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Estudo da estabilidade de lipossomas unilamelares
pequenos contendo cafeína por turbidimetria
Stability study of small unilamellar liposomes with caffeine by turbidity
Marlus Chorilli1,2, Thereana Cristina Rimério2 , Anselmo Gomes de Oliveira2 & Maria Virgínia Scarpa2

RESUMO – Os lipossomas são estruturas compostas por fosfolipídios como fosfatidilcolina de soja (PC) e

fosfatidilcolina de soja hidrogenada (PCH). Dentre os métodos usados para verificação da estabilidade dos
lipossomas, o método turbidimétrico tem sido largamente utilizado. O objetivo deste trabalho foi estudar a
estabilidade de lipossomas unilamelares pequenos constituídos por PC ou PCH acrescidos ou não de colesterol (CHOL) e contendo cafeína (CAF) por turbidimetria. Os lipossomas foram estocados a 30ºC durante 90
dias e periodicamente foram realizadas leituras de absorbância por espectrofotometria em 410nm para verificação de possíveis alterações na turbidez. Verificou-se aumento da turbidez com o decorrer do tempo para
lipossomas de PC contendo ou não CAF. Na presença de CHOL, maior turbidez foi obtida, provavelmente,
refletindo o aumento no tamanho dos lipossomas. Para lipossomas de PCH, a presença de CHOL e CAF não
afetou a turbidez sugerindo maior estabilidade física das estruturas. Também, a adição de CAF aos lipossomas não interferiu na estabilidade das preparações de acordo com o método turbidimétrico.
PALAVRAS-CHAVE – Lipossomas, cafeína, estabilidade, turbidez.

SUMMARY – Liposomes are structures composed by phospholipids as soy phosphatidylcholine (PS) and
soy hydrogenated phosphatidylcholine (PSH). Among the used methods to liposome’s stability, turbidity
method is widely used. The objective of this work was to study the liposome’s stability containing PC or
PSH with and without cholesterol (CHOL) containing caffeine (CAF) by turbidity method. Liposomes were
stored at 30ºC during 90 days and checks the absorbance by spectrophotometry in 410nm to verify possible turbidity alterations. As time goes by turbidity increases occur red to PC liposomes with or without CAF.
In the CHOL presence, bigger turbidity was obtained probably reflecting an increase in the liposome’s
size. To PCH liposomes, the CHOL and CAF presence didn’t affect the turbidity, suggesting a bigger
physical stability in the structures. Also, the CAF addition to liposomes didn’t modify the preparations
stability in accordance to turbidity method.
KEYWORDS – Liposomes, caffeine, stability, turbidity.

INTRODUÇÃO

L

ipossomas podem ser definidos como estruturas
esféricas, fechadas, nas quais uma ou várias membranas concêntricas, compostas por moléculas de fosfolipídios, encapsulam uma fase aquosa em seu interior. As moléculas de fosfolipídios, quando em contato
com excesso de água, geralmente se agregam espontaneamente para formar bicamadas, que se fecham sobre si mesmas formando estruturas esféricas onde uma
ou várias bicamadas fosfolipídicas englobam parte do
solvente no seu interior. Seu tamanho pode variar de
cerca de 20nm até algumas dezenas de µm e a espessura da membrana é de aproximadamente 4-5nm (Lasic & Martin, 1989).
Segundo Mozafar (2005), os lipossomas podem ser
classificados em três principais grupos:
- lipossomas multilamelares (MLV) – for mados por
várias bicamadas concêntricas, intercaladas por compartimentos aquosos, com diâmetro entre 400 a 3.500nm;
- lipossomas unilamelares pequenos (SUV) – são os
menores lipossomas possíveis de serem obtidos, cons-

tituídos por apenas uma bicamada como membrana e
um pequeno compartimento aquoso, com diâmetro variando de 20 a 50nm;
- lipossomas unilamelares grandes (LUV) – são constituídos por apenas uma bicamada, mas com grande
cavidade aquosa, apresentando diâmetro entre 200 a
1.000nm.
Na preparação de lipossomas, as principais matériasprimas utilizadas são os fosfolipídios, principalmente
a fosfatidilcolina, geralmente obtida da soja, e os esteróides, entre eles o colesterol.
Com o propósito de aumentar a estabilidade das
membranas lipídicas, pode-se empregar fosfatidilcolina de soja hidrogenada (PCH) ou colesterol às formulações lipossomais. Pietzyk & Henschke (2000) citam
que a PCH é menos susceptível à degradação por oxidação.
O colesterol é um esteróide encontrado nas membranas animais, podendo ser utilizado na preparação
de lipossomas com o objetivo de melhorar as características da bicamada (Lehninger et al., 2000). Fornovi
et al. (1989) mencionam que, como o colesterol apre-

