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OBJETIVO

INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO ÁCIDO ÚSNICO E DA β-LAPACHONA 

ENCAPSULADOS EM LIPOSSOMAS

METODOLOGIA

O tratamento de infecções causadas por bactérias gram-negativas é um

desafio para ciência e um grave problema de saúde pública. Assim, os

cientistas têm unido esforços para encontrar novas opções terapêuticas para

combater essas infecções bacterianas. Neste contexto, os produtos naturais

surgem como potenciais fontes de medicamentos (Francolini et al., 2015).

Dentre as moléculas de origem natural destacam-se o

ácido úsnico (AU), um metabólito secundário liquênico, e a

β-lapachona (β-lap), uma orto-naftoquinona obtida a partir

do lapachol. Estas moléculas apresentam diversas

atividades biológicas, porém a baixa biodisponibilidade,

baixa hidrosolubilidade e a toxicidade constituem um

problema para sua administração (Aires et al., 2013;

Francolini et al., 2015).

Ácido Úsnico

β-lapachona

Os lipossomas, surgem como estratégia para sobrepor

essas limitações. Este nanocarreador pode diminuir a

toxicidade e aumentar a biodisponibilidade dos fármacos

(Deshpande et al., 2013).

O presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade antibacteriana

do AU e da β-lap encapsulados em lipossomas.

Preparação de Lipossomas contendo AU e β-lap

Os lipossomas contendo AU (Lipo-AU) e β-lap (Lipo-β-lap) foram

preparados pelo método de hidratação do filme lipídico seguido de sonicação

desenvolvido previamente por nosso grupo de pesquisa.

PEQUENOS

LIPOSSOMAS

UNILAMELARES

Os Lipossomas foram caracterizados quanto ao tamanho de partícula

(TP), índice de polidispersão (PDI) e eficiência de encapsulação (% EE).

METODOLOGIA
Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)

A CIM foi determinada pela menor concentração capaz de inibir ≥90%

do crescimento microbiano por análise colorimétrica utilizando resazurina.

RESULTADOS

Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM)

O MBC foi determinado pela menor concentração onde não houve

crescimento bacteriano na MHA.

Caracterização de Lipossomas contendo AU e β-lap

Lipo-AU e Lipo-β-lap apresentaram TP de 98,2 ± 10,7 nm e 113,15 ± 1,35

nm, PDI de 0,344 e 0,442 e %EE de 95,8 ± 1,72% e 98,7 ± 0,6%,

respectivamente.

Atividade Antibacteriana

Tabela 1. Atividade antibacteriana de AU e β-lap frente às bactérias gram-

negativas.

Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853

Escherichia coli ATCC 

25922

Klebsiella pneumoniae

ATCC 700603

CIM CBM CIM CBM CIM CBM

µg/mL µg/mL                                      µg/mL

Ácido úsnico 7,8 > 1000 > 1000 > 1000 65 > 1000

Lipo_AU 1,95 62,5 > 1000 > 1000 3,9 > 1000

β-lapachona 7,8 > 250 31 > 250 3,9 > 250

Lipo_β-lap 15,6 > 250 62 > 250 1,95 31

CONCLUSÃO
Desta forma, Lipo-AU e Lipo-β-lap possuem um potencial antibacteriano,

indicando que a encapsulação de AU e β-lapachona em lipossomas é uma

estratégia promissora para uma futura utilização desses agentes terapêuticos

na clínica médica.
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