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A quitina é o terceiro polímero natural mais abundante no planeta, e seus 

derivados hidrossolúveis, em especial a quitosana, podem ser modificados, 

formando nanopartículas, com atividade antitumoral comprovada contra diversas 

linhagens de células tumorais. Nanomateriais híbridos, constituídos de uma matriz 

polimérica orgânica ligada a um metal são especialmente atraentes. Dentre estes, os 

nanocompostos de Prata (Ag) são bastante promissores por também apresentarem 

atividade antitumoral. Estas nanopartículas de prata têm sido estudadas na teoria de 

que sejam menos tóxicos para células normais do que para células cancerosas. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar as nanopartículas magnéticas 

de prata quanto à hemocompatibilidade e citotoxicidade sobre células de melanoma 

murino (B16F10) e fibroblasto murino (L929). Foram testados sete nanopartículas 

de diferentes combinações, mas, dentre elas, três apresentaram maior potencial, 

OC/Fe/Ag/NaBH4, OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag, que se mostraram hemocompatíveis, 

pois não apresentaram hemoaglutinação, não afetaram a morfologia dos eritrócitos e 

as taxas de hemólise se mantiveram abaixo de 2% em concentrações de até 100 

μg/mL, o que as qualifica para posterior utilização in vivo. Adicionalmente, quando 

comparado a citotoxicidade sobre células não tumorais vs células tumorais, elas se 

mostraram mais específicas, com baixo efeito citotóxico sobre as células não 

tumorais, cuja viabilidade ficou entre 70-81%. Já com relação ao efeito citotóxico 

sobre células tumorais, os nanocompostos se mostraram muito promissores, com 

efeito citotóxico próximo do controle DMSO em concentrações de 100 e 300 

μg/mL, reduzindo a viabilidade destas células à cerca de 47-52%. Além disso, as 

nanopartículas mostraram um potente efeito na inibição da formação de clones 

tumorais (alcançando até 100%) e na migração celular (com migração relativa 



 
 

inferior a 1%), características bastante promissoras para um composto 

potencialmente antitumoral. Sendo assim, pode-se sugerir que as nanopartículas 

magnéticas de prata à base de O-carboximetilquitosana, são hemocompatíveis, com 

resultados positivos sobre a interação dos nanocompostos com os componentes 

sanguíneos, fator crucial, especialmente ao se considerar uma administração por via 

intravenosa. Além disso, as nanopartículas magnéticas de prata à base de O-

carboximetilquitosana se mostram um promissor agente antitumoral, demostrado 

pela elevada citotoxicidade e especificidade para com células tumorais, justificando 

a necessidade futura de ensaios in vivo para uma possível aplicação clínica no 

tratamento do câncer. 

 

 

Palavras-chave: Atividade antitumoral. Nanopartículas magnéticas. Quitosana. 

Citotoxicidade. Prata. 
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Chitin is the third most abundant natural polymer on the planet, and its water-soluble 

derivatives, especially chitosan, can be modified, forming nanoparticles, with 

proven antitumor activity against several cancer cell lines. Hybrid nanomaterials, 

consisting of an organic polymer matrix attached to a metal, are especially attractive. 

Among these, silver (Ag) nanocomposites are very promising because they also 

have antitumor activity. These silver nanoparticles have been studied in theory and 

they are less toxic to normal cells than to cancer cells. Thus, this study aimed to 

evaluate silver magnetic nanoparticles for hemocompatibility and cytotoxicity on 

murine melanoma (B16F10) and murine fibroblast (L929) cells. Seven nanoparticles 

of different combinations were tested, but among them, three showed higher 

potential, OC/Fe/Ag/NaBH4, OC/Fe/Ag /Sac and OC/Fe/Ag, which were 

hemocompatible, because they did not have hemoagglutination, did not affect the 

erythrocyte morphology and hemolysis rates remained below 2% at concentrations 

of up to 100 μg/mL, which qualifies them for later use in vivo. Additionally, when 

comparing the cytotoxicity on non-tumor cells vs tumor cells, they were more 

specific, with low cytotoxic effect on non-tumor cells, whose viability was between 

70-81%. Regarding the cytotoxic effect on tumor cells, the nanocomposites were 

very promising, with cytotoxic effect close to the DMSO control at concentrations 

of 100 and 300 μg/mL, reducing the viability of these cells to about 47-52%. In 

addition, nanocomposites showed a potent effect on inhibiting tumor clone 

formation (reaching up to 100%) and cell migration (with relative migration of less 

than 1%), very promising features for a potentially antitumor compound. Thus, it 

can be suggested that magnetic silver nanoparticles based on O-

carboxymethylchitosan, with the exception of a slight anticoagulant effect, are 



 
 

hemocompatible, with positive results for the interaction of nanocomposites with 

blood components, a crucial factor, especially when considering intravenous 

administration. Moreover, magnetic silver nanoparticles based on O-

carboxymethylchitosan have proven to be a promising antitumor agent, 

demonstrated by their high cytotoxicity and specificity to tumor cells, justifying the 

future need for in vivo assays for a possible clinical application in cancer treatment. 

 

Keywords: Anticancer activity. Magnetic nanoparticles. Chitosan. Cytotoxicity. 

Silver. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A quitina é o terceiro polímero natural mais abundante no planeta, 

encontrada na carapaça de artrópodes como crustáceos e parede celular de 

fungos (TELI et al., 2012; HAJJI et al., 2014), tratando-se de um polímero 

biodegradável e biocompatível (DWIVEDI et al., 2015).  

A quitina e seus derivados hidrossolúveis, dentre os quais destaca-se a 

quitosana, podem ser modificados para formas de hidrogel, membrana, 

nanopartículas, entre outros (DEV et al., 2010; PETER et al., 2010; 

SHALUMON et al., 2010; TAMURA et al., 2011). Devido à suas 

propriedades biológicas, a quitosana é empregada em diversas aplicações 

biomédicas, como por exemplo, no transporte de fármacos e genes, bem 

como na engenharia de tecidos (JAYAKUMAR et al., 2011). 

Adicionalmente, existem relatos de atividade antitumoral da quitosana 

contra diversas linhagens celulares tumorais, como leucemia mielóide (HL-

60), melanoma humano (A375, SKMEL28 e RPMI7951), leucemia 

monocítica, entre outros (GIBOT et al., 2015; KAYA et al., 2016; 

SUBHAPRADHA et al., 2017). 

A combinação de polímeros naturais e seus derivados com metais 

formam nanomateriais híbridos, compostos de uma matriz polimérica 

orgânica ligada a diferentes metais (SINGH et al., 2011). As nanopartículas 

de metal, especialmente de Prata (Ag) e Cobre (Cu) são amplamente 

utilizadas devido à suas propriedades biológicas, como antitumoral, 

antibacteriana, antifúngica, antiparasitária, entre outros (ASHRAF et al., 

2016; RAMESHTHANGAN et al., 2017).  

As nanopartículas magnéticas (NPMs) são biocompatíveis e podem 

funcionar como suporte de biomoléculas devido à suas propriedades físicas, 

compostas de um núcleo de metal (em especial o ferro) ou óxido metálico 

magnético e revestimento polimérico (ARRUEBO et al., 2007; SOLAIRAJ 

et al., 2017). As propriedades químicas das NPMs estão relacionadas à 

superfície, tamanho e as características magnéticas (ARRUEBO et al., 

2007). No entanto, o grande diferencial desses nanocompostos é a 

possibilidade de deslocamento direcionado, em resposta à um campo 

magnético externo, que pode fazer com que as nanopartículas sejam levadas 

através da corrente sanguínea até o local do tumor (LÜBBE et al., 2003; 

DOUZIECH-EYROLLES et al., 2007). Essas nanopartículas são associadas 

a agentes ligantes que recobrem o núcleo magnético e proporcionam maior 
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biocompatibilidade, mas podem também ser associadas a diferentes metais 

para modificação estrutural com objetivo de obter diferentes propriedades 

químicas, farmacológicas e magnéticas (LI et al., 2014). 

