem alta área superficial, alto volume de poros e poros acessíveis para
incorporação das moléculas, como até mesmo funcionalização. Essas necessidades

tornam os COFs excelentes candidatos para se tornarem materiais constituintes de
sistemas de liberação de fármacos.

O primeiro relato de uso de COFs como sistema para liberação de fármacos foi

no ano de 2015, uma década após a síntese do primeiro COF. Fang e Colaboradores
sintetizaram um COFs tridimensionais e realizaram a adsorção de Ibuprofeno. A

escolha da molécula se deu pelo tamanho ser confortável nos poros da estrutura
cristalina. Para a síntese desses materiais, os autores utilizaram o PMDA (dianidrido

piromelítico, estrutura planar) e os tetratópicos TAA (1,3,5,7-tetraaminoadamantane)
e TAPM (tetra(4-aminofenil)metano) para a síntese do PI-COF-4 e PI-COF-5,

respectivamente. A síntese utilizou uma mistura de solventes: N-metil-2-pirrolidona,

mesitileno e isoquinolina; e deixou em aquecimento por 160 ºC e 5 dias. Os materiais
obtiveram boa cristalinidade e área de 2403 m2.g-1 para o PI-COF-4 e 1876 m2.g-1.

Para a adsorção do fármaco, uma solução de ibuprofeno em hexano foi agitada por

2h sob o material, em seguida lavado e filtrado. Para o perfil de liberação, como o PICOF-5 apresenta uma estrutura de poros interpenetráveis, a liberação foi mais lenta,
mas ao final do teste (7 dias em pH 7,4), ambos os materiais liberaram quase que 95%
da quantidade adsorvida, como mostra a Figura 14 (Fang, Wang et al. 2015).

Figura 14. Síntese do PI-COF-4 e PI-COF-5 (a) e o perfil de liberação do ibuprofeno (b). Adaptado de
(Fang, Wang et al. 2015)
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No ano seguinte, em 2016, dois novos trabalhos foram divulgados utilizando

COFs para a liberação controlada de fármacos. O primeiro deles realizado por Bai e

colaboradores, estudaram a biocompatibilidade e a permeabilidade celular dos COFs,

antes ainda não analisados. Dois COFs foram sintetizados pela reação de aldeídos e
compostos aminos sob condições solvotérmicas. Ainda foi realizado a adsorção do

antitumoral 5-fluorouracil e verificado a viabilidade celular. Confirmando a endocitose
pela célula tumoral e mostrando que o sistema pode ser usado para a liberação de
fármacos intracelular, como mostra a Figura 15 (Bai, Phua et al. 2016).

Figura 15. Síntese do PI-3-COF e PI-2-COF (a) imagens confocais de células antes e depois do
tratamento com o COF e o fármaco (b), a viabilidade celular (c) e o perfil de liberação do sistema (d).
Adaptado de (Bai, Phua et al. 2016)
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Ainda em 2016, estudo publicado por Vyas e colaboradores, sintetizaram um

novo COF a partir da reação entre duas triazinas de aldeído e amina. Os autores
realizaram também por adsorção a incorporação do fármaco quercetina estudando a

interação entre o carreador e o fármaco através de simulações moleculares dinâmicas.

Segundo o autor, o estudo foi fundamental para entender as interações que
acontecem nos poros do material (Vyas, Vishwakarma et al. 2016).

O último estudo encontrado utilizando COFs para a liberação controlada de

fármacos foi em 2017, em um trabalho realizado por Mitra e colaboradores. O estudo

é o primeiro que realiza a incorporação do fármaco através de um “ligante ponte” feita
por um modificação pós-síntese do COF. A modificação para funcionalização
ocasionou uma deslaminação na rede estrutural resultando em folhas bidimensionais.

A funcionalização do COF permitiu a liberação do fármaco em local específico com

um controle de difusibilidade. A entrada à célula cancerígena é mediada por receptor
através da endocitose ocasionando a morte celular via apoptose (Mitra, Sasmal et al.
2017).
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Abstract
Post-synthetic modification of covalent organic frameworks (COFs) is strongly
demanded in order to provide additional functionalities to their structures.
However, the introduction of functional groups during the synthesis of two
dimensional COFs (2D COFs) is highly discouraged, as they can interfere with the
 stacking forces, compromising framework integrity. Here, we show that direct

incorporation of nucleophyllic groups (e.g., primary amines) on pore wall during
the synthesis of a 2D-COF (COF-5) is possible by sequential substitution of
original ligands. Subsequent bonding of the antitumor drug camptothecin increases
definitively material hydrophobicity, which provides improved resistance to
hydrolytic digestion. This is the first case of a stable drug delivery system based
on covalently conjugated COFs.

Keywords: Covalent Organic Framework, Sequential Functionalization, Framework
Stability, Drug Delivery Systems, Camptothecin.
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INTRODUCTION
Covalent organic frameworks (COFs) are a brand new target of research in porous
materials, as they combine high crystallinity, defined pore size and large external
surface area with a fully organic (mostly biodegradable) composition.1 These
materials show strong potential for multiple applications such as gas adsorption,
catalysis, molecular separation, energy storage and proton conduction, among
others.2–6 Particular interest is devoted to two dimensional COFs (2D-COFs),
which assemble via dispersive forces (-stacking) into highly crystalline
structures.7 These are built by condensation reactions, including the formation of
B-O, C-N, B-N and B-O-Si bonds, to give fairly crystalline frameworks.
Furthermore, the post-synthetic modification of these materials (e.g., with
therapeutic molecules for drug delivery) provides additional functionalities.
Unfortunately, the incorporation of functional groups during the synthesis of 2D
COFs as anchoring points for subsequent covalent linking is challenging, as they

can interfere with the  interactions, which compromises framework integrity.8,9
Actually, a few cases have been proposed by introduction of azide,10 allyl11 or
alkyl12 groups. Very recently, Bein and co-workers have pointed out the benefits
of functionalizing COF structure with a nucleophyllic functional group such as a
primary amine.13 For this sake, they carried out the condensation of the pristine
framework with nitro functionalities and, subsequently, these were reduced to
afford an amine functionalized COF, which can be reacted with carboxyl moieties
through amide bonding.

In this work, we propose for the first time the direct incorporation of primary amine
groups on pore wall during the synthesis of a 2D-COF by stepwise substitution of original
ligands. We have selected COF-5 for this study because of its wide pore size,14 which
3

makes it suitable for further linking of bulky molecules, as the antitumor drug
camptothecin (CPT). In addition, we show that CPT incorporation in COF-5 provides
excellent resistance to hydrolytic digestion, which is related with the hydrophobic profile
associated to the high concentration of CPT molecules inside the pores. To the best of our
knowledge, this is the first report on a drug delivery system (DDS) based on covalently
modified COFs.
EXPERIMENTAL SECTION
Camptothecin (CPT) and 4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid (TBOA) were purchased
from

Fluorochem.

Benzene-1,4-diboronic

acid

(BDBA)

and

2,3,6,7,10,11-

hexahydroxytriphenylene hydrate (HHTP) were obtained from ABCR. Nitric acid 90 %,
urea, palladium on carbon (10 wt%), 4-(dimethylamino)pyridine (DMAP), N,N’diisopropylcarbodiimide

(DIC),

1-ethyl-3-(3-dimethylamino-propyl)carbodiimide

hydrochloride (EDC), 1-Hydroxybenzotriazole hydrate (HOBT), N,N-diisopropylethylamine (DIPEA) and anhydrous solvents were provided by Sigma-Aldrich. HPLC
grade solvents were purchased from Scharlab. Water was deionized to 18.2 MΩ cm-1
using a milliQ pack system. The human cervix carcinoma cell line (HeLa) was obtained
from American Type Cell Culture (ATCC, Rockfield, MD) and cultured in Dulbecco's
Modified Eagle Medium (DMEM) supplemented with 10 % fetal bovine serum (FBS,
from Lonza, Verviers, Belgium) and 1 % penicillin and streptomycin (from Gibco) under
a humidified atmosphere (5 % CO2) at 37 °C.
Amine-Functionalized COFs
Synthesis of 2-Aminobenzene-1,4-Diboronic Acid (BDBN). BDBA was modified in two
steps (nitration and reduction with H2) following a modified protocol.15 Firstly, 30 mL of
90 % nitric acid was cooled down to 0 ºC for 15 min. Afterwards, 100 mg of urea was
added and the mixture was cooled down to -10 °C. Then, 5 g (23.7 mmol) of BDBA was
4