Recebido em 14/4/2007
Curso de Farmácia – Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade Metodista de Piracicaba
2
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – FCFAR/UNESP

1

194

Rev. Bras.Rev.
Farm.,
Bras.
88(4):
Farm.,
194-199,
88(4), 2007
2007

senta propriedades lipofílicas, ele orienta-se na bicamada lipídica entre as moléculas de fosfolipídio com o
grupo hidroxila dirigido para a fase aquosa e o anel
tricíclico ancorado entre os carbonos das cadeias graxas, resultando num efeito de empacotamento de moléculas na bicamada (Fornés & Procópio, 1987). Além
disso, modula a fluidez da membrana fosfolipídica, reduzindo a permeabilidade através da bicamada e melhorando a estabilidade na presença de fluídos biológicos (Weiner et al., 1989).
A estabilidade de uma preparação de lipossomas é
determinada, em parte, pelos fosfolipídios. Assim, fosfolipídios que contém duplas ligações são mais sensíveis a peroxidação e, portanto, são mais instáveis (Fornovi et al., 1989).
Grit et al. (1989) atentam para o fato de que a decomposição química dos fosfolipídios (hidrólise ou oxidação) causa instabilidade física das dispersões de lipossomas, visto que os fosfolipídios podem ser hidrolisados a lisofosfolipídios, que estão sujeitos a hidrólise,
originando 2-lisofosfolipídio (Miguel et al., 1999).
Diversos autores relatam que a medida de turbidez
e determinação do tamanho dos lipossomas por espalhamento dinâmico de luz (light scattering) são técnicas utilizadas para avaliar a estabilidade de lipossomas (Khlebtsov et al., 2003; Nacka et al., 2001; Sivakumar & Rao, 2001, Mobed & Chang, 1998). Alguns autores ao caracterizarem opticamente lipossomas por
espalhamento dinâmico de luz e por turbidez concluíram que, embora a turbidez seja um método menos
sensível, é superior ao espalhamento dinâmico de luz
para o estudo da estabilidade de lipossomas (Matsuzaki et al., 2000).
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).
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).
A utilização de lipossomas na atenuação da lipodistrofia ginóide (LG), conhecida popularmente como celulite, tem se intensificado nos últimos tempos. Dos
vários recursos utilizados para a prevenção e tratamento
da celulite, tem-se a mesoterapia. Todavia, por se tratar de uma técnica invasiva, busca-se recursos que potencializem os tratamentos tópicos e que não sejam invasivos, como os lipossomas (Rossi & Vergnanini, 2000).
A LG configura-se como uma alteração do relevo
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cutâneo, que ocorre principalmente em mulheres, nas
regiões da cintura pélvica, membros inferiores e abdome, caracterizada por um aspecto acolchoado e em casca
de laranja da pele (Rossi & Vergnanini, 2000).
Para Lotti et al. (1990), as mudanças patológicas
decorrentes da LG são edemas, alargamento dos vasos
linfáticos na derme e um aumento no volume de células adiposas.
Estudos de Rosenbaum et al. (1998) apontam para
a anatomia topográfica do tecido adiposo como uma
das prováveis causas da LG, destacando-se o limite
derme-hipoderme e a fáscia superficial. Em mulheres,
o limite derme-hipoderme é irregular e os septos de
tecido conjuntivo formam vigas verticais. Dessa forma,
se houver hipertrofia da hipoderme, ocorrerá a formação de herniações para a der me reticular, resultando
no aspecto “casca de laranja” na pele. Tais diferenças
estruturais na fáscia superficial são determinadas por
hormônio sexual feminino estrógeno (Rosenbaum et al.,
1998; Moretti et al., 1997).
A utilização de lipossomas na prevenção e tratamento da LG baseia-se no fato de que a diminuição seletiva
e bem sucedida dos depósitos de células de gordura,
via liberação tópica, exige o carreamento da substância ativa, para que seja obtida concentração mais elevada na área de depósito adiposo onde se procura obter a lipólise. Essa liberação pode, teoricamente, ser
auxiliada pelo uso de lipossomas, visando à ação na
camada da hipoderme (Di Salvo, 1996).
Dentre as substâncias empregadas no tratamento da
LG, destaca-se a cafeína. Estudos experimentais indicaram que a cafeína atua por inibição da enzima fosfodiesterase, a qual induz a degradação de AMPc transformando-o em 5’AMP inativo, proporcionando a manutenção da taxa de AMPc. A disponibilidade de AMPc
ativa a proteinoquinase A e conseqüentemente a lipase hormônio sensível (LHS), induzindo à lipólise através da mobilização de ácidos graxos e glicerol (Murray et al., 1998; Beavo et al., 1970).
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a
estabilidade de SUVs contendo cafeína por turbidimetria.
MATERIAL E MÉTODOS
- Obtenção dos lipossomas