Neste contexto, as nanopartículas de prata são estudadas há muito 

tempo e apresentam propriedades físico-químicas e biológicas que lhe 

conferem atividade antimicrobiana, antifúngica, antiviral, antitumoral e 

anti-inflamatória (BEYENE et al., 2017). 

Com relação ao câncer, atualmente os principais tratamentos se 

baseiam num diagnóstico preciso e tratamentos de acordo com o local e tipo 

de câncer e em geral englobam cirurgia, radioterapia, quimioterapia, ou uma 

associação destes procedimentos, os quais podem apresentar pouca eficácia 

e/ou uma serie de efeitos adversos devido a baixa seletividade para células 

tumorais (WHO, 2018). Neste contexto, nanocompostos de prata têm sido 

estudados por serem materiais versáteis e por aparentemente apresentarem 

menor toxicidade para células normais do que para células tumorais 

(ASHRAF et al., 2016).  

Sendo assim, as nanopartículas se mostram uma opção promissora 

para o futuro dos tratamentos contra o câncer e, portanto, torna-se de vital 

importância o estudo de diferentes composições químicas com relação ao à 

sua atividade citotóxica perante células tumorais para determinar o 

potencial desses nanocompostos. Mas também mostra-se indispensável uma 

avaliação da interação destas substâncias considerando-se o meio de 

administração desejado. 

Neste sentido, a via intravenosa se mostra mais apropriada ao se 

pensar em deslocamento direcionado utilizando aplicação de campo 

magnético, pois as nanopartículas teriam fácil acesso a maioria dos tecidos 

através da corrente sanguínea. Outro fator a se considerar na escolha da via 

é a integridade das nanopartículas de forma a preservar sua estrutura e 

potencial de ação, portanto, a via oral não se mostra a melhor opção, pois, 

apesar da facilidade de administração é preciso considerar a absorção das 

nanopartículas, cuja estrutura pode sofrer alterações durante o processo, 

minimizando o efeito final e podendo liberar produtos tóxicos, como íons de 

Ag. 

Neste contexto, considerando uma administração por via intravenosa é 

preciso levar em consideração que as nanopartículas irão imediatamente 

entrar em contato com células endoteliais, células sanguíneas, proteínas e 
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fatores da coagulação, portanto é necessário avaliar seu comportamento 

sobre os componentes sanguíneos e perfil citotóxico. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

citotoxicidade e hemocompatibilidade de nanopartículas magnéticas de O-

Carboximetilquitosana/Prata 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a citotoxicidade e hemocompatibilidade de nanopartículas 

magnéticas de O-Carboximetilquitosana/Prata 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar o potencial citotóxico das nanopartículas utilizando 

método de MTT em células de linhagem B16F10 e L929; 

 Estudar a interferência do campo magnético sobre o potencial 

citotóxico das nanopartículas magnéticas de prata à base de O-

Carboximetilquitosana sobre células B16F10; 

 Avaliar o potencial clonogênico e de migração celular de células 

tumorais B16F10 após exposição às nanopartículas; 

 Visualizar a internalização dos nanocompostos pelas células de 

linhagem B16F10 através de coloração de Azul da Prússia; 

 Avaliar o potencial hemolítico, efeito sobre a morfologia 

eritrocitária e integridade de membrana por LDH após exposição 

às nanopartículas magnéticas de prata à base de O-

Carboximetilquitosana; 

 Analisar o efeito das nanopartículas magnéticas de prata à base de 

O-Carboximetilquitosana sobre a coagulação através da dosagem 

de Tempo de Protrombina, Tempo de Tromboplastina Parcial 

Ativado e Fibrinogênio. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Quitosana 

 

Os polímeros naturais são amplamente utilizados para aplicações 

diversificadas por apresentarem várias vantagens como sua fácil obtenção, 

sua biocompatibilidade e fácil biodegradação. Macromoléculas como os 

polissacarídeos são altamente bioativos e são geralmente derivados de 

produtos agrícolas ou crustáceos. Alguns exemplos de biopolímeros são a 

celulose e a goma, muito utilizadas por anos, mas que vêm sendo 

substituídos por diferentes compostos, como a quitina e quitosana que 

apresentam biodisponibilidade próxima à da celulose (AZEVEDO et al., 

2007). 

A quitosana, principal derivado da quitina apresenta grande potencial 

de aplicação, sendo utilizado em áreas como: alimentícia, biotecnologia, 

ciência dos materiais, fármacos e produtos farmacêuticos, agricultura, 

proteção ambiental, terapia gênica, biossensores para diagnósticos clínicos, 

entre outros (LARANJEIRA et al., 2009; SOLAIRAJ et al., 2017). 

Além de apresentarem as características de biocompatibilidade, 

biodegradação e fácil obtenção, comuns aos polímeros naturais, a quitina e 

quitosana ainda apresentam como importante característica sua atoxicidade, 

o que permite sua aplicação em organismos vivos (AZEVEDO et al., 2007). 

Tanto a quitina quanto a quitosana tem estruturas compostas por 

unidades de 2- acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose e 2-amino-2- deoxi-D-

glicopiranose unidas por ligações glicosídicas β, como demonstrado na 

figura 1 (CARTIER et al., 1990). Entretanto diferem entre si quanto à 

solubilidade, de acordo com a proporção de suas unidades. Para a quitina, 

predominam unidades 2-acetamido-2-deoxi-Dglicopiranose, 

proporcionando à ela características insolúveis em muitos solventes. Já na 

quitosana encontram-se predominantemente unidades 2- amino-2-deoxi-D-

glicopiranose, caracterizando-a como solúvel em soluções aquosas diluídas 

de ácidos orgânicos e inorgânicos (AZEVEDO et al., 2007). 
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Figura 1: Estrutura da quitina e quitosana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os polímeros são compostos por unidades de 2- acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose 

e 2-amino-2- deoxi-D-glicopiranose unidas por ligações glicosídicas β, mas em 

diferentes proporções. Fonte: adaptado de Rebelo (1998).  

 

A quitosana é proveniente de carapaças de crustáceos (ALJEBORY et 

al., 2017), que são resíduos abundantes e rejeitados pela indústria pesqueira. 

Portanto, sua utilização significa uma redução no impacto ambiental 

causado pelo acúmulo deste material nos locais onde é gerado ou estocado 

(SOLAIRAJ et al., 2017). A quitosana pode ser obtida a partir da quitina 

por meio da desacetilação alcalina utilizando-se vários métodos, mas em 

algumas espécies de fungos, pode ser transformada naturalmente 

(AZEVEDO et al., 2007), sendo que o biopolímero é considerado quitosana 

à partir do momento em que o grau de desacetilação for superior a 50% 

(BARROS et al., 2006). 

A quitosana pode ser modificada estruturalmente, o que oferece a este 

polímero grande versatilidade, proporcionando diferentes variações para 

utilização, tais como: pós, flocos, microesferas, nanopartículas, membranas, 

esponjas, colmeias, fibras e fibras ocas (LARANJEIRA et al., 2009). 

Esse polissacarídeo catiônico oferece várias vantagens do ponto de 

vista farmacêutico e industrial, como acessibilidade, biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, não-letalidade e baixa imunogenicidade, sendo 
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portanto, um composto promissor (DWIVEDI et al., 2015; ALJEBORY et 

al., 2017). Devido a estas características, ela pode ser utilizada na 

composição de nanopartículas, especialmente associada a substâncias como 

metais com o intuito de tornam o composto mais biocompatível. 

