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Efeito de tensoativos na estabilidade de
lipossomas unilamelares pequenos
Effect of surfactants in the stability of small unilamellar liposomes
Marlus Chorilli1,2, Thereana Cristina Rimério2 , Anselmo Gomes de Oliveira2 & Maria Virgínia Scarpa2

RESUMO – Os lipossomas vêm sendo incorporados em formulações dermocosméticas tanto como veículo
para liberação controlada quanto para aumentar a incorporação de substâncias ativas às células. Todavia,
grande parte destas formulações apresenta tensoativos, os quais podem levar à desorganização da bicamada dos lipossomas, causando sua ruptura e a formação de micelas mistas. Dentre os métodos usados para
verificação da estabilidade dos lipossomas, destaca-se o método turbidimétrico. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho foi verificar o efeito de tensoativos na estabilidade de lipossomas unilamelares pequenos
(SUVs) por técnica turbidimétrica. Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que em concentrações mais
elevadas, a proporção de tensoativos predomina sobre a de fosfolipídio estrutural, formando gradualmente
micelas mistas, o que reflete na diminuição da absorbância. Em lipossomas contendo colesterol, a diminuição de absorbância foi menos intensa devido à maior estabilidade da bicamada proporcionada pelo aumento
da rigidez da membrana.
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SUMMARY – The liposomes are being incorporated in dermocosmetics formulations as much as vehicle
for controlled r elease how much to increase the incorporation of active substances to the cells. However,
great part of these formulations presents surfactants, which can take to the disorganization of the liposomes bilayer, causing ruptur e and formation of mixed micelles. Amongst the used methods for verification of the liposomes stability, the turbidity method is distinguished. Soon, the objective of this work was
to verify the effect of surfactants in the stability of small unilamellar liposomes (SUVs) for turbidity technique. In accordance with the gotten results, it was concluded that in higher concentrations, the ratio of
surfactants predominates on the raio of structural phospholipid, forming gradually mixed micelles, what
reflects in the reduction of the absorbance. In liposomes containing cholesterol, the absorbance reduction
was less intense due to bigger stability of the bilayer proportionate for the increase of the rigidity of the
membrane.
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INTRODUÇÃO

A

utilização de lipossomas em formulações dermocosméticas é cada vez mais crescente, pois propicia a encapsulação de agentes ativos tanto hidro quanto lipofílicos, visto serem os lipossomas compostos anfifílicos (Oliveira et al.,1997; Oliveira, 1993; Oliveira.
& Scarpa, 1992; Fendler, 1982).
Os lipossomas são constituídos de uma ou mais bicamadas dispostas esfericamente, separadas por fases
aquosas e englobando um compartimento aquoso interno. Esses sistemas organizam-se em presença de
água, sendo que, em parte, a orientação de bicamada é
determinada pela natureza dos grupos polares e das
cadeias carbônicas (Israelachvili, 1991; Lasic & Martin, 1989).
As moléculas de princípios ativos podem ser classificadas em quatro categorias: altamente hidrofílicas,
altamente lipofílicas, anfifílicas e insolúveis. Uma alternativa para incorporação de princípios ativos é a
utilização de lipossomas devido ao seu alto grau de

