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Introdução 

Em trabalho anterior mostramos que bicamadas 

de ácido láurico (AL) funcionalizadas em 

nanopartículas servem como veículos para 

carregamento de moléculas bioativas hidrofóbicas 

(MBs)
1
. Nesse trabalho apresentamos resultados 

relativos ao estudo da bioconjugação de 

nanopartículas magnéticas (NPMs) funcionalizadas 

com bicamadas de ácido láurico, puras e contendo 

as MBs, curcumina (CUR) e anfotericina B (AB) 

com albumina do soro bovino (BSA). O objetivo do 

estudo é a preparação de sistemas biodegradáveis 

para carregamento dessas moléculas com longo 

tempo de circulação e baixa toxicidade, 

propriedades essas conferidas pela albumina. 

Albumina tem ainda sido apontada como um 

versátil constituinte de sistemas para carregamento 

de MBs devido à alta afinidade por tecidos tumorais 

e inflamados
2
.  

NPMs com duas diferentes composições, 

magnetita ( MAGN) e ferrita de manganês dopada 

com zinco (FER), foram sintetizadas, 

funcionalizadas com bicamadas de AL e dispersas 

em meio aquoso, originando os sistemas MAGN-LL 

e FER-LL As MBs foram associadas às bicamadas 

originando os sistemas, MAGN-LL-AB, MAGN-LL-

CUR, FER-LL-AB e FER-LLCUR. Foi realizado o 

estudo de interação de todos os sistemas com a 

BSA com base no quenching da fluorescência 

intrínseca dessa proteína.  

Resultados e Discussão 

As NPMs apresentaram tamanhos médios 

estimados por DRX de 9 e 8 nm para FER e MAGN, 

respectivamente. As curvas de histerese magnética 

mostraram superparamagnétismo à temperatura 

ambiente em ambas as amostras, com 

magnetização de saturação de 44,2 emug
-1

 para 

FER e 51,6 emug
-1

 para MAGN. As análises 

termogravimétricas indicaram que FER-LL contêm 

maior quantidade de AL do que MAGN-LL. As 

nálises por UV-VIS mostraram que as MBs estão 

solubilizadas nas bicamadas. As NPMs 

funcionalizadas associadas às MBs apresentaram 

potencial zeta menos negativo do que NPMs 

funcionalizadas puras, indicando que as MBs estão 

expostas ao seio das suspensões.  

A verificação da interação dos sistemas com a 

BSA foi realizada a partir da análise dos valores dos 

parâmetros constante de ligação (Kb) e número de 

sítios de ligação (n) calculados a partir dos 

espectros de fluorescência (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Valores de Kb e n para as amostras investigadas. 

Amostra Kb (x10
5
M

-1
) n 

FER-LL 9,5 1,5 
FER-LL-AB 22,5 1,5 

FER-LL-CUR 15,4 1,5 
MAGN-LL 5,7 1,4 

MAGN-LL-AB 14,0 1,5 
MAGN-LL-

CUR 
8,8 1,4 

 

Os resultados de Kb mostram que todos os 

sistemas estudados têm alta afinidade por  BSA. O 

maior Kb apresentado por FER-LL em comparação 

ao de MGN-LL é atribuído ao maior teor de AL em 

FER-LL. Os sistemas contendo as MBs apresentam 

maior interação com a BSA do que os sistemas 

puros indicando que as MBs associadas às 

bicamadas também interagem com a BSA. Os 

valores de n próximos ou iguais a 1,5 indicam que a 

especificidade das nanopartículas funcionalizadas 

na estrutura da BSA independe da presença das 

MBs associadas, e sugere que a interação seja 

promovida em mais de um sítio de ligação na 

estrutura da proteína. 

Conclusões 

Foi demonstrado que bicamadas de ácido láurico 

funcionalizadas em nanopartículas servem como 

veículos para formulações aquosas de moléculas 

bioativas hidrofóbicas e como agentes para 

bioconjugação com albumina.  
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