3.2 Nanopartículas magnéticas 

 

As nanopartículas magnéticas (NPM) são compostas por núcleo de um 

metal ou óxido metálico altamente magnético (superparamagnético), e 

revestimento polimérico ou inorgânico que torna a nanopartícula 

biocompatível e estável, podendo funcionar como suporte de biomoléculas 

(ARRUEBO et al., 2007; SOLAIRAJ et al., 2017). 

O comportamento das NPMs está relacionado à vários fatores, como 

superfície química, tamanho, núcleo magnético e propriedades magnéticas 

(ARRUEBO et al., 2007). 

As NPMs podem ser sintetizadas por rotas diferentes de acordo com a 

necessidade e aplicação. Seja por reações de precipitação (YUANBI et al., 

2008), reações de redução (BONDER et al., 2007) ou reações de síntese em 

elevada temperatura e pressão (LIM et al., 2009). 

O diferencial deste tipo de nanopartículas é a possibilidade de 

deslocamento direcionado para o local do tumor, através da corrente 

sanguínea, após aplicação intravascular, sob o efeito de um campo 

magnético (LÜBBE et al., 2003; DOUZIECH-EYROLLES et al., 2007). 

Neste contexto, as nanopartículas de óxido de ferro oferecem a vantagem de 

possuir comportamento superparamagnética (DOUZIECH-EYROLLES et 

al., 2007), ou seja, quando o campo magnético é removido, elas não 

permanecem magnetizadas (BEAN et al., 1959). Logo, a presença do ferro 

na partícula serve principalmente para o controle da mesma após aplicação 

in vivo. 

Nanopartículas de ferro podem ser preparadas com diversos agentes 

ligantes de forma a recobrir o núcleo metálico e proporcionar maior 

biocompatibilidade e facilitar ou reduzir a endocitose. Elas podem ainda ser 

associadas a diferentes metais para modificação estrutural com diferentes 

propriedades químicas, farmacológicas e magnéticas (LI et al., 2014). Os 

agentes ligantes estão diretamente relacionados com a toxicidade da 

nanopartícula, afetando seu posterior efeito in vivo. Esse evento está 

associado à capacidade de internalização e ao número de partículas 
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internalizadas por célula (SOENEN et al., 2010; SOENEN et al., 2011), 

bem como uma estrutura homogênea proporcionada pelo agente ligante 

(PISANIC et al., 2007). 

Estudos divergem quanto ao potencial genotóxico das nanopartículas 

de ferro, alguns estudos tem demonstrado efeito redutor do estresse 

oxidativo (PFALLER et al., 2010; ZHANG et al., 2012), enquanto outros 

mostram geração de ERO (KONCZOL et al., 2011). 

Considerando administração por via intravenosa, o ferro presente nas 

nanopartículas após degradação da mesma é incorporado nas reservas de 

ferro do organismo para utilização na síntese de eritrócitos, mas parte do 

ferro pode ainda ser eliminada nas fezes (BOURRINET et al., 2006; LIN et 

al., 2015) ou, quando em excesso pode representar um problema na 

aplicação in vivo, já que quando a nanopartícula é dissolvida no organismo, 

o ferro liberado pode se acumular em vários órgãos, principalmente no 

fígado, numa condição conhecida como hemossiderose. Mas, nestes casos, 

o paciente pode ser facilmente tratado com um agente quelante de ferro, a 

desferroxamina (FISHER et al., 2013; UMAIR et al., 2016). 

Com relação à estrutura, as nanopartículas de ferro possuem em geral, 

tamanhos próximos de 10 nm, pois a propriedade superparamagnética só 

pode ser alcançada em partículas com escala nanométrica (UMAIR et al., 

2016). Além disso, o tamanho das partículas não influencia no seu efeito e 

toxicidade; com exceção da influencia sobre o potencial 

superparamagnético (KUCHERYAVY et al., 2013). 

As nanopartículas magnéticas à base de ferro tem como finalidade o 

direcionamento do tratamento, enquanto que a quitosana tem função de 

aumentar a biocompatibilidade, mas, ainda é possível associar outros 

compostos, como a Ag, para potencializar o efeito do tratamento. 

3.3 Nanopartículas de prata 

 

Nanopartículas de prata vem sendo estudadas há muito tempo, devido 

à suas propriedades físico-químicas e biológicas, como estabilidade química 

e efeito catalítico, além de atividade antimicrobiana, antifúngica, antiviral, 

antitumoral e anti-inflamatória (BEYENE et al., 2017). 

A atividade antimicrobiana de AgNPs (nanopartículas de prata) se dá 

devido a alteração na estrutura da parede celular bacteriana devido à 

interações com as partículas, o que provoca um aumento na permeabilidade 
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da membrana e posteriormente, morte celular. Além disso, as AgNPs 

também interagem com proteínas e DNA (ácido desoxirribonucleico) 

interagindo com enxofre e fósforo, presentes nas estruturas e afetando a 

respiração, divisão e sobrevivência bacteriana (CHUNG et al., 2016; 

MATHUR et al., 2018). 

Com relação ao potencial uso como agente antitumoral, as AgNPs são 

fortes candidatos com estudos demostrando seu efeito sobre células 

cancerígenas MCF-7 (adenocarcinonma humano de mama) por meio de 

produção de espécies reativas de oxigênio (ERO), resultando em estresse 

oxidativo e morte celular mediada por caspases (DAS et al., 2013; CHUNG 

et al., 2016; MATHUR et al., 2018). Também foi demostrado o possível 

envolvimento da mitocôndria no mecanismo de morte celular induzido por 

AgNPs contra células MCF-7, onde verificou-se uma redução na expressão 

de gene Bcl-2 e aumento na expressão de gene Bax (RAMAR et al., 2015; 

CHUNG et al., 2016; MATHUR et al., 2018). 

Sendo assim, a citotoxicidade desses nanocompostos pode ser mediada 

por diferentes mecanismos ou uma associação destes, mas parece estar 

essencialmente associada à liberação dos íons Ag (prata) e interação com 

macromoléculas (MCSHAN et al., 2014; BUDAMA-KILINC et al., 2018). 

Asharani e colaboradores (2008) sugeriram como mecanismo de 

citotoxicidade, a ocorrência de danos ao DNA como consequência de 

alterações na cadeia respiratória mitocondrial, com aumento na geração de 

ERRO (espécies reativas de oxigênio) e interrupção da produção de ATP 

(adenosina trifosfato), inibindo assim a proliferação celular (ASHARANI et 

al., 2008; BUDAMA-KILINC et al., 2018). Hsin e colaboradores (2008) 

estudaram os mecanismos de citotoxicidade das AgNps sobre linhagem 

celular NIH3T3 de fibroblastos e observaram que a exposição aos 

nanocompostos provocou liberação de citocromo C no citosol e aumento da 

translocação de Bax para a mitocôndria, que levou a conclusão de que as 

nanopartículas podem induzir a apoptose pela via mitocondrial além dos 

demais mecanismos (HSIN et al., 2008; BUDAMA-KILINC et al., 2018). 

De forma geral, acredita-se que as AgNPs penetram na célula por 

endocitose ou difusão e após sua entrada na célula, ocorre uma cadeia de 

eventos incluindo disfunção mitocondrial, geração de ERO, danos à 

proteínas e ácidos nucleicos e inibição da proliferação celular, conforme 

ilustrado na figura 2 (MCSHAN et al., 2014; BUDAMA-KILINC et al., 

2018). 
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Figura 2: Mecanismo proposto de atividade antiproliferativa e mecanismo de 

citotoxicidade de AgNPs. 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Budama-Kilinc (2018). 