added in small portions under strong stirring for 1 h. After complete addition of BDBA,
magnetic stirring of the resulting mixture was continued at -10 ºC for 15 min. Then, the
red-dark solution was poured into a beaker on ice with a small amount of water. After
filtration, the precipitate was washed with water and dried under vacuum, recovering
3.817 g (60% yield) of 2-nitrobenzene-1,4-diboronic acid (NO2-BDBA) as a light yellow
solid. In a second step, a solution of 0.5 g of NO2-BDBA in a mixture of 10 mL methanol
and 0.2 mL of HCl 36,5% containing 0.150 g of palladium on carbon (Pd/C, 10% wt Pd)
was hydrogenated at room temperature (H2 10 bar) for 1 hour under stirring. The Pd/C
catalyst was separated by filtration with Celite® and the solvent was removed under
reduced pressure to obtain 0.497 g (99.4 % yield) of BDBN as a white solid.
Synthesis of COF-5 and CF-x (x=10-100). COF-5 was prepared by optimizing a known
recipe.16 For the synthesis of CF-x samples, BDBA was sequentially substituted by
BDBN (1b). Initially, 187 mg (1.128 mmol) of BDBA and 243 mg (0.749 mmol) of
HHTP were introduced into a Teflon vessel with 40 mL of a mixture of 1,4dioxane:mesitylene (1:1 v/v). The resulting suspension was sonicated for 10 min, and
then the mixture was treated in a microwave oven MARS-5 at 500 W and 220 V. The
maximum temperature (100 °C) was held for 1 hour. Afterwards, the gray-purple solid
was recovered by filtration, washed with dry acetone and dried overnight at room
temperature under vacuum to give 296 mg of COF-5 (CF-0, 80.6 % yield). Subsequently,
sequential incorporation of BDBN to replace BDBA was performed as summarized in
Table S1 to give CF-x materials.
Preparation of CPT-functionalized ligands and materials
Synthesis of Camptothecin-20-O-Hemisuccinate (CPT-Suc). CPT prodrug was
synthesized by fitting a previously reported method.17 1.002 g (5.75 mmol) of 4-(tertbutoxy)-4-oxobutanoic acid (t-Suc) and 0.473 g (3.89 mmol) of DMAP were dissolved in
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200 mL of anhydrous dichloromethane (DCM).Then, 1.1 mL (7.10 mmol) of DIC and
1.022 g (2.93 mmol) of CPT were added and left with constant stirring overnight.
Afterwards, the mixture was washed with 0.1 M HCl, dried over anhydrous Na2SO4,
filtered and evaporated to dryness. The solid was purified by recrystallization from
methanol. After drying, the solid was dissolved in 30 mL of DCM and treated with 20 mL
of trifluoroacetic acid (TFA) for 1 h at room temperature with magnetic stirring, and then
the product was evaporated to dryness. The residue obtained was purified by
recrystallization from methanol at 4 °C for 3 days. Finally, the solid obtained (CPT-Suc)
was filtered and washed with cold methanol and dried under vacuum. The yield of
synthesis was 90.7% (1.184 g, 2.65 mmol).
Synthesis of Camptothecin Loaded COFs (CF-x-CPT). 0.240 g of CF-x was dried at 100
ºC under vacuum for 24 h. In parallel, 0.200 g (0.446 mmol) of CPT-Suc, 0.096 (0.500
mmol) of EDC and 0.101 g (0.075 mmol) of HOBT in 50 mL of anhydrous DCM were
stirred under N2 atmosphere in ice bath for 30 minutes. Then, this mixture was added over
the dry CF-x sample, and thereupon 74.4 µL (0.450 mmol) of DIPEA was added. The
mixture was stirred overnight at room temperature under N2 atmosphere. Finally, the greysolid was filtered and washed with DCM to obtain 276 mg, 274 mg and 250 mg of CF10-CPT, CF-25-CPT and CF-35-CPT, respectively.
For the sake of comparison, COF-5 with adsorbed CPT (CF-0/CPT) was prepared via
diffusion of the drug through the pores. Briefly, 150 mg of drug was dissolved in 50 mL
of anhydrous DCM. Then, 150 mg of COF-5 was added and the mixture was stirred for
12 h at room temperature. After this time, the mixture was filtered, washed with acetone
and dried under vacuum to give 155 mg of the desired dark grey solid.
Relative CF-x-CPT Stability in Aqueous Medium. To investigate the hydrolytic stability
of CF-x-CPT and COF-5 we carried out two different tests, according to reported
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methods.18 Crystallinity degree upon exposure to water was evaluated by powder X-ray
diffraction (XRD). 5 mg of dry and finely ground material was enclosed onto a 1 x 2 cm
filter paper, which was folded in half, closing the edges with tweezers. This small
enveloped was put flat at the bottom of a 1 cm polystyrene cuvette, and then 3 mL mQ
water was added. After 30 min, the filter paper was removed and dried in an oven at 100
ºC for 1 h. This sample was dispersed in 0.5 mL of a mixture 1,4-dioxane:mesitylene (1:1
v/v), and the suspension was carefully dripped over a zero background sample holder of
Si (911) single-crystal and dried at room temperature under vacuum. XRD patterns were
acquired over supported samples.
1

H-NMR was used to monitor the release of BDBA monomer over time under water

exposure. 1 mg of dry and finely ground CF-x-CPT or COF-5 material was placed in a
NMR tube and 0.7 mL of D2O was added. Benzene was used as internal standard (1 mL).
NMR scans were run at specific times, extending up to 24 h.
Camptothecin Quantification and Release. To determine the total quantity of CPT
conjugated in CF-x-CPT and CF-0/CPT materials, 1.00 mg of the corresponding
conjugate was suspended in 1 mL of DCM and shaken in a Thermomixer® at 1500 rpm
and room temperature for 24 h. Then, supernatants were separated by centrifugation
(16100 G) at 4 ºC, dried under vacuum and reconstituted with MeOH-HCl (95:5 v/v).
Finally, CPT was quantified by RP-HPLC. All determinations were done in triplicate.
Subsequently, CPT release from drug-loaded samples was determined in phosphate buffer
saline solution (PBS, 1x, pH 7.4). Briefly, 1 mg of CF-x-CPT was dispersed in 1 mL of
PBS in an Eppendorf tube and shaken in a Thermomixer® at 1500 rpm and 37ºC. At the
corresponding time points, samples were centrifuged (16200 G, 15 min) and the
supernatant was freeze-dried. Finally, samples were reconstituted with 2 mL of MeOH-
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HCl 95:5 (v/v) and the released CPT was analyzed by reverse-phase high performance
liquid chromatography (RP-HPLC). All determinations were done in triplicate.
Cytotoxicity Test. The effect of different materials on cell metabolic activity was
determined using the MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium
bromide) colorimetric assay. HeLa cells were seeded in a 96-well plate at a density of
2000 cells per well and cultured in 5% CO2 at 37°C for 24 h. Then, cells were treated
with naked materials, CPT loaded COFs or free CPT (stock solution in DMSO), with
final doses ranging from 2.5 to 0.0005 µg/mL (in CPT equivalents) during 72 h. At the
end of the incubation period, 10 µL of MTT solution (5 mg mL-1) in culture medium was
added into each well and incubated for another 4 h. The supernatant in each well was
carefully removed and 150 µL of isopropanol was added to dissolve formazan crystals.
Absorbance was measured with a Perkin Elmer Wallac 1420 VICTOR2 Multilabel HTS
Counter (Northwolk, CT, US) at the wavelength of 570 nm. IC50 survival data were
calculated by nonlinear regression sigmoidal dose-response (variable slope) curve-fitting
using Prism 6.0 software (GraphPad, San Diego, CA). Three independent experiments
were performed for every sample and each experiment was carried out by in triplicate.
Characterization
Liquid nuclear magnetic resonance (NMR) spectra were recorded on a Bruker AV300
UltrashieldTM spectrometrer. 1H NMR spectra were acquired at 300 MHz using pulses of
15 µsec and a recycle time of 1 sec. Data for 1H spectra are reported as follows: chemical
shift, multiplicity (s = singlet, d = doublet, t = triplet, m = multiplet) and integration. To
obtain 13C spectra 9 µsec pulses at 75 MHz were applied with a 2 second recycle time.
Both 1H and 13C experiments were carried out using tetramethylsilane (TMS) as chemical
shift reference. For the compositional analysis by 1H-NMR the COFs were digested by
the addition of a stoichiometric amount of pinacol in deuterated DMSO. Quadrupole
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time-of-flight mass spectra (Q-TOF) were recorded on an Aquity UPLC Waters coupled
with Xevo Q-TOF MS with an Aquity UPLC BEH C18 (1.7µm, 50 x 21 mm) column and
using positive electrospray ionization. The products were eluted utilizing a constant
solvent mixture 50:50 v/v (solvent A = 0.1 % CH3COOH/CH3CN; solvent B = H2O) at
0.5 mL min-1. Reverse-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC)
analysis was performed on an Agilent HPLC 1220 Infinity LC coupled to a fluorescence
detector 1260 Infinity with a C-18 reverse phase column (MEDITERRANEA SEA18, 5
μm, 25 × 0.46 mm, Teknokroma, Sant Cugat del Vallés, Spain). The products were eluted
utilizing a constant solvent mixture (CH3CN/H2O-TFA pH 4.5 50:50 v/v) at 0.8 mL min1

. 20 μL of standards and resulting solutions were injected.