biocompatibilidade e seu caráter bifásico (Gulati et al.,
1998).
De uma forma geral, a encapsulação e a retenção da
substância incorporada dependem essencialmente de
vários fatores: natureza e concentração do fosfolipídio,
concentração da substância, carga elétrica dos lipídios,
força iônica do meio aquoso, taxa de colesterol, tamanho e condições de fabricação dos lipossomas (Puisieux
& Benita, 1984).
Na área dermocosmética, os lipossomas vêm sendo
utilizados tanto para aumentar a incorporação de substâncias ativas às células, quanto como veículo para liberação controlada de princípios ativos (Magdassi,
1997; Hayward & Smith, 1990; Suzuki & Sakon, 1990).
Eles têm sido empregados principalmente na prevenção da queda de cabelos, promoção do crescimento capilar, desaceleração do processo de envelhecimento da
pele, clareamento da pigmentação cutânea e prevenção e tratamento da lipodistrofia ginóide (Di Salvo, 1996;
Suzuki & Sakon, 1990).
As principais vantagens do emprego de lipossomas
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para a administração de agentes dermocosméticos são
o fato de que eles podem transportar substâncias solúveis tanto em água quanto em óleo; apresentam alta
afinidade com membranas biológicas; são naturais e
biodegradáveis, além de acentuarem a hidratação natural da pele e cabelo (Citernesi & Sciacchitano, 1995).
Egbaria & Weiner (1991) citam como principais vantagens de formulações tópicas de lipossomas:
l De forma semelhante às células, lipossomas podem armazenar substâncias hidrossolúveis em seu interior e substâncias lipofílicas e anfifílicas em suas membranas, onde os princípios ativos ficam posicionados
para serem transferidos a outras membranas, como a
pele;
l A maioria dos veículos convencionais são ineficazes em distribuir seus princípios ativos à pele devido à
sua impossibilidade em penetrar a camada cór nea. Todavia, as bicamadas dos lipossomas penetram eficientemente na pele;
l A incorporação em lipossomas de substâncias ativas que penetram prontamente na pele resulta em uma
diminuição de sua absorção sistêmica comparada àquela
resultante da administração tópica em veículos convencionais;
l A deposição dos lipossomas no estrato córneo resulta em um efeito reservatório substancial;
l Lipossomas são atóxicos, biodegradáveis e podem
ser preparados em larga escala.
Ao estudar a estabilidade das substâncias ativas
encapsuladas em lipossomas é interessante atentar para
a base cosmética, visto que os fosfolipídios podem interagir incompativelmente com componentes do veículo, prejudicando a estabilidade dos lipossomas. Logo,
possuem pequena utilidade em bases que contém altas concentrações de etanol, como os cosméticos que
promovem crescimento capilar, porque estes se rompem na presença de etanol. Além disso, a solubilização ocorre quando lipossomas são adicionados a bases
com altas concentrações de tensoativos (Suzuki & Sakon,
1990).
Segundo Fadda et al. (1998), a presença de tensoativos em determinadas concentrações nos veículos comumente empregados nas formulações tópicas, por sua
vez, leva à desorganização da bicamada dos lipossomas, causando sua ruptura e a formação de micelas
mistas.
Os tensoativos não iônicos, como o álcool cetílico
etoxilado e propoxilado, estão presentes em formulações cosméticas principalmente como agentes emulsionantes. Tensoativos aniônicos, como o lauril sulfato
de sódio, são principalmente utilizados em soluções
de limpeza e em shampoos. Os tensoativos catiônicos,
como o cloreto de cetiltrimetilamônio, estão presentes
em condicionadores, além de serem utilizados como
antimicrobianos. Já os tensoativos anfóteros, como o
cocoanfocarboxiglicinato, estão presentes em shampoos,
especialmente aqueles que minimizam a irritação ocular (Rieger, 1993).
O processo físico-químico envolvido na interação
lipossoma-tensoativo, além de permitir verificar incompatibilidades entre lipossomas e tensoativos, propicia
melhor entendimento do processo de interação entre
pele e tensoativos (Ribosa et al. , 1992).
Para verificação da interação lipossoma-tensoativo, diversas técnicas tem sido relatadas pelos autores, dentre elas a medida de turbidez (Khlebtsov
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et al. , 2003; Nacka et al., 2001; Sivakumar & Rao,
2001; Mobed & Chang, 1998; Matsuzaki et al. ,
2000).
Ribosa et al. (1992) estudaram as modificações
físico-químicas de estruturas de lipossomas por interação com tensoativos anfotéricos, catiônicos e
aniônicos pela técnica de espectrofotometria de absorção, monitorando a solubilização de lipossomas
através da técnica de espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de 31P. Os autores concluíram que a espectrofotometria de absorção foi uma
boa técnica para estudo de estabilidade de preparações de lipossomas, e a espectroscopia de RMN 31P
uma excelente técnica para monitoração do processo de solubilização de lipossomas por tensoativos.
Em relação à capacidade solubilizante dos tensoativos estudados, verificou-se que os tensoativos anfóteros apresentaram maior poder de solubilização, seguido dos tensoativos catiônicos e dos aniônicos.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o
efeito de tensoativos na estabilidade de lipossomas
unilamelares pequenos (SUV), pela técnica de turbidez, com o objetivo de estudar possíveis modificações
estruturais decorrentes dessas interações.
MATERIAL E MÉTODOS
Preparação de lipossomas