 
O potencial genotóxico das nanopartículas de Ag é bastante discutido, 

com muitos estudos documentando sua genotoxicidade, principalmente 

associado à ionização das nanopartículas de Ag; mas com efeitos 

contraditórios em outros estudos (KITTLER et al., 2010; UMAIR et al., 

2016).  

Com relação às propriedades físicas das nanopartículas, estudos 

demostram uma relação entre o efeito do tamanho, onde menores partículas 

apresentam maior capacidade citotóxica (LU et al., 2010). 

Ao avaliar resultados de diferentes estudos independentes, é possível 

determinar que o tamanho das partículas é um fator importante para 

biodistribuição e consequentemente, o efeito clínico e a toxicidade, o que é 

corroborado pelo fato de que partículas menores possuem maior facilidade 



31 
 

de penetração nas células. Mas o impacto do tamanho das partículas só é 

representativo quando há uma variação significativa de tamanho. Partículas 

entre 10-25 nm não apresentam efeito tamanho dependente ao se 

compararem entre si (LEE et al., 2013). Enquanto isso, partículas entre 22-

323 nm apresentam variação na biodistribuição, relacionada direta e 

inversamente ao tamanho das partículas (PARK et al., 2010). 

Como alternativa para reduzir a toxicidade de partículas de menor 

tamanho, é possível balancear sua estrutura química, dose e farmacologia de 

forma a minimizar a toxicidade. Já com relação às forças moleculares, o 

potencial zeta das partículas pode influenciar em sua toxicidade, sendo que 

potencial zeta neutro, próximo de zero parece ser menos citotóxico do que 

nanopartículas com potencial zeta carregado negativamente (UMAIR et al., 

2016). 

Os efeitos citotóxicos e genotóxicos das nanopartículas de Ag estão 

relacionados diretamente com a liberação de íons Ag
+
 (KITTLER et al., 

2010) que levam à geração de ERO. Portanto, uma forma de minimizar esse 

efeito, é associar a Ag com diferentes compostos com capacidade de se ligar 

mais fortemente à Ag de forma a minimizar a sua perda para o meio. Neste 

sentido, agentes orgânicos tem se mostrado mais eficazes comparados à 

ligantes inorgânicos (SCANLAN et al., 2013).  

As nanopartículas de prata tendem ainda a formar agregados devido ao 

pequeno tamanho de suas partículas, o que pode aumentar sua toxicidade, 

afetando seu efeito biológico. Sendo assim, a associação da prata com 

polímeros naturais, tendo em vista contornar o efeito citotóxico, pode 

originar nanocompostos biocompatíveis, ao utilizar compostos como a 

quitosana, um polímero biodegradável e de baixa citotoxicidade 

(DEMARCHI et al., 2017). 

Com relação ao uso in vivo, estes nanocompostos poderiam ser 

administrados por diferentes vias conforme a necessidade, mas o perfil 

farmacocinético é diferente de acordo com a via utilizada. Por via oral esses 

nanocompostos podem ser absorvidos por mecanismo de transporte 

paracelular, transcitose e ligação com células M no trato gastrointestinal 

(LIN et al., 2015; LI et al., 2017; MATHUR et al., 2018). A 

biodisponibilidade após administração oral é baixa e estudos demonstram 

que a maior concentração de Ag no plasma é de íons Ag e não de 

nanopartículas (BACHLER et al., 2013; LIN et al., 2015; ZANDE et al., 

2012).  
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A via intravenosa apresenta vantagem pelo fato de as nanopartículas 

não passarem pelo processo de absorção para alcançar a corrente sanguínea, 

chegando intactas ao tecido. Em poucos minutos após a administração a 

concentração de nanopartículas alcança seu pico máximo (LEE et al., 2013; 

LIN et al., 2015). 

Segundo estudos farmacocinéticos, após absorção, independente da via 

de administração (oral, intravenosa etc.) a distribuição das nanopartículas de 

prata se dá principalmente nos seguintes órgãos: fígado, baço e rins 

(DZIENDZIKOWSKA et al., 2012; KIM et al., 2010; LANKVELD et al., 

2010; LIN et al., 2015, LOESCHNER et al., 2011; PARK et al., 2010; 

PARK et al., 2011). Acredita-se que a biodistribuição está diretamente 

relacionada com o tamanho das nanopartículas, sendo as de tamanho na 

faixa de 20 nm se concentram principalmente no fígado, seguido por rins e 

baço; enquanto nanopartículas de 80 ou 110 nm se concentram 

principalmente no baço, seguido de fígado e pulmão (LANKVELD et al., 

2010). O mecanismo proposto por Li e Huang (2008) sugere que partículas 

menores (cerca de 100 nm) são capazes de atravessar os poros no tecido 

hepático e são melhor captadas pelo órgão, enquanto que partículas maiores 

são absorvidas com maior afinidade pelo baço.  

As nanopartículas de prata são excretadas principalmente pelas fezes, 

com baixa eliminação pela  urina, independente da via de administração oral 

ou intravenosa (LIN et al., 2015; LEE et al., 2013; LOESCHNER et al., 

2011). 

AgNPs podem ser facilmente ionizadas, liberando íons Ag
+
 que podem 

dar origem à diferentes complexos à base de Ag ao se recombinar com 

outras substâncias (LIN et al., 2015), portanto, neste sentido, a via 

intravenosa se mostra mais segura devido à menor exposição à condições 

que favoreçam a liberação de íons Ag
+
. 

Sendo assim, os nanocompostos de prata apresentam efeito citotóxico 

(em particular sobre linhagens tumorais) já conhecido (BEYENE et al., 

2017) e podendo ser administrados por diferentes vias in vivo, tornam-se 

alvo de diversas pesquisas na busca de novas terapias contra o câncer. 
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3.4 Cenário atual e aspectos de segurança em relação ao uso de 

nanopartículas de prata 

 

A toxicidade das nanopartículas de prata é evidenciada em diversos 

estudos, tanto para o ambiente quanto para o homem. Estes danos estão 

especialmente relacionados aos íons de prata, que podem causar no 

organismo, diversos quadros como argiria (alteração na coloração da pele) 

ou argirose (alteração na coloração dos olhos), além de efeitos tóxicos em 

decorrência do acúmulo em órgãos como fígado e rim, irritação nos tratos 

intestinal e respiratório e alterações em células sanguíneas (MATHUR et 

al., 2018). Além disso, Hadrup e colaboradores (2014) reportaram 

alterações em nos neurotransmissores noradrenalina e dopamina, e em 

receptores 5-HT, após administração de nanopartículas e íons de prata em 

ratos. 

Com relação ao efeito de nanopartículas de Ag sobre o sistema 

reprodutivo, Ema e colaboradores (2017) verificaram alterações 

histopatológicas, incluindo inflamação, degeneração folicular e apoptose no 

ovário de ratos fêmea. Além disso, tanto machos como fêmeas apresentaram 

regulação negativa da expressão de genes, o que provocou 

comprometimento no desenvolvimento de espermatócitos e oócitos. 

Quando a administração dessas nanopartículas se dá por via 

intravenosa é preciso levar em consideração que elas irão imediatamente 

encontrar com células endoteliais, células sanguíneas, proteínas e fatores da 

coagulação. Sendo assim é de vital importância avaliar o seu 

comportamento perante os componentes sanguíneos para evitar quadros 

como trombose ou coagulação intravascular disseminada, por exemplo. 