XRD patterns were collected in a Philips X’Pert diffractometer equipped with a graphite
monochromator, operating at 40 kV and 45 mA and using nickel-filtered Cu Kα radiation
λ = 0.1542 nm). Liquid nitrogen adsorption-desorption isotherms were measured at 77 K
in a Micromeritics Flowsorb apparatus. Surface area calculations were done by the BET
method. In addition, pore diameter distributions were calculated by from argon
adsorption-desorption isotherms measured at 4 K after using the Horvath-Kawazoe
model. Fourier transform infrared spectra (FTIR) were recorded at room temperature in
the 400-3900 cm−1 region with a Nicolet 205xB spectrophotometer, equipped with a Data
Station, at a spectral resolution of 1 cm−1 and accumulations of 128 scans. Magic angle
spinning-Nuclear magnetic resonance (MAS-NMR) spectra were obtained at room
temperature on a Bruker AV400 spectrometer, with a 7 mm Bruker BL-7 probe at sample
spinning rate of 5 kHz. The 1H to 13C cross-polarization spectra were acquired by using a
90 pulse for 1H of 5 s, a contact time of 5 ms and a recycle of 3 s, and referred to

adamantine. Samples for transmission electron microscopy (TEM) were ultrasonically
dispersed in 2-propanol and transferred to carbon coated copper grids. TEM micrographs
9

were collected in a JEOL JEM 2100F microscope operating at 200 kV. Particle average
diameter was calculated as the media with standard deviation of at least 250 measured
nanoparticles.
RESULTS AND DISCUSSION
COF-5 (denoted as CF-0) was obtained by an optimized microwave-assisted
method, through condensation of BDBA and HHTP in a 1:1 (v/v) solvent mixture
of 1,4-dioxane and mesitylene.16 In parallel, BDBN was prepared by BDBA
nitration and further reduction of the nitro group (Figure S1). Then, BDBA was
sequentially substituted in the synthesis by the same equivalents of BDBN to give
CF-x, x=0-100 (Figure 1), where x corresponds to the BDBN fraction expressed as
%, making sure the ratio between boronic acid (BDBA+BDBN) and catechol
(HHTP) group was always constant (Table S1).
The effect of BDBA substitution over COF-5 crystallinity was monitored by
powder X-ray diffraction (Figure 2a). We were successful to incorporate primary
amine groups to COF-5 framework by this method up to x=35. Beyond this limit,
the structure becomes unstable and mayor reflections correspond to unreacted
species (Figure S2). A small HHTP impurity was also present for x=10-35. We
could not remove it even after a thoroughly activation step with acetone,14,16
probably due to its large molecular dimensions and strong electronic interactions
with amine groups within COF-5 channels. However, this did not affect to
crystallinity, and XRD patterns were indexed unambiguously to a P6/mmm
symmetry. Here, Pawley refinement of this model produced lattice parameters of
a=b=29.5 Å and c=3.40 Å for x=10, a=b=29.4 Å and c=3.38 Å for x=25 and
a=b=29.5 Å and c=3.38 Å for x=35.
10

Surface area and pore volume were calculated from N2 adsorption-desorption
isotherms (BET, Figure 2b, Table S2). Unmodified COF-5 material presented the
highest values (respectively, 1622 m2 g-1 and 0.84 cm3 g-1), which are in line with
those reported in the original synthesis.14 The partial substitution of BDBA by
BDBN (x=10-35) produced a gradual reduction of porosity (Figure 2c), which is
attributed to pore blocking caused by HHTP retained molecules. Moreover, for
x>35 the structure collapsed, with very low surface area and pore volume. Pore
size analysis (as determined by Horvath-Kawazoe model) indicated that BDBN
incorporation in COF-5 framework does not modify pore size (estimated over 2.6
nm), but it defines less uniform pores and increases the contribution of textural
porosity (Figure S3). These results match reasonably well those obtained via non
local density functional theory (NLDFT) by other authors.10,14,16
Electronic microscopy (TEM) images for CF-0 sample showed nanoparticles of
about 57.8±20.4 nm average diameter (Figure S4), which displayed typical
hexagonal arrangement and large intergrowth domains (e.g., 20-30 nm, Figure 2d).
The incorporation of primary amine groups produced smaller nanoparticles (e.g.,
31.4±10.4 nm avg. diameter for x=25), but with visible loss of long-term ordering
(Figure 2e). This is probably an undesired effect of the strong interference that
amine groups may deploy over the  interactions establishing the COF stacks.

Infrared spectra (FTIR) of CF-0, CF-25 and CF-35 are shown in Figure 3a. CF-0
presents the expected boronate ester ring stretching signals at 1348 cm-1 and 1328
cm-1. However, in the amine functionalized materials the band at 1348 cm-1 is
clearly shifted to higher energy, whereas the shoulder at 1328 cm-1 disappears. This
is due to the intramolecular interaction between B-O and NH2 moieties. 19,20
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Post-synthetic functionalization of CF-x materials requires to precisely determine
the real level of substitution in every case. This was done through a quantitative
compositional analysis of CF-x samples by 1H-NMR. Samples were dissolved in
deuterated dimethyl sulfoxide (DMSO-d6) with pinacol. Proton NMR signals of
HTTP and the pinacol conjugates of BDBA and BDBN were integrated and
normalized (Figure S5, Table S3). The unmodified COF-5 showed a HHTP:BDBA
ratio of 1:1.06, which is consistent with other authors’ results.16 For x=10-35, the
obtained percentage of substitution was always clearly superior to the initial molar
composition (x=10, 32% final substitution; x=25, 40%; x=35, 60%), providing lots
of anchoring points for covalent linking of functional molecules.
Therefore, we have successfully achieved NH2-pore functionalization of COF-5 in
a one-pot protocol. To check the accessibility of primary amine groups to postsynthetic modification we try the incorporation of a therapeutic molecule, in order
to give a novel drug delivery system (DDS). Despite their high surface area and
internal ordered porosity, COF application as DDSs is currently limited by two
severe drawbacks: i) structure stability in water,20 and ii) unspecific drug release
of therapeutic load before reaching the target cells, as drug molecules are
incorporated by a simple adsorption strategy. Only a few cases have been reported
of COFs as DDSs.21–23 We have performed an amidation reaction between amino
groups and camptothecin-20-O-hemissucinate, to give the corresponding
camptothecin (CPT) derivative materials (CF-x-CPT, Figure S6). XRD patterns
(Figure S7) confirm no change in crystallinity in the drug-containing samples
(x=10-35). Covalent linking of CPT to CF-x was confirmed by

C-MAS-NMR
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(Figure S8). The peak at 160 ppm corresponds to the C=O group of the amide
moiety. CPT loading was monitored by extraction in DCM and further
12

quantification by RP-HPLC. Here, drug encapsulation efficiency increased with
functionalization in the range 14-47% (Table S4), and CF-x materials showed high
capability to incorporate the therapeutic molecule over pore walls (x=10, 8% CPT;
x=25, 18% CPT; x=35, 29% CPT).
To validate the stability of CF-x-CPT samples in aqueous medium we carried out
experiments of exposure to water, and the resistance to hydrolysis was monitored
by XRD and 1H-NMR (Figure 3). Besides, CPT release in physiological conditions
(PBS) was quantified by RP-HPLC.
XRD pattern of COF-5 pointed out complete structure destruction after 30 min, as
only reflections corresponding to integral monomers were visible (Figure 3a). This
high susceptibility to humidity is typical of boronate ester-linked polymers, and in
this case is emphasized by material large pore.19 COF framework destruction was
also evident by the purple color of the recovered powder, corresponding to free
HTTP. Conversely, CF-35-CPT sample suffered only slight degradation under
contact with water, revealed by BDBA and HTTP peaks in the diffractogram, but
its structure was mostly retained (Figure 3b). This resistance to humidity is
associated to the strong hydrophobic nature imposed by CPT molecules covalently
linked into the pores, which slows down water diffusion and mass transfer related
with boronate ester-linked framework hydrolysis. The effect of covalent
incorporation of hydrophobic groups inside COF pores on protection against
hydrolysis has already been verified by other authors, e.g., showing that long alkyl
chains may inhibit monomer release under hydrolytic conditions.18 However, to
our knowledge this is the first time that this is confirmed for a DDS. Actually, the
recovered powder after water exposure presented the typical light grey color of
CPT derivatized materials.
13

In this context, 1H-NMR allowed to oversee BDBA release in D2O from COF-5
and CF-35-CPT, by using benzene as internal standard. Under framework
hydrolysis BDBA shows a sharp peak at 7.7 ppm. It must be taken into account
that obtained reports may not be quantitative, as the solubility of BDBA monomer
in D2O is low, and the solutions can become saturated. However, this protocol is
efficient to compare the different behavior under hydrolytic conditions of the
unmodified COF and the CPT-loaded material. Here, BDBA signal was clear for
COF-5 from the initial stage (which corresponds, approximately, to a 3-4 min
exposure to D2O, due to the delay between NMR sample preparation and
measurement) (Figure 3c), and achieved its maximum at 30 min. On the contrary,
BDBA signal was very small for CF-35-CPT at 30 min, and even after 24 h the
solution was not saturated (Figure 3d). Therefore, NMR test corroborates that CPT
covalent linking inside COF-5 pores improves significantly the resistance to
hydrolysis.
To determine the nonspecific CPT release from CF-x-CPT samples under exposure
to physiological conditions we incubated 1 mg/mL in PBS at 37 °C, and monitored
drug concentration by RP-HPLC. For the sake of comparison, we also studied the
behavior of a CPT-loaded CF-0 material, obtained by means of physical adsorption
(CF-0/CPT, Table S4). As expected, this last sample discharged more than 80%
CPT content in a few minutes, due to quick COF framework hydrolysis, and almost
completed the process in 2 h (Figure 4). Conversely, CF-x-CPT samples released
a very small quantity of the drug in 24h (2-4 wt%) due to unspecific hemissucinate
chain ester hydrolysis. These data indicate that pore wall functionalization of COF5 with primary amine groups and post-synthetic modification with hydrophobic
CPT extends materials resistance to hydrolytic digestion.
14