Os lipossomas foram preparados pelo método de
sonicação a partir de soluções clorofórmicas de fosfatidilcolina de soja (PC) 40mM ou fosfatidilcolina
de soja hidrogenada (PCH) 40mM. Obteve-se um
filme pela evaporação do solvente em fluxo de nitrogênio. Hidratou-se o filme com 5mL de solução
tampão acetato de sódio 0,1M, pH 5,5 por 30 minutos. A dispersão foi agitada em vórtex por 1 minuto
a cada 10 minutos, até desprendimento total do filme. Após a hidratação, a dispersão foi sonicada em
Sonicador Sonicator – Ultrassonic Liquid Processor,
Heat Systems – mod. XL 2020, potência nominal de
400W. O protocolo de for mação dos lipossomas foi
acompanhado por medidas de espalhamento de luz
em espectrofotômetro a 410nm com o objetivo de
padronizar o tempo necessário para a formação de
lipossomas unilamelares pequenos (SUVs). Devido
à presença de resíduos de titânio obtidos pela sonicação, a dispersão de SUV foi submetida à ultracentrifugação a 25000rpm, 25ºC, durante 10 minutos para a remoção dos mesmos. Foram preparados
também lipossomas contendo colesterol (CHOL), o
qual foi acrescido na solução clorofórmica de PC ou
PCH na proporção de 1:6 na fase de formação do
filme lipídico.
Adição de tensoativos aos lipossomas

Adicionou-se, separadamente, concentrações crescentes de tensoativo não iônico, aniônico, catiônico e
anfótero, a saber, álcool cetílico eto xilado e propoxilado, solução de lauril sulfato de sódio (LSS) 2%, solução de cloreto de cetiltrimetilamônio (CCTA) 50% e solução de cocoanfocarboxiglicinato de sódio (CACG) 50%,
respectivamente, nas amostras de lipossomas e a turbidez foi verificada.
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FIG. 1 – Monitoramento espectrofotométrico em 410nm
para avaliação da obtenção de SUV contendo PC 40mM,
PC 34mM/CHOL 6mM, PCH 40mM e PCH 36mM/CHOL
6mM após período de sonicação (sonicação com potência
nominal de 400W).

FIG. 2 – Adição de álcool cetílico etoxilado e propoxilado
aos SUVs.

FIG. 3 – Adição de solução de LSS 2% aos SUVs.