A trombose é caracterizada pela formação de coágulos intravasculares, 

que podem posteriormente se desprender e se deslocar para o pulmão, 

causando quadro de embolia pulmonar, como já reportado para alguns 

nanomateriais (ILINSKAYA et al., 2013; RADOMSKI et al., 2005). Já o 

quadro de coagulação intravascular disseminada é uma desordem causada 

pela redução de fatores da coagulação devido à formação de pequenos 

coágulos intravasculares, seguido de hemorragias. Podendo levar à falha de 

órgãos e a morte, esta reação já foi observada após administração de certos 

nanomateriais pela via intravenosa (GREISH et al., 2011; ILINSKAYA et 

al., 2013; NABESHI et al., 2012). 
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A interação com compostos sanguíneos, em especial as propriedades 

trombogênicas das nanopartículas estão diretamente relacionadas com as 

características físico-químicas destes compostos, como tamanho, superfície, 

composição, entre outros. Portanto torna-se essencial um designe cuidadoso 

das nanopartículas e um estudo sobre suas interações com o sistema 

sanguíneo de forma a evitar possíveis complicações na utilização in vivo 

(ILINSKAYA et al., 2013). 

Segundo o Clinical Trials, foram finalizados testes clínicos de fase um 

e fase dois, cujos resultados foram publicados por Munger e colaboradores 

(2014), para determinação do efeito de nanopartículas de prata sobre 

diversos parâmetros bioquímicos como glicose, creatinina, uréia, entre 

outros; bem como sobre a alteração na contagem global de leucócitos e 

eritrócitos, além de concentração de hemoglobina. Mas, até o momento 

existem ainda vários parâmetros a serem estudados sobre as nanopartículas 

de prata com relação aos efeitos citotóxicos e de hemocompatibilidade, 

demonstrando a necessidade de novos estudos que possam garantir uma 

maior segurança no uso destes materiais. 

3.5 Nanopartículas e o câncer 

 

O Câncer é atualmente a segunda maior causa de morte no mundo, 

sendo responsável por cerca de 9.6 milhões de mortes em 2018, sendo que 

estatisticamente, a nível mundial, uma em cada seis mortes é causada por 

câncer. Deste montante, cerca de 70% das mortes ocorre em países menos 

desenvolvidos. O impacto econômico vem aumentando anualmente e em 

2010 foi estimado em cerca de 1,16 trilhões de dólares (WHO, 2018). 

Em 2012, as estimativas mundiais mostraram uma incidência de 14,1 

milhões de novos casos de câncer e 8,2 milhões de óbitos. Dentre estes 

números, as maiores taxas de incidência ocorreram em países desenvolvidos 

como Japão, Coréia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e países da América 

do Norte e Europa Ocidental. Na América do Sul e Central, Leste Europeu e 

parte do Sudeste Asiático as taxas de incidência são intermediárias. Já nos 

países menos desenvolvidos, como grande parte da África e Sul e Oeste 

Asiático são encontradas as menores taxas de incidência de Câncer. Em 

contrapartida, no mesmo período, cerca de 80% dos óbitos por câncer no 

mundo ocorreram nos países menos desenvolvidos, apesar da baixa 

incidência (FERLAY et al., 2013; INCA, 2017). 
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No mundo, os tipos de câncer de maior incidência são: pulmão (1,8 

milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão).  

Em indivíduos do sexo masculino houve uma maior incidência de câncer de 

pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%) e estômago (8,5%). Já 

no sexo feminino a prevalência na incidência foi para os casos de câncer de 

mama (25,2%), intestino (9,2%), pulmão (8,7%) e colo de útero (7.9%) 

(FERLAY et al., 2013; INCA, 2017). 

No Brasil, o INCA (Instituto de Câncer José Alencar Gomes da Silva) 

estima que no biênio 2018-2019 ocorram cerca de 600 mil novos casos de 

câncer para cada ano, ou seja, um total de aproximadamente 1,2 milhão de 

novos casos.  Os cânceres mais frequentes em homens deverão ser de 

próstata (31,7%), pulmão (8,7%), intestino (8,1%), estômago (6,3%) e 

cavidade oral (5,2%). Enquanto que para as mulheres, a maior incidência 

deverá ser de câncer de mama (29,5%), intestino (9,4%), colo de útero 

(8,1%), pulmão (6,2%) e tireoide (4,0%) (INCA, 2017). 

Câncer é uma doença multifatorial que pode afetar qualquer parte do 

corpo. Ela é caracterizada a nível celular por uma série de processos que 

envolvem mutação e seleção de células com capacidade aumentada para: 

proliferação, sobrevivência, invasão e metástase (COOPER et al, 2007; 

WHO, 2018). 

Doenças como infecções crônicas de origem viral, parasitária ou 

bacteriana podem levar ao desenvolvimento de câncer. Doenças autoimunes 

ou inflamações crônicas desencadeadas por agentes químicos e físicos, 

como cigarro, por exemplo, também aumentam o risco de desenvolvimento 

da doença (OHSHIMA et al., 2014; PISANI et al., 1997; HIRAKU et al., 

2014). 

Diferentes mecanismos podem estar envolvidos na carcinogênese, 

podendo ser de origem direta ou indireta. Os mecanismos diretos incluem a 

integração de DNA viral no genoma humano, podendo resultar em 

alterações no DNA do hospedeiro através de inserção, deleção, translocação 

ou amplificação; enquanto que os mecanismos indiretos incluem 

imunossupressão e resposta inflamatória. Mas o cenário mais provável é 

que ambos os mecanismos (diretos ou indiretos) participem do 

desenvolvimento do câncer, pois vários fatores estão envolvidos, como 

hábitos de vida e dieta, o que pode influenciar a resposta de um indivíduo 

em comparação com outro (OHSHIMA et al., 2014; HIRAKU et al., 2014). 
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Diversos fatores, como alterações no meio extracelular e hipóxia 

tecidual podem contribuir para a formação do tumor. Além disso, processos 

inflamatórios crônicos podem aumentar o risco de desenvolvimento de 

tumores, por apresentar implicações sobre diversas etapas do 

desenvolvimento da doença, como a iniciação, manutenção e progressão da 

mesma. Dentre os fatores envolvidos nos mecanismos inflamatórios, pode-

se citar a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) que podem 

provocar danos ao DNA; bem como a liberação de citocinas inflamatórias, 

que influenciam na proliferação e sobrevivência celular do tumor, agindo 

como promotor da tumorigênese (TANNO et al., 2014).  

Os tratamentos atuais se baseiam no diagnóstico preciso, bem como 

tratamentos específicos, de acordo com o tipo e local do câncer. Esses 

tratamentos em geral englobam cirurgia, radioterapia, quimioterapia, ou 

uma associação destes procedimentos. A cura é sem dúvida o alvo do 

tratamento, mas nem sempre isso é possível, portanto o prolongamento do 

tempo de vida e a melhora de qualidade de vida também se mostram 

importantes e muitas vezes, a única opção (WHO, 2018). 

Com base nos dados epidemiológicos alarmantes, mostra-se de suma 

importância a corrida pelo desenvolvimento de novos tratamentos que 

sejam eficazes de forma a levar a destruição do câncer, com o mínimo de 

efeitos negativos sobre o paciente. 

Mas, ainda é necessário muito estudo, pois diversos possíveis 

tratamentos propostos apresentam toxicidade. Considerando que grande 

parte destas propostas se baseia numa administração endovenosa, torna-se 

de vital importância a avaliação do seu efeito sobre os componentes 

sanguíneos e a coagulação. 

3.6 Coagulação sanguínea  

 

Conforme abordado no item 3.3 sobre as nanopartículas de prata, a 

administração por via intravenosa se mostra uma alternativa bastante 

interessante, especialmente ao se pensar no deslocamento direcionado, 

possibilidade alcançada através da utilização de ferro na composição de 

nanopartículas, o que torna viável o deslocamento pela corrente sanguínea 

até o local do tumor a partir da aplicação de um campo magnético. 