Os lipossomas foram preparados em tampão acetato de sódio 0,1M pH 5,5µ = 0,1. Os anfifílicos estruturais (fosfatidilcolina de soja (PC) e fosfatidilcolina
de soja hidrogenada (PCH)) foram empregados nas
concentrações de 40mM e 34mM e o volume de cada
preparação foi de 5mL. A composição da bicamada lipídica dos lipossomas também incluiu colesterol
(CHOL).
A Tabela I apresenta as composições dos lipossomas obtidos.
l

Formação do filme lipídico

Em tubo de sonicação foram pesadas quantidades
adequadas de PC ou PCH, CHOL e CAF, dependendo
da composição do lipossoma, os quais foram dissolvidos
em clorofórmio. A evaporação do solvente foi realizada
sob uma corrente de gás nitrogênio, promovendo a formação de filme lipídico nas paredes do tubo. Para assegurar a total remoção do clorofórmio, o tubo com o filme
lipídico permaneceu em dessecador à vácuo por 2 horas.
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TABELA I
Composições dos lipossomas obtidos
Preparações de lipossomas

PC

PCH

CHOL

CAF

1

40mM

–

–

–

2

40mM

–

–

30mg/mL

3

34mM

–

6mM

–

4

34mM

–

6mM

30mg/mL

5

–

40mM

–

–

6

–

40mM

–

30mg/mL

7

–

34mM

6mM

–

8

–

34mM

6mM

30mg/mL

l

Hidratação e dispersão do filme lipídico

Após ser retirado do dessecador, o tubo contendo o
filme lipídico foi hidratado com 5mL de tampão acetato
de sódio 0,1M pH 5,5µ = 0,1 durante 30 minutos. A
dispersão foi agitada em vórtex por um minuto a cada
10min, até desprendimento total do filme.
Padronização do monitoramento espectrofotométrico
para avaliação da obtenção de lipossomas unilamelares
pequenos (SUVs)

l

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 obtenção de SUV foi acompanhado por
medidas de espalhamento de luz em espectrofotômetro no comprimento de onda de 410nm com o objetivo
de padronizar o tempo necessário para a formação de
SUV. Assim, as amostras foram sonicadas durante um
minuto e em seguida lidas em espectrofotômetro, repetindo-se tal procedimento até os valores de absorbância tornarem-se constantes, obtendo-se assim um patamar, o qual indica a obtenção de SUV. Devido à presença de resíduos de titânio obtidos pela sonicação, a
dispersão de SUV foi submetida à centrifugação a 3500
rpm, utilizando rotor H400 com raio de 14,9cm (2039 x g),
25ºC, durante 10min para a remoção dos mesmos.
Estudo de estabilidade dos lipossomas
Avaliação da integridade dos lipossomas através de
método tubidimétrico

