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Introdução 

A síntese de novas substâncias anti-tuberculose 

bem como sua incorporação em carreadores 

lipídicos são recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para reduzir e controlar a 

resistência do Mycobacterium tuberculosis, ao 

tratamento medicamentoso
1
. A amida graxa 

ricinoleilpirrolidilamida (RPA, Figura 1) apresentou 

resultados satisfatórios contra cepas resistentes de 

M. tuberculosis
2
. Para que sistemas 

RPA:carreadores sejam estabelecidos, é importante 

conhecer as interações moleculares entre 

substâncias ativas e carreadores, tais como 

lipossomos. Assim, este trabalho objetiva incorporar, 

quantificar e caracterizar os efeitos da RPA na 

dinâmica de modelos lipossomais compostos por 

dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC) puro e DMPC 

associada a colesterol (CHL), através das técnicas 

de UV-vis, RMN e FTIR. 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

A RPA foi incorporada em lipossomos de DMPC 

puro, e associados a 20% de CHL, através da 

técnica de hidratação de vesículas. Foi quantificada 

a partir do seu efluxo, no meio reacional, após a 

solubilização das membranas por Triton X-100, 

monitorado por UV-visível (239nm). As medidas de 

RMN foram realizadas em 60 MHz, de forma a 

obter-se valores de tempo de relaxação longitudinal 

(T1) de 
1
H. Foi aplicada a seqüência de pulsos de 

recuperação da inversão nas amostras contendo 

solvente H2O:D2O (80:20, v/v). Os estudos com 

FTIR foram realizados através de refletância total 

atenuada horizontal (HATR. A amostra foi submersa 

em tampão aquoso e os interferogramas foram 

obtidos através de 50 varreduras a uma resolução 

de 2 cm
-1

 de 400 a 4000 cm
-1

. Os alargamentos e 

deslocamentos dos picos dos espectros foram 

analisados, relacionando as amostras de lipossomos 

com e sem substância ativa.  

A figura 2 representa a concentração de RPA 

incorporada em lipossomos preparados em 

diferentes razões molares de RPA:lipídios. Na faixa 

de concentração de RPA analisada, a concentração 

de saturação da substância foi de 320μM em 

lipossomos de DMPC. Na associação de 

DMPC:CHL o ponto de saturação de RPA não foi 

alcançado. Entretanto, na maior razão molar inicial 

de RPA:DMPC, este sistema incorporou  cerca de 

46% a mais de RPA em comparação ao DMPC .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Concentração de RPA (μM) incorporada 

em lipossomos de DMPC puro ou com CHL, 

preparados com diferentes razões molares 

RPA:Lipideo. 

 

As análises de FTIR demonstraram a localização 

preferencial de RPA na interface dos sistemas 

lipídicos. Os grupos lipídicos colina, fosfato e 

carbonila parecem interagir com RPA. Os resultados 

de RMN indicaram que a mobilidade do grupo colina 

também é afetada pela RPA. 

Conclusões 

 A RPA parece influenciar a dinâmica da região de 

interface lipídica de lipossomos compostos de 

DMPC puro e os que contém associação entre 

DMPC e CHL.. Tais resultados têm elevada 

importância a serem considerados em estudos para 

viabilização de sistemas de liberação prolongada de 

fármaco. 
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Figura 1- Formula estrutural da RPA 