As nanopartículas são administradas por via intravenosa e em poucos 

minutos a concentração de nanopartículas alcança seu pico máximo (LEE et 
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al., 2013; LIN et al., 2015). Mas é importante salientar que imediatamente 

após a administração, essas nanopartículas entram em contato com células 

do endotélio vascular, células sanguíneas e proteínas plasmáticas. Dentre as 

proteínas que podem ser afetadas estão àquelas envolvidas na hemostasia. 

A hemostasia é um processo fisiológico que tem como função impedir 

a perda de sangue. Ela é dividida em duas etapas que acontecem em 

paralelo: a hemostasia Primária, que é protagonizada pelas plaquetas e 

forma um tampão para estancar o sangramento; e a hemostasia Secundária, 

que é promovida pelos fatores de coagulação, que formam uma rede de 

fibrina, responsável por estabilizar o tampão plaquetário. A hemostasia 

Secundária é composta por enzimas ativas, fatores de coagulação, íons Ca
+2 

e fosfolipídios. Ela é dividida em Via Intrínseca, Via Extrínseca e Via 

Comum, mas elas ocorrem de forma dependente, gerando uma cascata de 

reações (figura 3) que amplifica o resultado final (LORENZI, 2013). 

A via intrínseca é ativada quando o sangue entra em contato com 

superfícies de carga negativa, como vidro e colágeno, por exemplo. Esse 

contato provoca a ativação do fator XII, com participação de cininogênio 

(cofator). O fator XII ativado converte então a Precalicreína em Calicreína, 

que por sua vez, atua aumentando a formação do fator XII num mecanismo 

de retroalimentação. O Fator XII também é responsável pela ativação do 

fator XI, que por sua vez, ativa o fator IX. Na superfície das plaquetas, na 

presença de cálcio (fator IV) e de fator VIII (que é ativado pela Trombina, 

produto da Via Comum), o fator IX ativa o fator X, entrando então na Via 

Comum. A Via Extrínseca é iniciada pela expressão de Fator Tissular (TF 

ou tromboplastina), que é um cofator localizado nas células subendoteliais e 

em caso de lesão do endotélio, será exposto ao sangue. O TF se liga ao fator 

VII, que é ativado na presença de cálcio. Na superfície plaquetária, o 

complexo TF/fator VII vai ativar o fator X, entrando também na Via 

Comum (LORENZI, 2013). 
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Figura 3: Cascata de coagulação. 

Representação dos principais eventos da coagulação secundária, com via 

extrínseca, via intrínseca e via comum. Fonte: a autora (2019). 
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Ambas as vias convergem para a via Comum ao ativarem o fator X, 

que se liga ao fosfolipídio plaquetário e converte a protrombina (Fator II) 

em trombina, na presença de cálcio e do fator V ativado (que age como 

cofator). A produção de trombina, oriunda do gatilho tanto da via Intrínseca 

quanto da Extrínseca e da amplificação pelos mecanismos de 

retroalimentação (a Trombina também ativa os fatores V, VIII e XIII), 

converte o fibrinogênio (fator I) em fibrina, cujos monômeros se combinam, 

formando polímeros conhecidos como rede de fibrina, que reveste o plug 

plaquetário, tornando-o mais resistente. O fator XIII também participa da 

cascata ao estabilizar as ligações entre os monômeros de fibrina, tornando-

as covalentes (LORENZI, 2013). 

Na coagulação in vivo, a cascata em geral é iniciada pela via 

Extrínseca, sendo a Intrínseca de menor relevância no processo de ativação, 

mas ainda assim, graças aos mecanismos de retroalimentação, fatores da via 

Intrínseca são também essenciais para a formação final da rede de fibrina, 

isso porque a via Extrínseca ativa a enzima mais importante da via 

intrínseca, a tenase (fator IX/fator VIII/ cálcio) da via intrínseca, que é a 

mais importante na ativação da via comum. 

Sendo assim, é importante determinar a toxicidade de qualquer 

composto proposto como tratamento frente aos elementos sanguíneos e a 

coagulação, visto que grande parte deles propõe uma administração por via 

endovenosa.  

Diante do exposto, o presente estudo visa avaliar a segurança de 

nanopartículas magnéticas de prata empregando análises de citotoxicidade e 

hemocompatibilidade. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Materiais 

 

Foram utilizadas nesta pesquisa diferentes nanopartículas previamente 

sintetizadas por Demarchi e colaboradores (2017), segundo a tabela 1. 

 
Tabela 1: Nanopartículas sintetizadas à base de quitosana, óxido de ferro e prata, 

utilizando diferentes agentes redutores. 
Denominação Composição Agente 

redutor 

OC O-Carboximetilquitosana - 

OC/Fe/Ag/NaBH4 O-Carboximetilquitosana/γ-Fe2O3/Ag NaBH4 

OC/Fe/Ag/Sac O-Carboximetilquitosana/γ-Fe2O3/Ag Sacarose 

OC/Fe/Ag O-Carboximetilquitosana/γ-Fe2O3/Ag - 

Fe/Ag/NaBH4 γ-Fe2O3/Ag NaBH4 

Fe/Ag/Sac γ-Fe2O3/Ag Sacarose 

Fe/Ag γ-Fe2O3/Ag - 
Fonte: adaptado de Demarchi e colaboradores (2017). 

 

Cada composto presente na estrutura dos nanocompostos sintetizados 

apresenta uma função específica a desempenhar quanto ao efeito final 

desejado. A prata foi escolhida por suas propriedades biológicas, em 

especial, a atividade antitumoral; a presença do ferro tem como objetivo a 

possibilidade de deslocamento direcionado pela corrente sanguínea através 

da aplicação de campo magnético; e a O-Carboximetilquitosana tem como 

função tornar as nanopartículas biocompatíveis para possível aplicação in 

vivo. 

 

4.2 Determinação do efeito das nanopartículas sobre o pH do meio de 

cultura 

 

Para determinar se as nanopartículas alteravam o pH do meio de 

cultura utilizado nos ensaios in vitro, foi testada a concentração final de 100 

μg/mL. Após 20 minutos de contato do meio de cultura com as 

nanopartículas à temperatura ambiente, avaliou-se o pH das soluções 

utilizando pHmetro (DM22 da Digimed), calibrado com solução tampão 4.0 
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e 7.0. O ensaio foi realizado para os sete diferentes nanocompostos e para o 

meio de cultura sem tratamento, em triplicata (DREWES et al., 2016). 

 

4.3 Cultivo celular 

 

Neste estudo foram utilizadas as linhagens L929 (fibroblastos 

murinos) e B16F10 (melanoma murino) obtidas do Banco de Células do Rio 

de Janeiro (BCRJ). As linhagens foram cultivadas em meio DMEM 

(Dulbeccos Modified Eagle Medium) suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (SFB) e 1% de penicilina/estreptomicina em condições de atmosfera 

à 5% de CO2 e 37°C (SOLAIRAJ et al., 2017; SUN et al., 2017). 

 

4.4 Avaliação da citotoxicidade por MTT sobre células B16F10 e L929 

 

O teste de MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 

tetrazoliumbromide)  foi realizado pelo método de Mosmann e Zange 

(1983). O MTT é um sal tetrazólico de cor amarela, muito utilizado como 

indicador de viabilidade celular através da redução deste sal a cristais de 

formazana pela atividade oxidativa das células. Este teste avalia a ação 

mitocondrial. 