l

Amostras das diferentes composições de lipossomas

FIG. 1 - Monitoramento espectrofotométrico em 410nm para avaliação da obtenção
de SUV isentos de CAF: PC 40mM, PC 34mM/CHOL 6mM, PCH 40 mM e PCH 34mM/
CHOL 6mM após período de sonicação (sonicação com potência nominal de 400W).
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foram preparadas por sonicação e adequadamente diluídas em tampão acetato de sódio 0,1M pH 5,5µ =
0,1. Assim, 200µL da dispersão de lipossomas compostos por PC e PC/CAF e 50µL da dispersão de lipossomas contendo PC/CHOL e PC/CHOL/CAF foram adicionados a 2mL de tampão acetato de sódio 0,1M pH
5,5µ = 0,1. Para lipossomas compostos por PCH, as
diluições foram as seguintes: 500µL de dispersão de
lipossomas compostos por PCH, 100µL de dispersão
de lipossomas compostos por PCH/CHOL e 50µL daqueles compostos por PCH/CAF e PCH/CHOL/CAF
foram adicionados a 2mL de tampão acetato de sódio
0,1M pH 5,5µ = 0,1.
As diferentes composições de lipossomas foram armazenadas em estufa incubadora BOD a 30ºC durante
90 dias, sendo que periodicamente alíquotas eram retiradas e a sua absorbância em 410nm verificada utilizando espectrofotômetro UV-VIS, Hewlett Packard,
Mod. 8453.
RESULTADOS
- Monitoramento espectrofotométrico
para obtenção de SUV

O monitoramento espectrofotométrico para obtenção
de SUV isentos de CAF foi realizado em espectrofotômetro UV/VIS Hitachi – mod. U-2000 em 410nm. (Figura 1).
A medida espectrofotométrica da absorbância em
410nm também foi utilizada para avaliação da obtenção de SUV com CAF após período de sonicação (Figura 2).
Estudo de estabilidade dos lipossomas
Avaliação da integridade dos lipossomas
por método turbidimétrico

l

A Figura 3 avalia a integridade dos lipossomas de
PC armazenados a 30ºC durante 90 dias em função do
tempo (dias), λ = 410nm, utilizando método turbidimétrico.
Já a Figura 4 avalia a integridade dos lipossomas
de PCH armazenados a 30ºC durante 90 dias em função do tempo (dias), λ = 410nm, utilizando método
turbidmétrico.

FIG. 2 - Monitoramento espectrofotométrico em 410nm para avaliação da obtenção de
SUV contendo CAF: PC 40mM e CAF 30mg/mL; PC 34mM, CHOL 6mM e CAF 30mg/
mL; PCH 40mM e CAF 30mg/mL; PCH 34mM, CHOL 6mM e CAF 30mg/mL) após período de sonicação (sonicação com potência nominal de 400W).
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FIG. 3 - Avaliação da integridade das amostras de lipossomas de PC armazenados a 30 o C
durante 90 dias em função do tempo (dias) por método turbidimétrico em λ = 410nm:
PC 40mM; PC 34mM e CHOL 6mM; PC 40mM e CAF 30mg/mL; PC 34mM, CHOL 6mM
e CAF 30mg/mL.

FIG. 4 - Avaliação da integridade das amostras de lipossomas de PCH armazenados a 30
ºC durante 90 dias em função do tempo (dias) por método turbidimétrico em λ =
410nm: PCH 40mM; PCH 34mM e CHOL 6mM; PCH 40mM e CAF 30mg/
mL; PCH 34mM, CHOL 6mM e CAF 30mg/mL.