Desse modo, a Figura 1 representa o acompanhamento por espectrofotometria da absorbância em 410nm
para avaliação da obtenção de SUV
constituídos por PC, PC/CHOL,
PCH, PCH/CHOL à medida que a
dispersão lipídica foi submetida ao
ultra-som.
Vários trabalhos relatam medidas
de turbidez como uma maneira paralela de obter informações sobre o
FIG. 4 – Adição de solução de CCTA 50% aos SUVs.
FIG. 5 – Adição de solução de CACG 50% aos SUVs.
comportamento dos fosfolipídios
nas dispersões (Hao et al., 2005;
RESULTADOS E DISCUS SÃO
Matsuzaki et al., 2000; Zuidam & Crommelin, 1995).
Para todas as composições de lipossomas, a adição
de
tensoativo
não iônico e aniônico (Figuras 2 e 3) leMonitoramento espectrofotométrico
vou a aumento da absorbância em baixas concentrapara obtenção de SUV
ções, com subseqüente diminuição, alcançando valoO monitoramento espectrofotométrico para obtenção
res mínimos em concentrações mais elevadas.
de SUV foi realizado em espectrofotômetro UV/VIS
A adição de CCTA 50% (Figura 4), para todas as
Hitachi – mod. U-2000 em 410nm. Os dados apresencomposições
de lipossomas, exceto para lipossomas
tados na Figura 1 mostraram que a absorbância dimicompostos somente por PC, levou também a um aunuiu com o tempo de sonicação e atingiu valores consmento da absorbância em baixas concentrações, com
tantes, indicando que as estruturas de lipossomas forsubseqüente diminuição, alcançando valores mínimos
maram-se em aproximadamente 15 minutos.
em concentrações mais elevadas.
A adição de CACG 50% (Figura 5) em lipossomas
Adição de tensoativos aos lipossomas
compostos por PC e PCH, todavia, não apresentou auAs figuras 2 a 5 apresentam os efeitos da adição de
mento inicial da absorbância. Já em lipossomas comtensoativos aos SUVs.
postos por PC/CHOL e PCH/CHOL, a adição de CACG
apresentou resultado semelhante ao apresentado para
os outros tipos de tensoativos.
DISCUSSÃO
Fadda et al. (1998) relatam quatro principais passos
na interação tensoativo – lipossomas, conforme auOs lipossomas vêm sendo empregados em terapêumenta a concentração do tensoativo. Inicialmente motica a mais de 40 anos, apresentando inúmeras vantanômeros do tensoativo são incorporados na bicamada
gens, principalmente relacionadas com a biocompatilipídica, aumentando as dimensões da vesícula; os fosbilidade, já que apresentam os mesmos constituintes
folipídios são gradualmente solubilizados levando à
estruturais presentes nas membranas biológicas, princoexistência de lipossomas e micelas mistas; ocorre
cipalmente os fosfolipídios.
completa solubilização dos fosfolipídios e, por fim, a
Inicialmente, foram realizados ensaios de padronipresença de micelas mistas somente.
zação do monitoramento espectrofotométrico em 410nm
Pelas Figuras 2 a 5, nota-se também que, nos lipospara avaliação da obtenção de SUVs. O comprimento
somas
contendo CHOL, há uma diminuição menos inde onda de 410nm foi escolhido, pois permite observar
tensa da absorbância, devido ao aumento da rigidez
o espalhamento de luz. Os fosfolipídios não exibem
da membrana conferido pelo CHOL, aumentando a
picos de absorção específicos, porém devido à presenestabilidade da bicamada. Lee et al. (2005) verificaram
ça de insaturações e de grupos funcionais como carboque a incorporação de CHOL à bicamada dos lipossoxila e fosfato, há uma absorção razoável na região de
mas proporciona uma influência positiva na sua estacomprimento de onda entre 203-214nm. Como esta rebilidade, exercendo um maior empacotamento das mogião é crítica, pois muitas substâncias são absorvidas
léculas fosfolipídicas e induzindo à formação de uma
nesta faixa, optou-se por acompanhar o espalhamento
estrutura organizada, mais rígida e com menor mobilide luz (Hax & Van Kessel, 1977).
dade. Isso parece indicar que lipossomas acrescidos
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de CHOL são mais estáveis. Resultados semelhantes
foram obtidos por Liu et al. (2000), que, por técnicas
microcalorimétricas, observaram os efeitos de rigidez
conferidos pelo CHOL, aumentando a estabilidade de
vesículas lipídicas.
CONCLUSÃO
Diante das condições experimentais, pode-se concluir que em concentrações mais elevadas, a proporção
de tensoativos predomina sobre a de fosfolipídio estrutural, formando gradualmente micelas mistas, o que
reflete na diminuição da absorbância. Já em lipossomas contendo CHOL, a diminuição de absorbância foi
menos intensa devido à maior estabilidade da bicamada proporcionada pelo aumento da rigidez da membrana.
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