These novel conjugates of CPT and amine functionalized COF-5 deploy the
advisable requirements of stability in physiological fluids and no unspecific drug
release expected in a satisfactory DDS. Then, we performed a preliminary study of
the biological activity by incubation with HeLa cell line, comparing to the naked
CPT molecule. Cytotoxicity was measured for x=25-35 by using the 3-(4,5dimethylthiazol-2-yl-diphenyltetrazolium bromide) (MTT) assay, and calculating
the corresponding half maximal inhibitory concentration (IC50) values. Previously,
non-loaded materials lack of toxicity in the concentration range analyzed was
assessed in a separated experiment (Figure S9), showing that even at the highest
particle loading, the relative cell viability was above 85%, corresponding to an
acceptable biocompatibility profile.24
According to Figure 5 and Table S4, CF-x-CPT samples present slightly less
cytotoxicity that CPT, with IC50 values 4-6 fold than the free drug. This is not
surprising, as the expected mechanism of intracellular drug release (20-O-ester
bond hydrolysis by cytosolic carboxylases after cell uptake)24 is affected for some
steric restrictions that forbid a complete release process. Also, material
hydrophobicity and restrictions to internal diffusion may also complicate drug
discharge. Actually, comparable limitations for complete intracellular release of
CPT and lower IC50 values are reported in other DDSs where drug is covalently
linked to the carrier.25–27 However, CPT stabilization on nanoparticle surface
ensures that drug is not released in circulation and that its activation is only possible
when nanoparticles are internalized into tumor cells. In this sense, the high CPT
loading capability of CF-x materials provides high cytotoxic activity even at low
nanoparticle dose.
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CONCLUSION
We have been successful to incorporate a nucleophyllic group (NH2) in the pore wall of
a covalent organic framework (COF-5) through a direct (one-pot) synthetic protocol by
serial substitution of original ligands. Obtained functionality in the as-synthesized
structure allows subsequent post-synthetic modification steps, and this model has allowed
us to prepare a novel type of drug delivery system based on covalent linking of a
therapeutic molecule in COF structure, by coupling of camptothecin-20-O-hemisuccinate
over primary amine functions. Resulting conjugate presents improved resistance to
hydrolytic digestion due to the strong hydrophobic nature imposed by camptothecin
molecules covalently linked into the pores, which minimizes boronate ester-linked
framework hydrolysis and prevents nonspecific drug release.
ASOCIATED CONTENT
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FIGURE CAPTIONS
Figure 1. (Left) Synthesis scheme of COF-5 via condensation of benzene-1,4-diboronic
acid (BDBA) and 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytri-phenylene (HHTP). (Right) Synthesis
scheme of CF-x series through stepwise substitution of BDBA by 2-aminobenzene-1,4diboro-nic acid (BDBN).
Figure 2. (a) Powder XRD patterns of CF-x series. Legend: () HHTP, () BDBN. (b)
N2 adsorption-desorption isotherms of as-prepared CF-x series acquired at 77 K. (c) BET
surface areas of CF-x materials as calculated from the nitrogen adsorption-desorption
isotherms. (d,e) TEM micrographs.

Unambiguous P6/mmm symmetry and large

intergrowth domains of pristine COF-5 are clearly seen at (d). Intergrowth domains of
CF-25 material showing the hexagonal symmetry extend in a shorter term ordering (e).
Figure 3. (a) FTIR spectra of CF-x series showing the shifting of boronate ester ring
stretching signals to higher energy due to the intramolecular interaction between B-O and
NH2 moieties. (b) Isolated supernatants from CF-0 and CF-10 incubation in PBS at room
temperature. Incubation time is indicated in the upper rule (c) Powder XRD patterns of
CF-0 and CF-10 samples recovered after incubation in PBS at room temperature for
different times. (e)
Figure 4. Stability test in PBS of CF-x-CPT and CF-0/CPT materials. CPT was analyzed by RPHPLC.

Figure 5. In vitro MTT cell viability assay in HeLa cell line with free and CPT CF-xCPT nanomedicines.
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1. Amine Functionalized COFs

Figure S1. Scheme of BDBN synthesis and CF-x material preparation.
1.1. Synthesis of 2-aminobenzene-1,4-diboronic acid (BDBN)
1.1.1. Synthesis of 2-nitrobenzene-1,4-diboronic acid (NO2-BDBA)
HO

OH
B
NO2

B
HO

OH

S2

1

H NMR (300 MHz, DMSO-d6, δ) 7.53 (d, J=7.2 Hz, 1H), 8.10 (d, J=7.2 Hz, 1H), 8.54 (s, 1H).
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C

NMR (75 MHz, DMSO-d6, δ) 127.58 (CH), 131.80 (CH), 135.40 (C), 137.16 (C), 139.34 (CH), 149.68
(C). Q-TOF MS (ESI, m/z) [M-H]- calcd for C6H7B2NO6, 211.05; found 210.75.

1.1.2. Synthesis of 2-aminobenzene-1,4-diboronic acid (BDBN)
HO

OH
B
NH2

B
HO

1

OH

H NMR (300 MHz, DMSO-d6, δ) 7.34 (d, J=7.5 Hz, 1H), 7.46 (s, 1H), 7.61 (d, J=7.2 Hz, 1H).
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C

NMR (75 MHz, DMSO-d6, δ) 125.3 (CH), 128.03 (CH), 128.6 (C), 132.9 (C), 135.5 (CH), 143.6 (C).
Q-TOF MS (ESI, m/z) [M-H]- calcd for C6H9B2NO4, 181.07; found 180.76.

S3
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Figure S2. Powder XRD patterns of reagents used for the synthesis of CF-x series.
1.2. COF-5 and CF-x (x=10-100)
1.2.1. Synthesis composition of COF-5 and CF-x materials (x=10-100)
Table S1 Initial composition used for the synthesis of COF-5 and CF-x amine derivatives.
Samples

x

Molar Ratio

Synthesis Mixture Composition

Yield
(%)

(CF-x)

[%]

(HHTP:BDBA: BDBN)

HHTP
(mg)

HHTP
(mmol)

BDBA
(mg)

BDBA
(mmol)

BDBN
(mg)

BDBN
(mmol)

CF-0

0

3.00 : 2 : 0.00

243

0.749

187

1.128

---

---

80.6

CF-10

10

2.45 : 2 : 0.55

243

0.749

168

1.014

45

0.207

75.7

CF-25

25

1.75 : 2 : 1.25

243

0.749

140

0.845

102

0.470

82.2

CF-35

35

1.25 : 2 : 1.75

243

0.749

113

0.682

163

0.750

92.3

CF-50

50

0.70 : 2 : 2.30

243

0.749

93

0.561

246

1.132

80.4

CF-60

60

0.35 : 2 : 2.65

243

0.749

76

0.459

293

1.349

74.1

CF-100

100

0.00 : 2 : 3.00

243

0.749

---

---

245

1.128

82.5

S4

1.2.2. N2 adsorption-desorption isotherms
Table S2 Textural properties of COF-5 and CF-x amine derivatives.
Area BETa
(m2 g-1)

Vpa
(cm3 g-1)

CF-0

1622.4

0.82

CF-10

758.4

0.43

CF-25

745.5

0.42

CF-35

551.2

0.36

CF-50

107.4

0.05

CF-60

138.8

0.06

Sample

a

600

As determined from the adsorption-desorption nitrogen isotherms acquired at 77 K.

a

b
CF-0

Adsorbed Volume / cm3 g-1

500
0.025 cm3 g-1 Å-1

400

300

CF-10

CF-0

CF-25
CF-35

200

CF-10

100
CF-25

CF-60

0
0.0

0.2

0.4
P/P0

0.6

0.8

1.0

5

10

15

20 25 30 35
Pore Diameter/Å

40

CF-35S5

45

Figure S3. (a) Nitrogen adsorption-desorption isotherms of as-prepared CF-x series acquired at 77 K.
(b) Pore size distribution calculated for CF-x series from argon adsorption-desorption isotherms acquired at 4 K by using a Horvarth-Kawazoe slit pore geometry model. No readable report was obtained
for x>35.
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1.2.3. Transmission Electronic Microscopy

a

50 nm

b

50 nm

Figure S4. TEM micrographs of pristine COF-5 nanoparticles (a) and CF-25 material (b).
1.2.4. 1H-NMR compositional analysis
For the compositional analysis by NMR the COFs were digested by the addition of a stoichiometric
amount of pinacol in deuterated DMSO. Molecular composition was estimated from the proton signals
at 7.7 ppm (a), 7,6 ppm (b) and 7.2 ppm (c) (Table S3 and Figure S5).
Table S3 1H shifts of unmodified COF-5 and CF-x amine derivatives.
1

Sample

Normalized 1H Signal
HHTP
BDBA
BDBN

BDBA
substitutiona
(%)

1

1.06

0

0

0.36

1

0.76

0.35

32

2.76

0.48

1

0.71

0.47

40

1.44

0.54

1

0.35

0.53

60

HHTP
(6H, δ=7.6 ppm)

H Signal
BDBA
(4H, δ=7.7 ppm)

BDBN
(1H, δ=7.2 ppm)

CF-0

6

4.38

0

CF-10

6

3.12

CF-25

6

CF-35

6

a

Molar percentage. Estimated from the ratio BDBN/(BDBA+BDBN)·100.
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OH

HO

OH

O

O

O

B

O

O
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H
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O

O

O
B

NH2
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H
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B
H

O
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H
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O

O

O

O

O

a
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8.0
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7.0
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Figure S5. 1H-NMR spectra of pinacol conjugated ligands coming from CF-x series dissolution in
DMSO, showing the additional signals arising from the incorporation of NH2 groups into COF-5
framework.