DISCUSSÃO

Zuidam & Crommelin (1995) também utilizaram
medidas de turbidez como uma maneira paralela de
obter informações sobre o comportamento dos fosfolipídios nas dispersões.
Pelas Figuras 1 e 2, observa-se que a adição de 15%
de CHOL aos lipossomas não acarretou profundas alterações no tempo de for mação dos lipossomas. Tal resultado corrobora os de Lima (1998), que não observou
alteração do perfil de formação dos lipossomas ao adicionar 5 e 15% de CHOL. Todavia, ao adicionar 25% de
CHOL, observou-se aumento no tempo de formação dos
lipossomas.
Segundo Lima (1998), fosfolipídios e CHOL são os
principais componentes das bicamadas lipídicas das
membranas celulares, sendo que o CHOL é um dos
principais moduladores das propriedades físicas das
membranas. A proporção entre estes componentes e o
nível de insaturação dos fosfolipídios determina o estado físico da membrana com relação à sua organização e dinâmica.
Para Long et al. (1970), a incorporação de CHOL à
bicamada dos lipossomas proporciona uma influência
positiva na sua estabilidade, exercendo um maior empacotamento das moléculas fosfolipídicas, aumentando significativamente a temperatura de transição de fase
e induzindo à formação de uma estrutura organizada,
mais rígida e com menor mobilidade.
Segundo Tirosh et al. (1997), uma molécula de
CHOL interage com duas moléculas de fosfolipídios,
impedindo que estas sofram a transição da fase gel para
líquido cristalino. Além disso, tais autores afirmam que
nas membranas ricas em colesterol, as moléculas de
CHOL estão distribuídas em ambas as monocamadas,
entre os fosfolipídios, em um empacotamento bastante
fechado, deixando praticamente nenhum volume livre,
sendo que quando a concentração de CHOL supera
15mol% ocorre uma diminuição na permeabilidade da
bicamada à água.
Em relação aos estudos de estabilidade, Hunt &
Tsang (1981) afir mam que os lipossomas constituem
sistema inerentemente estável, desde que não submetidos a condições extremas. Logo, a avaliação da integridade dos lipossomas é importante e dentre os métodos utilizados tem-se o turbidimétrico. Assim, lipossomas foram mantidos em estufa incubadora BOD a 30ºC
durante 90 dias e periodicamente a absorbância foi verificada. Vários trabalhos utilizando os valores de ab-