Foram preparadas soluções de nanopartículas em PBS (tampão fosfato de 

sódio) que foram esterilizadas em banho de luz UV por 20 minutos e 

expostas à sonicação por ultrasson para facilitar a dispersão dos 

nanocompostos. As células foram depositadas em placa de 96 poços a uma 

densidade de 1x10
4 
e incubadas por 4h para adesão celular. Após adesão das 

células, foram adicionados 10 μL de solução de nanopartículas aos poços de 

tratamento, sem adição no poço basal e com adição de DMSO (dimetil 

sulfóxido) 10 % como controle positivo. Após 21 horas de incubação, foram 

adicionados 10 μL de MTT (Sigma Inc.) (5 mg/mL em PBS) e novamente 

incubadas até completar 24 horas. O meio foi então descartado e adicionou-

se 200 μL de DMSO aos poços para dissolver os cristais de formazana. 

Após 10 minutos ao abrigo da luz, a placa foi lida por espectrofotometria 

em leitor de Elisa em comprimento de onda de 570 nm. A densidade óptica 

obtida no controle (células sem tratamento) foi considerada como 100% de 

células viáveis (FISCHER et al., 2003; FOTAKIS et al., 2006; 

MOSSMANN, 1983).  
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Primeiramente foi realizado o teste de triagem com as sete 

nanopartículas, em concentração de 100μg/mL contra células de linhagem 

tumoral B16F10, de forma a selecionar aquelas com maior potencial. Após 

teste de triagem, todos os experimentos subsequentes foram realizados 

utilizando apenas as três nanopartículas selecionadas: OC/Fe/Ag, 

OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag/NaBH4. Os testes foram realizados em 

quadruplicata e o ensaio foi repetido em triplicata.  

A fim de determinar o efeito citotóxico relacionado à concentração de 

nanocomposto sobre células tumorais B16F10 foram testadas concentrações 

de 3, 10, 30, 100 e 300 μg/mL. Os ensaios foram realizados em triplicata 

biológica e triplicata experimental e a IC50 foi calculada através dos dados 

da curva através de análise estatística. 

Além disso, como a proposta de tratamento se baseia na utilização de 

deslocamento direcionado foi avaliado o efeito da aplicação de campo 

magnético sobre o potencial citotóxico contra linhagem tumoral B16F10 

para determinar a ocorrência de possível interferência no efeito das 

nanopartículas. O campo magnético foi proporcionado pelo posicionamento 

de imãs sob os poços contendo tratamento e a concentração de 

nanopartículas utilizada foi de 100 μg/mL. Os ensaios foram realizados em 

triplicata biológica e duplicata experimental. 

Adicionalmente, foi avaliado o efeito citotóxico sobre células não 

tumorais de linhagem L929 com intuito de verificar a especificidade das 

nanopartículas. Para tal foi testada concentração de 100 μg/mL de 

nanocompostos. . Os ensaios foram realizados em triplicata biológica e 

duplicata experimental. 

 

4.5 Ensaio Clonogênico 

 

A fim de determinar a capacidade das nanopartículas de impedir a 

proliferação celular, foi executado ensaio de sobrevivência clonogênica. 

Para tal, foram plaqueadas 200 células de linhagem B16F10 por poço em 

placas de 6 poços. Após o período de aderência, foram adicionados os 

tratamentos, em concentração de 100 μg/mL e as placas foram incubadas 

por 6 dias. O controle negativo não recebeu tratamento. O meio de cultura 

contendo as nanopartículas foi substituído a cada 48 horas, e o crescimento 

observado em microscópio óptico e registrado em fotos. Após período de 

tratamento, o meio foi descartado e as células lavadas 3x com PBS. Não 
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houve necessidade de fixar as células por se tratar de colônias aderentes. As 

células foram então coradas por 10 minutos com Cristal Violeta (Laborclin) 

e novamente lavadas 3x com PBS. As colônias foram contadas com auxílio 

de lupa (Carl Zeiss) em aumento final de 25x. A eficiência de clonagem 

(EC) e a fração de colônias sobreviventes (FS) foram calculadas de acordo 

com as equações 1 e 2, respectivamente (DREWES et al., 2016). Os ensaios 

foram realizados em triplicata biológica e duplicata experimental. 

 
Equação 1: Eficiência de clonagem (EC) através de ensaio clonogênico. 

 

   
  

  
       

 

Onde NC representa o nº de colônias contadas ao final do experimento e CS 

representa o nº de células semeadas nos poços ao início do experimento. 

 

 
Equação 2: Fração de colônias sobreviventes (FS) através de ensaio clonogênico. 

 

   
             

           
      

 

Onde EC tratamento representa o resultado de EC do tratamento obtido através da 

equação 1; e EC controle representa o resultado de EC do controle negativo obtido 

através da equação 1 

 

4.6 Ensaio de migração celular por Scratch 

 

A capacidade dos nanocompostos de reduzir ou impedir a migração 

celular em células de melanoma murino B16F10 foi avaliada através de 

modelo in vitro de migração bidimensional por Scratch. Antes do 

plaquamento, foram traçadas linhas para delimitar os campos de análise. 

Foram então plaquadas 1x10
4
 células em placas de 24 poços, em meio 

DMEM suplementado com 10 % de SFB. As culturas foram mantidas 

overnight para alcançar confluência. Com auxílio de uma ponteira, uma 

ranhura foi feita na monocamada celular. Os poços foram então lavados três 

vezes com PBS para retiradadas células soltas e as áreas marcadas foram 
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fotografadas com auxílio de microscópio óptico. As amostras foram então 

tratadas com as nanopartículas em concentração de 100 μg/mL. O controle 

negativo (basal) não recebeu tratamento. Após um período de incubação de 

24h, o meio foi descartado e os poços lavados três vezes com PBS para 

retirada do tratamento. Novamente, foram obtidas fotografias das mesmas 

áreas delimitadas no pré-tratamento para comparação da distância que as 

células migraram através do espaço livre (SIRIPONG et al., 2012). A 

distância foi calculada usando ImageJ e o cálculo da migração relativa 

realizado através da equação 3. Os ensaios foram realizados em triplicata 

biológica e triplicata experimental. 

 

Equação 3: Migração relativa obtida através de ensaio de Scratch. 

 

                       

            
       

 

Onde área inicial representa a medição da área antes do tratamento e área final, a 

medida da área após tratamento. O resultado é dado em migração relativa %. 

 

 

4.7 Análise qualitativa da internalização de nanopartículas através de 

coloração de Azul da Prússia 

 

Em placa de 24 poços, foram incubadas 1x10
4
 células de linhagem 

B16F10 até aderência. Foram então adicionados os tratamentos em 

concentração de 100 μg/mL e incubadas por 24 horas. Durante o período de 

incubação, as células internalizam as nanopartículas através de mecanismo 

de endocitose ou difusão. As células foram lavadas três vezes com PBS e 

então fixadas com glutaraldeído (Dinamica) 1,25 % por 10 minutos. As 

placas foram incubadas por 30 minutos com solução de 20 % de 

ferrocianeto de potássio (Synth) em 10 % de HCL (1:1 v/v) (Synth). O ferro 

presente na solução corante reage com o ferro internalizado gerando 

coloração de Azul da Prússia (adaptado de Matahum et al., 2016). 

 

4.8 Determinação da hemólise 

 

Para determinação da hemólise, foi utilizada amostra de indivíduo 

saudável, obtida através de punção venosa em tubo com EDTA (ácido 
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etilenodiamino tetra-acético). A amostra foi centrifugada a 2000 g por 15 

minutos e lavada com tampão fosfato de sódio (PBS) por duas vezes. Uma 

suspensão de hemácias a 10 % (v/v) em PBS foi então preparada para 

condução do experimento (SHARMA et al., 2001; DREWES et al., 2016). 