S8

2. CPT-functionalized ligands and materials
O
N

O

O
20

N
OH

+

CPT

O

O

O

TFA/DCM
N
O

O

N

1 h/RT

O

O

CPT-Suc

O

OH

t-Suc

N

DMAP, DIC
12 h/RT

O
O

O

N

O

O

O

O
HO

O

O

O

O

O

(x=10-35)

O

N

N

CF-x

O

(1) CPT-Suc, EDC, HOBT/DCM, N2
(2) DIPEA/DCM, N2
N

N

O

O
O

N

O
O
O

O

O

N
O

O
O

O

CF-x-CPT

Figure S6. Scheme of CPT-Suc synthesis and CF-x-CPT material preparation.
2.1. Synthesis of Camptothecin-20-O-hemisuccinate
O
N

O

N
O

O

O

O
HO
1

H NMR (300 MHz, DMSO-d6, δ): 12.22 (br. s, 1H, COOH), 8.69 (s, 1H C-7H), 8.16 (m, 1H, Ar H)

7.87 (t, J = 7.2, 1H, Ar H) 7.71 (t, J = 7.4 Hz, 1H, Ar H), 7.12 (s, 1H, C-14H), 5.48 (s, 2H, CH2O), 5.29
(s, 2H, CH2N), 2.76 (m, 2H, CH2COOH), 2.15 (q, J = 7.4 Hz CH2CH3), 0.91 (t, J = 7.6, 3H, Me). 13C
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NMR (75 MHz, DMSO-d6, δ): 172.92 (C=O), 171.23 (C=O), 167.12 (C=O), 156.50 (C), 152.36 (C),
147.87 (C), 145.89 (C), 145.22 (C), 131.51 (CH), 130.35 (CH), 129.75 (CH), 128.97 (CH), 128.49
(CH), 127.94 (CH), 127.67 (CH), 118.88 (C), 95.08 (CH), 75.82 (C), 66.26 (CH2), 50.16 (CH2), 30.36
(CH2), 28.57 (CH2), 28.41 (CH2), 7.48 (CH3). Q-TOF MS (ESI, m/z) [M]+ calcd for C24H20N2O7,
448.42; found 448.13.
2.2. Camptothecin Loaded COFs (CF-x-CPT)
2.2.1. Powder X-ray diffraction
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Figure S7. Powder XRD patterns of as-synthesized CF-x-CPT materials.
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2.2.2. 13C-MAS-NMR
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Figure S8. 13C-MAS-NMR spectrum of CF-25-CPT material. The spectrum shows the covalent linking
of CPT-Suc to a terminal amine group. The peak at 160 ppm is assigned to the ester bond (CPT-Suc).
2.2.3. Camptothecin Quantification
Table S4 Drug incorporation efficiency and CPT-loading by CF-x materials.

a
b

Sample

Initial CPT a
(mg/mmol)

Recovered CF-x-CPT
(mg)

Loaded CPT b
(%/mg)

Encapsulation Efficacy
(%)

CF-10

156/0.446

276

8/22

14

CF-25

156/0.446

274

18/49

32

CF-35

156/0.446

250

29/73

47

CF-0/CPT

150/0.430

155

10/15

10

Initial CPT amount introduced in the synthesis.
As determined by RP-HPLC.
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2.2.4. Cytotoxicity test
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Figure S10. In vitro MTT cell viability assays in HeLa cell line incubated with variable concentrations
of CPT-free CF-x nanoparticles (mean±SEM). Minimum cell survival in all cases (85%) is marked by
the blue dotted line.

Table S4 IC50 values for CPT and CF-x-CPT samples in HeLa Cells.
Sample

CPT Contenta

IC50b

nc

(%)

a
b
c

CPT

100

0.0319 ± 0.0035

3

CF-25-CPT

18

0.1338 ± 0.0065

3

CF-35-CPT

29

0.1882 ± 0.0191

3

As determined by HPLC analysis after complete dissolution in DCM.
CPT concentration (μg mL−1). Data indicate the mean ± SEM (μg mL−1).
n=number of experiments.

S12

97

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES (ESTUDO CAMPTOTECINA)
6. Conclusões – Estudo Camptotecina
O desenvolvimento de um sistema de liberação de fármacos para a

camptotecina juntamente com a síntese e ligação covalente com a molécula foi obtido
com sucesso. A síntese do COF-5 foi reproduzida diversas com êxito.

Para a obtenção de um material com grupo funcional, a introdução do grupo

NH2 na estrutura do BDBA foi obtida com sucesso e o COF sintetizado sob várias
proporções, que variaram entre 10 e 100%.

Antes de realizar a ligação entre a CPT e o COF-5, foi necessário adicionar o

ácido succínico na posição 20-(S) da CPT, obtendo-se uma estrutura análoga com
estabilidade do anel lactona após esterificação. A incorporação da CPT ao COF-5

modificado foi conseguida após amidação, obtendo-se uma incorporação variando
entre 8% e 29%.

As caracterizações de DRX, RMN de estado sólido e estado líquido e FTIR

foram fundamentais para comprovar a ligação covalente entre a camptotecina e o
COF-5 realizada pela primeira vez.

Os testes de liberação em fluido biológico mostraram uma estabilidade do

material devido a interação intermolecular do grupo NH2 ao anel borônico do COF-5,
trazendo uma nova propriedade a esse tipo de material. Além disso, a ligação
covalente do fármaco quando submetido aos testes de liberação é bastante estável e

não se rompe antes da célula cancerígena endocitá-la, liberando a camptotecina de
forma intracelular.

Os testes de viabilidade celular mostraram uma pequena queda na

citotixicidade quando comparada ao fármaco puro e um valor de IC50 4 a 6 vezes maior
que o fármaco livre.

Assim, conclui-se que o sistema desenvolvido é uma alternativa para sistemas

de liberação controlada da camptotecina de forma intracelular, por apresentar
propriedades que melhoram a biodisponibilidade da CPT.
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Relatório descritivo da patente de invenção para um “BIONANOCOMPÓSITO
LPM-7 PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE OLANZAPINA A PARTIR DO
ARGILOMINERAL

MONTMORILLONITA

E

DOS

BIOPOLÍMEROS

ALGINATO E GOMA XANTANA”
[001] A presente invenção refere-se à síntese de um bionanocompósito, que
tem como função a liberação controlada de Olanzapina por via oral, a partir de
uma argila do tipo montmorillonita e biopolímeros (Alginato e Goma Xantana),
denominada LPM-7.
[002] O processo conhecido como troca catiônica é um método já utilizado na
intercalação de fármacos, como apresentado na patente CN101422426-A,
intitulada “Nano-montmorillonite slow-release agent for absorbing pathogen and
toxin in body, prepared by intercalating nitroimidazole drugs, including
metronidazole or tinidazole drugs, among layers of sodium-montmorillonite by
protonation”. Neste processo, é necessário que o material de partida seja um
argilomineral do tipo montmorillonita, preferencialmente sódica, a qual possui
alta capacidade de inchamento e propriedade de troca iônica, fatores esses
essenciais para o processo.
[003] A intercalação de fármacos consiste na troca iônica de íons sódio (Na+),
naturais da argila e presentes no espaço interlamelar, pela molécula do
fármaco também carregada positivamente. Com isso, ocorre um aumento no
espaçamento entre as lamelas, imobilizando temporariamente o fármaco.
[004] A importância das argilas é dada pela possibilidade de se controlar a
taxa de dissolução, taxa de liberação ou até mesmo ajudar na liberação do
componente ativo em um local específico.
[005] As argilas são constituintes inertes que não interferem na farmacologia
do componente ativo. Assim, vários fármacos têm sido intercalados em
argilominerais, como realizado por Ghanshyam V. Joshi e colaboradores em
“Montmorillonite as a drug delivery system: Intercalation and in vitro release of
timolol maleate” – International Journal of Pharmaceutics, 374, 53-57, 2009. No
qual, o fármaco empregado apresentou bom percentual de incorporação (217
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mg / g de argilomineral) na montmorillonita, como também uma liberação mais
controlada, 43% em pH 1,2 e 48% em pH 7,4.
[006] Entre os diversos tipos de fármacos empregados na literatura, poucos
trabalhos utilizaram o fármaco Olanzapina. Entretanto, nenhum deles
empregou argilomineral incorporado em matrizes biopoliméricas para uso oral.
Alguns exemplos são os trabalhos publicados por G. A. Abeldelbary e M. I.
Tadros (“Brain targeting of olanzapine via intranasal delivery of core–shell
difunctional

block

copolymer

mixed

nanomicellar

carriers:

In

vitro

characterization, ex vivo estimation of nasal toxicity and in vivo biodistribution
studies” – International Journal of Pharmaceutics, 452, 300-310, 2013) e por M.
R. d. Freitas e colaboradores (“Inclusion complex of methyl-β-cyclodextrin and
olanzapine as potential drug delivery system for schizophrenia” – Carbohydrate
Polymers, 89, 1095-1100, 2012).
[007] Bionanocompósitos são constituídos de espécies orgânicas de origem
natural ou biológica (por exemplo, biopolímeros) e de sólidos inorgânicos com
escala nanométrica (por exemplo, argilominerais). As combinações destas
espécies dão lugar a compostos que combinam as características de ambos os
materiais, melhorando, assim, propriedades mecânicas, estabilidade térmica,
resistência a meios aquosos, além de outras propriedades funcionais como
apresentado, por exemplo, na patente CN103961319-A, intitulada “Preparing
microsphere useful in lung-targeted drug delivery system involves dissolving
weighed chitosan, and calcium montmorillonite, mixing and cross-linking
obtained mixture, centrifuging and vacuum-freezing product”.
[008] O Alginato (ALG) é um biopolímero que apresenta como propriedades a
atoxicidade e biodegradabilidade. Devido à boa biocompatibilidade, o ALG tem
sido amplamente utilizado como um material de liberação de fármacos como
mostra o trabalho publicado por A. C. S. Alcântara em “Bionanocomposites
based on alginate–zein/layered double hydroxide materials as drug delivery
systems” – Journal of Materials Chemistry, 20, 9495-9504, 2010.
[009] Diversos bionanocompósitos já foram empregados para a liberação
controlada de fármacos, entre eles estão os materiais à base de
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Montmorillonita e Alginato, como mostram os trabalhos publicados por R. I.
Iliescu em “Montmorillonite-alginate nanocomposite as a drug delivery system –
incorporation and in vitro release of irinotecan – International Journal of
Pharmaceutic, 463, 184-192, 2014” e por B. D. Kevadiya em “Montmorillonitealginate composites as a Drug Delivery System: Intercalation and in vitro
release of diclofenac sodium – Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 72,
732-737, 2010”. Entretanto, bionanocompósitos que apresentam apenas o
Alginato na estrutura desempenham um papel fraco devido a uma estrutura
com baixa estabilidade e uma rede macroporosa do gel Alginato.
[010] Essas propriedades do Alginato podem causar uma baixa eficiência de
retenção e uma liberação súbita do fármaco, características não desejadas por
sistemas de liberação controlada de fármacos.
[011] Outro biopolímero bastante utilizado na liberação de fármacos é a
Goma

Xantana

(GX),

por

esta

apresentar

biocompatibilidade

e

biodegradabilidade.
[012] A necessidade de se criar sistemas específicos é de suma importância
pelo fato de cada fármaco apresentar características distintas, tais como
absorção, efeitos adversos e metabolização.
[013] O produto LPM-7 desta invenção tem uma grande vantagem, pois
contém a junção de dois biopolímeros, como também o argilomineral
montmorillonita. A junção desses materiais traz novas propriedades específicas
para a liberação da Olanzapina, antes não existentes. O produto LPM-7 tem
como função a liberação da Olanzapina em um local específico no organismo,
o intestino delgado, que apresenta pH básico (>7,4), com objetivo de
ultrapassar