Os lipossomas vêm sendo empregados em terapêutica há mais de 40 anos, apresentando inúmeras vantagens, principalmente relacionadas com a biocompatibilidade, já que os lipossomas apresentam os mesmos
constituintes estruturais presentes nas membranas biológicas, principalmente os fosfolipídios (Mozafari,
2005).
A concentração de fosfolipídios interfere diretamente
na encapsulação de substâncias ativas lipofílicas (Betageri & Parsons, 1992). As concentrações de fosfatidilcolina empregadas neste estudo foram de 30mg/mL ou
de 25,5mg/mL, sendo utilizadas PC e PCH. Normalmente, utiliza-se concentrações na faixa de 1 a 100mg/
mL, sendo suficiente concentrações entre 10 e 50mg/
mL (Maierhofer, 1989).
Inicialmente, foram realizados ensaios de padronização do monitoramento espectrofotométrico em 410nm
para avaliação da obtenção de SUVs. O comprimento
de onda de 410nm foi escolhido, pois permite observar
o espalhamento de luz. De acordo com Hax & Van Kessel (1977), os fosfolipídios não exibem picos de absorção específicos, porém devido à presença de insaturações e de grupos funcionais como carboxila e fosfato,
há uma absorção razoável na região de comprimento
de onda entre 203-214nm. Como esta região é crítica,
pois muitas substâncias são absorvidas nesta faixa,
optou-se por acompanhar o espalhamento de luz.
Desse modo, a Figura 1 representa o acompanhamento por espectrofotometria da absorbância em 410nm
para avaliação da obtenção de SUV isentos de CAF e a
Figura 2 representa o acompanhamento por espectrofotometria da absorbância em 410nm para avaliação da
obtenção de SUV contendo CAF à medida que a dispersão lipídica foi submetida ao ultra-som. Tais resultados mostraram que a absorbância diminuiu com o tempo de sonicação e atingiu valores constantes, indicando que as estruturas de lipossomas formaram-se em
aproximadamente 15min para SUVs isentos de substância ativa e em aproximadamente 10min para SUVs
contendo C AF. Logo, a adição de CAF parece diminuir
o tempo de sonicação necessário para obtenção de SUV.
Resultados semelhantes foram encontrados por Lima
(1998), que verificou diminuição do tempo de sonicação necessário para obtenção de SUV após a adição de
diclofenaco sódico nos lipossomas.
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sorbância para verificar a estabilidade de lipossomas
são citados, como o de Pater nostre et al. (1988), que
acompanharam as mudanças na preparação de lipossomas também por medidas de absorbância ao espectrofotômetro.
Segundo Lasic (1997), dentre os parâmetros mais
importantes na caracterização de lipossomas tem-se a
aparência visual e a turbidez. Diversos autores relatam
que a medida da turbidez e a determinação do tamanho dos lipossomas por espalhamento dinâmico de luz
(light scattering) são técnicas utilizadas para avaliar a
estabilidade de lipossomas (Khlebtsov et al., 2003;
Nacka et al., 2001; Sivakumar & Rao, 2001; Mobed &
Chang, 1998). Para Matsuzaki et al. (2000), a turbidez, embora seja um método menos sensível, é superior ao espalhamento dinâmico de luz para o estudo de
estabilidade dos lipossomas.
Para Maza & Para (1996, 1994), alterações na turbidez das preparações de lipossomas são devidas a alterações no tamanho (diâmetro) dos mesmos. Para Komatsu & Okada (1995), o aumento de turbidez pode
estar relacionado à agregação e/ou fusão de vesículas
pequenas sonicadas. Isto permite correlacionar diretamente a turbidez com o diâmetro dos lipossomas na
dispersão, independente do fenômeno envolvido.
A Figura 3 avalia a integridade dos lipossomas de
PC armazenados a 30ºC durante 90 dias em função do
tempo (dias), l = 410nm, utilizando método turbidimétrico e a Figura 4 avalia a integridade dos lipossomas
de PCH armazenados a 30 ºC durante 90 dias em função do tempo (dias), l = 410nm, utilizando método turbidmétrico.
Observou-se pela Figura 3, inicialmente, um aumento da turbidez para os lipossomas constituídos por PC.
Com o passar dos dias, verificou-se diminuição da absorbância até se atingir praticamente um patamar. Tal
perfil de turbidez praticamente indica ruptura dos lipossomas. Há de se salientar que os lipossomas constituídos por PC, por conterem duplas ligações, são mais
sensíveis a peroxidação e, portanto, mais instáveis (Fornovi et al., 1989).
Para os lipossomas constituídos por PC/CHOL e PC/
CHOL/CAF, não se observou aumento inicial da turbidez, mas um aumento gradual da mesma ( Figura 3).
Tal resultado pode estar relacionado à presença do
CHOL. LONG et al. (1970) verificaram que a incorporação de CHOL à bicamada dos lipossomas proporciona uma influência positiva na sua estabilidade, exercendo um maior empacotamento das moléculas fosfolipídicas e induzindo à formação de uma estrutura organizada, mais rígida e com menor mobilidade. Isso parece indicar que lipossomas acrescidos de CHOL são
mais estáveis. O aumento da turbidez pode estar relacionado, então, a agregação e/ou fusão de vesículas
pequenas sonicadas como citado anteriormente.
Observou-se, pela Figura 4, aumento gradual da
turbidez para todas as composições de lipossomas. Todavia, esse aumento foi menos evidente nas amostras
acrescidas de CHOL. Talvez isto tenha ocorrido justamente pelo fator da menor mobilidade proporcionada
pelo CHOL na bicamada (Long, 1970). Outro ponto
interessante é que não houve aumento inicial da turbidez com posterior queda como para os lipossomas compostos por PC. Isso indica, provavelmente, maior estabilidade deste fosfolipídio. Pietzyk & Henschke (2000)
citam que a PCH é menos susceptível à degradação
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por oxidação. Além disso, Chou et al. (2003) verificaram o efeito da composição na estabilidade de irinotecan encapsulado em lipossomas e concluíram que lipossomas compostos de lipídios com alta temperatura
de transição de fase (acima de 60ºC), como PCH, foram mais estáveis que aqueles compostos por lipídios
com baixas temperaturas de transição de fase, como a
fosfatidilcolina do ovo.
CONCLUSÃO
Diante das condições experimentais, pode-se concluir que: a padronização do monitoramento espectrofotométrico em 410nm mostrou-se um método eficaz para
avaliação da obtenção de SUVs; a adição de CAF parece diminuir o tempo de sonicação necessário para obtenção de SUV; a presença de CHOL na concentração
de 15% não alterou o perfil de formação dos lipossomas; o método turbidimétrico mostrou adequado para
avaliação da estabilidade dos lipossomas; lipossomas
constituídos por PCH apresentaram-se mais estáveis
que lipossomas constituídos por PC; a adição de CHOL
em lipossomas compostos por PC e PCH, acrescidos ou
não de CAF, aumentou a estabilidade dos mesmos; a
adição de CAF aos lipossomas não interferiu na estabilidade das preparações de acordo com o método turbidimétrico.
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