a

barreira

hematoencefálica,

aumentando,

assim,

a

biodisponibilidade do fármaco e diminuindo os efeitos colaterais associados.
[014] O novo material desenvolvido, bionanocompósito a partir do fármaco
Olanzapina e dos materiais Alginato, Goma Xantana e Argila, foi nomeado de
LPM-7. O processo de intercalação do fármaco na montmorillonita é realizado
através do método de troca iônica e a formação das esferas a partir do método
de reticulação.
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[015] Uma certa quantidade de argila montmorillonita é expandida em água
destilada, e essa suspensão é mantida em agitação durante 30 minutos. Após
a expansão, uma solução com o fármaco em etanol é adicionada à argila gota
a gota gerando concentrações de 0,05 mg/mL a 3,0 mg/mL. Em seguida, o pH
da solução é ajustado para entre 2,0 e 6,0 com Ácido Clorídrico (HCl 0,1 mol/L)
e deixada em agitação por um período de tempo de 2h a 24h. O material obtido
é lavado com etanol, filtrado e seco à temperatura ambiente.
[016] A quantidade de Olanzapina incorporada na argila está na proporção de
1,16 mg a 47,37 mg de fármaco para cada 100 mg de argila.
[017] Além da argila, o material LPM-7 constitui-se ainda de uma mistura de
biopolímeros, a qual é preparada a partir da junção de soluções de Alginato
(2%) e Goma Xantana (0,5%) nas razões de 1:1 a 1:3 sendo mantidas em
agitação por 30 minutos. Após a homogeneização, a suspensão biopolimérica
é adicionada à argila já com a Olanzapina incorporada entre suas lamelas,
formando, assim, um único sistema bionanocompósito, o qual é mantido em
agitação por mais 30 minutos. A seguir, a mistura biopolimérica formada
anteriormente é adicionada gota a gota a uma solução de CaCl2 (10% v/v)
formando esferas. O material LPM-7 é, então, lavado com água destilada e
seco à temperatura ambiente.
[018] A liberação controlada de Olanzapina é avaliada por um teste de
dissolução onde o material LPM-7 é posto em contato com uma solução que
simula o sistema gastrointestinal. O teste de dissolução é constituído por 3
etapas: Simulação de fluido estomacal com pH 1,2, simulação de fluido
intestinal com pH 6,8 e simulação de fluido intestinal com pH 7,4.
[019] O teste de dissolução trará informações sobre a biodisponibilidade do
fármaco, ou seja, o quanto ele é capaz de ser absorvido pelo organismo. Ainda
para o material LPM-7 aqui apresentado, a dissolução trará informações sobre
a capacidade de liberação da Olanzapina nas respectivas zonas digestivas.
Exemplo 1
[020] Para o preparo do bionanocompósito é utilizada uma solução de 2,0
mg/mL de Olanzapina (OLZ) em etanol para 0,430 mg de montmorillonita
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(MMT). A argila montmorillonita é previamente inchada com 20 mL de água
ultrapura durante 30 minutos em agitação magnética e só então são
adicionados 80 mL da solução de Olanzapina. Após a adição, o pH é ajustado
para 5,8 e deixa-se a mistura em agitação por 24h. Ao final do processo a
mistura, montmorillonita e olanzapina, é filtrada, lavada e seca em temperatura
ambiente. A Figura 1 (Difratograma de Raios-X da Olanzapina intercalada no
Argilomineral montmorillonita e da montmorillonita de partida) apresenta os
difratogramas de raios X das amostras da argila montmorillonita (MMT) de
partida e da montmorillonita intercalada com Olanzapina (MMT-OLZ). Após a
intercalação do fármaco na montmorillonita (10,79 mg de OLZ / 100 mg de
MMT), inicia-se o processo de obtenção do bionanocompósito através da
preparação de uma solução de Alginato 2% e Goma Xantana 0,5%. Em
seguida, as soluções são misturadas na proporção de 1:2 de Alginato-Goma
Xantana durante 30 minutos. Após a etapa anterior, adiciona-se uma massa
referente a 10 mg de OLZ na MMT ao sistema com os biopolímeros e deixa-se
em agitação por mais 30 minutos. Passado esse tempo, goteja-se 100 mL de
CaCl2 10% (m/v) e deixa-se em agitação por mais 30 minutos. Obtidas as
esferas, estas são lavadas com água destilada e deixadas para secar em
temperatura ambiente, obtendo-se assim a LPM-7 como apresentado na Figura
2 (Microscopia eletrônica de varredura da LPM-7).
Exemplo 2
[021] Adotando-se o mesmo procedimento descrito no Exemplo 1, mas
alterando-se a proporção de Alginato-Goma Xantara para 1:3, obtém-se o
material cujo espectro de infravermelho é apresentado na Figura 3 (Espectro
de Infravermelho da LPM-7).
[022] A partir dos procedimentos descritos nos exemplos 1 e 2, as esferas da
LPM-7 foram submetidas ao teste de dissolução de liberação controlada. O
teste de liberação dá-se com o auxílio de um dissolutor, no qual se utiliza 900
mL de uma solução de 0,1 mol/L de HCl para atingir o pH de1,2. Para se
alcançar o pH de 6,8, prepara-se 1L de uma solução com 0,3 g de NaOH, 4 g
de NaH2PO4.H2O e 6,2 g de NaCl utilizando-se apenas 900 mL desta solução.
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Já para o pH de 7,4, utiliza-se também 900mL da mesma solução descrita
anteriormente alterando-se apenas o pH para 7,4 com o auxílio de uma solução
de 1 mol/L de NaOH. A massa utilizada é equivalente a 10 mg de Olanzapina,
a temperatura do teste é mantida em uma faixa de 36,5ºC a 37,5ºC em
agitação, com o auxílio de um cesto cilíndrico, durante a realização do teste.
Na primeira etapa, com pH 1,2, o material é mantido em agitação sob a
temperatura já mencionada, durante 2 horas e nesse período são retiradas
alíquotas para a verificação da quantidade liberada. Na segunda etapa, com pH
6,8, o material é mantido sob as mesmas condições anteriores, mas por um
período de 4 horas e nesse período são retiradas alíquotas para a verificação
da quantidade liberada. Já na última etapa, quando o pH está em 7,4, o
material é submetido ao teste por mais 2h com retiradas de alíquotas para
verificação da quantidade de Olanzapina liberada ao meio.
[023] Na zona de liberação estomacal com pH 1,2 a variação da liberação da
Olanzapina foi de 3,3% a 8,5%. Já na zona de liberação com pH 6,8 a variação
foi de 17,7% a 25,7%. Entretanto, ao final do teste com pH 7,4, a liberação
variou entre 79,9% e 95,1%. Logo, a LPM-7 apresenta alto controle e
seletividade na liberação da Olanzapina aos meios, como apresentado na
Figura 4 (Curvas de liberação controlada da LPM-7).
[024] A partir dos procedimentos descritos nos exemplos 1 e 2, as esferas de
LPM-7 foram testadas quanto à capacidade de proteção à degradação
oxidativa utilizando-se uma solução de 3% de H2O2. Para a realização do teste,
uma massa de 100 mg da LPM-7 foi adicionada a 100 mL da solução de
peróxido de oxigênio e deixada em descanso por 7 dias. Durante o período de
descanso, alíquotas foram retiradas para análise em espectroscopia de
infravermelho para a verificação da degradação do fármaco Olanzapina.
[025] O material LPM-7 foi capaz de proteger o fármaco durante o período de
7 dias, trazendo uma nova propriedade para os materiais na área de liberação
controlada de fármacos, como é mostrado na Figura 5 (Espectros de
Infravermelho durante o teste de degradação forçada oxidativa da LPM-7).
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[026] O bionanocompósito, denominado LPM-7, descrito nesta patente, o qual
é formado a partir de argila montmorillonita e biopolímeros (Alginato e Goma
Xantana) apresenta capacidade de proteção e liberação controlada para o
fármaco Olanzapina com seletividade de liberação na zona de pH 7,4, sendo
esse o pH ideal para a absorção do fármaco no organismo.
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REIVINDICAÇÕES
1) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-7 PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
OLANZAPINA A PARTIR DO ARGILOMINERAL MONTMORILLONITA E
DOS BIOPOLÍMEROS ALGINATO E GOMA XANTANA” caracterizado por
realizar a troca iônica de íons sódio por íons de Olanzapina utilizando soluções
que variam de 0,05 mg/mL a 3,0 mg/mL, sendo o pH das soluções de
Olanzapina variando entre 2,0 e 6,0 e estas mantidas sob agitação por um
período entre 2h e 24h.
2) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-7 PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
OLANZAPINA A PARTIR DO ARGILOMINERAL MONTMORILLONITA E
DOS BIOPOLÍMEROS ALGINATO E GOMA XANTANA”, de acordo com a
reivindicação 1, caracterizado por intercalar Olanzapina em uma argila do tipo
montmorillonita através do processo de troca iônica, sendo que o teor de
incorporação pode variar de 1,16 mg a 47,37 mg para cada 100 mg de
montmorillonita.
3) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-7 PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
OLANZAPINA A PARTIR DO ARGILOMINERAL MONTMORILLONITA E
DOS BIOPOLÍMEROS ALGINATO E GOMA XANTANA”, de acordo com a
reivindicação 2, caracterizado por formar um bionanocompósito com alginato e
goma xantana nas proporções que podem variar de 1:1 a 1:3.
4) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-7 PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
OLANZAPINA A PARTIR DO ARGILOMINERAL MONTMORILLONITA E
DOS BIOPOLÍMEROS ALGINATO E GOMA XANTANA”, de acordo com as
reivindicações 2 e 3, caracterizado por liberar a Olanzapina no pH de 1,2 de
forma controlada em um percentual entre 3,3% a 8,5%.
5) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-7 PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
OLANZAPINA A PARTIR DO ARGILOMINERAL MONTMORILLONITA E
DOS BIOPOLÍMEROS ALGINATO E GOMA XANTANA”, de acordo com as
reivindicações 2 e 3, caracterizado por liberar a Olanzapina no pH de 6,8 de
forma controlada em um percentual entre 17,7% e 25,7%.
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6) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-7 PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
OLANZAPINA A PARTIR DO ARGILOMINERAL MONTMORILLONITA E
DOS BIOPOLÍMEROS ALGINATO E GOMA XANTANA”, de acordo com as
reivindicações 2 e 3, caracterizado por liberar a Olanzapina no pH de 7,4 de
forma controlada em um percentual entre 79,9% e 95,1%.
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RESUMO
Patente de invenção para um “BIONANOCOMPÓSITO LPM-7 PARA
LIBERAÇÃO

CONTROLADA

ARGILOMINERAL

DE

OLANZAPINA

MONTMORILLONITA

E

DOS

A

PARTIR

DO

BIOPOLÍMEROS

ALGINATO E GOMA XANTANA”
A presente invenção trata da síntese de um bionanocompósito denominado
LPM-7 para liberação controlada de uso oral do fármaco Olanzapina. O
procedimento de síntese consiste na intercalação do fármaco Olanzapina no
argilomineral montmorillonita, previamente expandido com água. Após a troca
dos cátions, o pH é ajustado e a solução mantida em agitação por tempo prédeterminado. Após o tempo de agitação, a amostra é filtrada, seca e
pulverizada. Em seguida, a amostra é dispersa em uma mistura biopolimérica
de Alginato e Goma Xantana em diversas proporções e deixada em agitação
por 30 minutos. A partir do material obtido, realiza-se a reticulação dos
biopolímeros utilizando uma solução de CaCl2 formando esferas. Após a
realização do teste para verificar a capacidade de controle da liberação, foi
comprovado que o bionanocompósito LPM-7 apresenta alto controle na
liberação do fármaco como também proteção oxidativa.
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Relatório descritivo da patente de invenção para um BIONANOCOMPÓSITO
LPM-10 DE BAIXA DENSIDADE À BASE DE AMIDO DE ARROZ, PECTINA
E PALIGORSKITA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL ANTICHAMA.
[001] A presente invenção refere-se à síntese de um bionanocompósito com
propriedades ignífugas, a partir de uma argilomineral do tipo paligorskita e
biopolímeros (pectina e amido de arroz), denominada LPM-10.
[002] Uma crescente preocupação com o meio ambiente favorece o interesse
em materiais que não possuam origens a partir de combustíveis fósseis.
Consequentemente, há um maior apelo por materiais ecologicamente corretos
tornando os bionanocompósitos materiais em destaque.
[003] O uso de bionanocompósitos tem aumentado devido às propriedades
que esse tipo de material pode oferecer, como a capacidade de biodegradação
e biocompatibilidade, quando comparados aos nanocompósitos convencionais.
[004] O biopolímero pectina, proveniente de cítricos, é um polissacarídeo de
cadeia ramificada a qual apresenta grupos carboxílicos terminais. A presença
do grupo carboxílico fornece à pectina um caráter negativo da carga global na
estrutura. Por outro lado, o biopolímero amido, extraído do arroz, é um
polissacarídeo com carga global neutra, a qual apresenta cerca de 72% a 82%
de amilopectina, estrutura com cadeia ramificada e 18% a 33% de amilose,
estrutura com cadeia linear.
[005] O sólido inorgânico utilizado é uma argila conhecida como paligorskita.
Esta é um filosilicato de estrutura 2:1 com morfologia fibrosa, apresentando
uma alta porosidade e superfície específica (200 m2/g), bem como a presença
de grupos silanóis externos, os quais podem atuar como ponto de interação
com várias espécies orgânicas, tais como os biopolímeros.
[006] Bionanocompósitos à base de pectina e paligorskita já foram
sintetizados como foi realizado por A. C. S. Alcântara e colaboradores em
“Bionanocomposites based on polysaccharides and fibrous clay for packing
applications – Journal of Applied Polymer Science, 133, 42362”. Neste trabalho,
o material desenvolvido apresenta um reforço na propriedade mecânica e
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apresentou uma forte interação entre os grupos OH do biopolímero e os grupos
SiOH da argila tendo como aplicação a indústria de embalagem de alimentos,
sem menções às propriedades ignífugas que o material pode obter.
[007] Assim, um dos principais fatores na síntese dos bionanocompósitos está
na possibilidade de combinar as vantagens dos biopolímeros e as dos
materiais inorgânicos.
[008] A síntese da LPM-10 foi realizada utilizando-se como matriz polimérica o
amido de arroz e a pectina, apresentando interações químicas entre os grupos
funcionais SiOH do argilomineral do tipo paligorskita e os grupos funcionais OH
dos biopolímeros utilizados, de acordo com o descrito a seguir.
[009] Uma suspensão de argila paligorskita contendo entre 5% e 25% da
massa inicial de polímero foi mantida em agitação com água destilada durante
15 minutos a 30 minutos. Em paralelo, soluções contendo de 0,12% a 2% (m/v)
de pectina ou amido de arroz são preparadas sob agitação utilizando água
destilada até completa dissolução. Após a dissolução da pectina ou do amido
de arroz, a solução biopolimérica é adicionada à suspensão de argila e mantida
sob agitação entre 12h e 48h. Posteriormente, a mistura é congelada por 24h a
60h sob temperatura entre -5ºC e -10ºC e liofilizada por 24h a 48h sob vácuo,
obtendo-se o bionanocompósito LPM-10 na forma de espuma.
[010] A capacidade do material ser retardante de chama foi avaliada através
do teste de combustão, obedecendo a norma ASTM D4986-10, que trata do
método de teste padrão para características de combustão horizontal de
materiais poliméricos.
[011] O teste baseia-se em colocar uma quantidade de amostra de 50 mm por
150 mm em uma placa posicionada horizontalmente, a qual uma das
extremidades da amostra é queimada durante o tempo de 60 segundos. Após o
tempo, a extensão da queima é medida. O teste de combustão trará
informações quanto à capacidade de retardar ou não a chama para o
bionanocompósito LPM-10 à base de amido de arroz e pectina.
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Exemplo 1
[012] O bionanocompósito à base de amido de arroz é preparado utilizando
uma solução de 2% (m/v) do biopolímero com adição de uma solução 5% da
paligorskita em relação à massa de biopolímero utilizada anteriormente em 15
mL de água destilada. A mistura é mantida sob agitação por 2 dias com rotação
de 200 rpm. As espumas, então, são produzidas após o congelamento por 60
horas da amostra homogeneizada e, em seguida, liofilizadas. A Figura 1
(Espectros

de

infravermelho

do

amido

de

arroz,

paligorskita

e

do

bionanocompósito) mostra as bandas características da paligorskita e do amido
de arroz no Bionanocompósito, comprovando as interações que ocorrem entre
os grupos OH do biopolímero e os grupos SiOH do argilomineral. Na Figura 2
(Difratogramas de Raios-X do argilomineral paligorskita e do bionanocompósito
LPM-10), é possível observar a presença da reflexão característica da
paligorskita nos gráficos, confirmando que a estrutura da paligorskita se
mantém no processo de síntese da LPM-10 à base de amido de arroz.
[013] O bionanocompósito LPM-10 à base de Amido de Arroz apresentou uma
morfologia bastante porosa, característica de materiais esponjosos como
mostra a Figura 3 (Microscopia Eletrônica de Varredura do bionanocompósito
LPM-8 à base de Amido de Arroz).
[014] O teste de combustão para a LPM-10 à base de Amido de Arroz foi
conduzido conforme a norma ASTM D4986-10 e mostrou-se bastante
satisfatório. Após o tempo de exposição da chama, 60 segundos, o material
apresentou propriedades ignífugas, a qual inibiu a propagação do fogo, como
mostra a Figura 4 (Teste da chama para o bionanocompósito à base de amido)
chegando a apresentar comportamento auto extinguível.
Exemplo 2
[015] Para a síntese do bionanocompósito LPM-10 à base de pectina, uma
solução de 2% desse biopolímero foi preparada. Em paralelo, 25% de
paligorskita, referente à massa inicial de pectina, foi dispersa em 15 mL de
água destilada. Por consequência, ambas as soluções foram misturadas e
mantidas em agitação por 48 horas. Após o tempo de mistura, o material foi
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congelado durante 60 horas e, em seguida, liofilizado para a produção da
estrutura esponjosa da LPM-10.
[016] Na Figura 2 (Difratogramas de Raios-X do argilomineral paligorskita e do
bionanocompósito LPM-10), é possível observar a presença da reflexão
característica da paligorskita nos gráficos, confirmando que a estrutura da
paligorskita se mantém no processo de síntese da LPM-10 à base de pectina.
[017] As interações entre a pectina e o argilomineral paligorskita foram
comprovadas através das bandas evidenciadas nos espectros de infravermelho
da Figura 5 (Espectros de Infravermelho da pectina, paligorskita e do
Bionanocompósito).
[018] A Figura 6 (Termogramas da pectina e do Bionanocompósito) representa
a caracterização dos materiais quanto às suas propriedades térmicas. É
observado que, ao se incorporar o argilomineral na matriz biopolimérica, o
material apresenta uma maior resistência na degradação térmica quando
comparado ao biopolímero puro .
[019] O teste de combustão para o bionanocompósito LPM-10 baseado em
pectina também seguiu as normas da ASTM D4986-10 e apresentou bons
resultados, como mostra a Figura 7 (Teste da chama para o bionanocompósito
à base de pectina). Ao final do teste, o material foi capaz de evitar a
propagação da chama, diferente de quando se realiza o teste para o
biopolímero puro.
[020] O material LPM-10 foi capaz de inibir a propagação da chama após 60
segundos de exposição ao fogo, trazendo uma nova propriedade para os
materiais na área de bionanocompósitos, antes não citada.
[021] O bionanocompósito, denominado LPM-10, descrito nesta patente, o
qual é formado a partir de argila paligorskita e dos biopolímeros pectina ou
amido de arroz, apresenta propriedades ignífugas e pode ser utilizado na
composição para produção de materiais antichama.
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REIVINDICAÇÕES
1) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-10 DE BAIXA DENSIDADE À BASE DE
AMIDO DE ARROZ, PECTINA E PALIGORSKITA PARA PRODUÇÃO DE
MATERIAL ANTICHAMA” caracterizado por utilizar um argilomineral, do tipo
paligorskita, e biopolímeros, pectina ou amido de arroz, para a síntese de
bionanocompósitos de baixa densidade, contendo interações químicas entre os
grupos funcionais SiOH do argilomineral e os grupos funcionais OH dos
biopolímeros utilizados.
2) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-10 DE BAIXA DENSIDADE À BASE DE
AMIDO DE ARROZ, PECTINA E PALIGORSKITA PARA PRODUÇÃO DE
MATERIAL ANTICHAMA”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por
durante a síntese utilizar de 0,12% a 2% (m/v) do biopolímero amido de arroz e
de 5% a 25% da massa de biopolímero utilizada anteriormente para a
quantidade de paligorskita, ser sintetizado sob agitação durante 12h a 48h,
congelado por 24h a 60h e posteriormente liofilizado, como também apresentar
a capacidade de conter a propagação da chama.
3) “BIONANOCOMPÓSITO LPM-10 DE BAIXA DENSIDADE À BASE DE
AMIDO DE ARROZ, PECTINA E PALIGORSKITA PARA PRODUÇÃO DE
MATERIAL ANTICHAMA”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por
durante a síntese utilizar de 0,12% a 2% (m/v) do biopolímero pectina e de 5%
a 25% da massa de biopolímero utilizada anteriormente para a quantidade de
paligorskita, ser sintetizado sob agitação durante 12h a 48h, congelado por 24h
a 60h e posteriormente liofilizado, como também apresentar propriedade auto
extinguível ao fogo.
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FIGURA 7
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RESUMO
Patente de invenção para um “BIONANOCOMPÓSITO LPM-10 DE BAIXA
DENSIDADE

À

BASE

DE

AMIDO

DE

ARROZ,

PECTINA

E

PALIGORSKITA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL ANTICHAMA”
A presente invenção trata da síntese de um bionanocompósito denominado
LPM-10 para a produção de material antichama. O procedimento de síntese
consiste na solubilização da argila paligorskita em água. Paralelamente, são
preparadas as soluções dos biopolímeros de pectina ou amido de arroz e
ambos os materiais (o argilomineral e um dos biopolímeros) são agitados por
um período a 200 rpm. A amostra é, então, congelada e liofilizada para a
produção de espumas de baixa densidade. A interação e as propriedades
dos bionanocompósitos foram avaliadas através das técnicas de difração de
raios-x, espectroscopia na região do infravermelho, microscopia eletrônica
de varredura, termogravimetria e o teste de chama conforme a norma ASTM
D4986-10. Esse último teste avaliou a capacidade do material em não
propagar a chama após a exposição por um determinado tempo. Assim, o
bionanocompósito, o qual é formado a partir de argila paligorskita e de um
dos biopolímeros (pectina ou amido de arroz) apresenta propriedades
ignífugas e pode ser utilizado na composição para produção de materiais
antichama.
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