As nanopartículas foram suspensas em PBS e as soluções foram 

submetidas à sonicação por ultrassom (Botulab) por 20 minutos. Foram 

então preparados os testes com concentração final de nanopartículas de 10, 

30 e 100 μg/mL. Como controle positivo, foi utilizado Triton X (Thermo 

Scientific) e como controle negativo, PBS. Os testes foram incubados à 

37°C por uma hora e depois centrifugados à 2000 g por cinco minutos à 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi transferido para placa de 96 

poços e medida absorbância em 540 nm (SHARMA et al., 2001; DREWES 

et al., 2016). Os ensaios foram realizados em triplicata biológica e duplicata 

experimental. 

 

4.9 Avaliação do efeito das nanopartículas sobre a morfologia dos 

eritrócitos 

 

Amostras de sangue de voluntário saudável foram coletadas em tubos 

contendo EDTA. Foram preparados esfregaços das amostras em tempo 

zero, previamente à adição dos tratamentos como controle. Para avaliação 

do efeito das nanopartículas sobre a morfologia, foram adicionadas 

concentrações de 100 μg/mL de tratamento às amostras e mantidos sob 

homogeneização por 1, 4 e 8 horas, quando foram preparados esfregaços do 

sangue. As lâminas foram então coradas com coloração de May-Grunewald 

Giemsa e observadas em microscópio óptico (Olympus) em aumento de 

1000x. Os esfregaços foram observados para presença ou ausência de 

alterações morfológicas, tais como presença de equinócitos e acantócitos ou 

hemoaglutinação. Os ensaios foram realizados em triplicata biológica e 

triplicata experimental. 

 

4.10 Análise da integridade de membrana dos componentes sanguíneos 

através de dosagem de LDH 

 

Para determinar a integridade da membrana das células sanguíneas sob 

o efeito do tratamento com as nanopartículas magnéticas de prata à base de 

O-Carboximetilquitosana, foi realizada dosagem de LDH (lactato 
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desidrogenase). As amostras foram coletadas de pacientes saudáveis através 

de punção venosa em tubo contendo EDTA. Após centrifugação a 3000 

RPM (rotação por minuto) por 10 minutos, foi realizada dosagem de LDH 

do plasma para determinação basal. Os testes foram executados em 

equipamento AU480 da Beckman Coulter por metodologia enzimática, 

através de dosagem de NADH (Nicotinamida-Adenina-Dinucleotídio). As 

análises seguiram as instruções do fabricante. 

As nanopartículas foram adicionadas em concentração de 100 μg/mL e 

as amostras foram mantidas em homogeneizador. As dosagens foram 

realizadas antes do tratamento para determinação dos valores controle 

(basal) e após 4 e 8 horas de exposição às nanopartículas.  Os ensaios foram 

realizados em triplicata biológica e duplicata experimental. 

 

4.11 Ensaio in vitro dos efeitos das nanopartículas sobre a coagulação 

sanguínea 

 

Para determinação do efeito das nanopartículas sobre a coagulação 

sanguínea, foram avaliados o Tempo de Protrombina (TAP), Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA) e fibrinogênio. Os testes foram 

executados com amostras de paciente saudável, obtidos através de punção 

venosa em tubo contendo citrato de sódio. As análises foram realizadas em 

analisador semiautomático KC4 Delta
TM

 da Diagnostica Stago e os 

procedimentos seguiram as instruções do fabricante. 

Os testes de TAP e TTPA foram dosados antes da aplicação do 

tratamento para determinação dos valores de controle (basal). Após adição 

das nanopartículas em concentração de 100 μg/mL, as amostras 

permaneceram em homogeneizador e antes da análise, nos tempos de 1, 4 e 

8 horas foram submetidas à centrifugação a 3000 RPM por 10 minutos. Para 

o TAP, foram avaliados o tempo de protrombina, em segundos, o RNI 

(Relação Normatizada Internacional) e a atividade (%). Para o TTPA foi 

analisado o tempo de tromboplastina parcial ativado, em segundos. 

O fibrinogênio foi dosado nas amostras antes da aplicação do 

tratamento para determinação do valor basal e após exposição ao tratamento 

por 8 horas, sob homogeneização constante. As amostras foram 

centrifugadas a 3000 RPM por 10 minutos antes da análise e realizada 

dosagem de fibrinogênio (mg/dL). Os ensaios foram realizados em triplicata 

biológica e duplicata experimental. 
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4.12 Análise estatística 

 

Os resultados são apresentados como média ± e.p.m. (erro padrão 

médio) e foram analisados estatisticamente usando análise de variância de 

uma via (ANOVA) seguido de teste de Tukey ou teste t. O programa 

GraphPad Prisma® versão 4.00 (GraphPad Prism Software Inc, 1992-2003) 

foi utilizado para conduzir as análises estatísticas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Efeito das nanopartículas sobre o pH do meio de cultura 

 

Com objetivo de descartar a influência de possíveis alterações de pH 

provocadas pelas AgNPs foi avaliado o efeito do contato direto das AgNPs 

com o meio de cultivo DMEM. Os dados obtidos demonstraram que as 

AgNPs (100 μg/mL) não provocam alterações no pH do meio de cultura, 

independentemente de sua formulação, como pode ser observado na figura 

4.  

Neste sentido, algumas substâncias podem alterar o pH do meio de 

cultura em cultivo celular e provocar interferência nos resultados dos 

experimentos avaliados. Com relação às nanopartículas utilizadas no 

presente estudo, não houve diferença estatística quando comparados os 

tratamentos com o basal e, portanto pode-se concluir que as nanopartículas 

não causariam interferência nos testes com cultivo celular por alterações no 

pH do meio de cultura que pudessem provocar interpretações errôneas com 

relação ao efeito dos tratamentos. 
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Figura 4: Efeito das AgNPs sobre o pH do meio de cultura DMEM. 

 
Efeito de nanopartículas em concentração de 100 μg/mL sobre o pH do meio de 

cultura DMEM por período de 20 minutos. Os resultados são expressos em média ± 

e.p.m. Os dados foram avaliados por análise de variância de uma via (ANOVA) 

seguido de teste de Tukey. 

 

5.2 Determinação da citotoxicidade das nanopartículas contra linhagem 

tumoral B16F10 

 

As sete nanopartículas citadas no item 4.1 foram testadas através de 

método de MTT sobre linhagem tumoral B16F10. Foram testadas então 

todas as composições de nanopartículas em concentração de 100 μg/mL 

para que, com base nos resultados, fossem selecionados os compostos mais 

promissores para a continuidade dos experimentos. 

Os nanocompostos que apresentaram melhores resultados foram 

aqueles contendo a combinação de O-Carboximetilquitosana, ferro e prata, 

com e sem agente redutor, mas a combinação entre OC/Fe/Ag se mostrou 

fundamental para o efeito citotoxico, apresentando resultados entre 47-52% 
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de viabilidade celular, valores estes bem próximos do encontrado no 

controle com DMSO (figura 5). 

As nanopartículas que não continham Ag ou O-carboximetilquitosana 

provocaram uma redução na viabilidade celular, mas não tão expressivas, 

apresentando resultados entre 69-82%. 

 

Figura 5: Viabilidade celular de linhagem B16F10 sob o efeito de AgNPs. 

 
Efeito de AgNPs em concentração de 100 μg/mL sobre células de linhagem 

B16F10 por 24h. Os dados são expressos em média e e.p.m. Os resultados foram 

obtidos através de análise de variância de uma via (ANOVA), seguido de teste de 

Tukey com ***p<0,001 e *p<0,05 quando comparados os tratamentos vs basal. 

 

A atividade das nanopartículas depende de diferentes fatores, como a 

sua composição, tamanho, presença ou ausência de aglomerados ou 

partículas livres, efeitos eletrônicos e concentração de Ag. Os nanomateriais 

foram previamente caracterizados por Back (2018) e apresentam-se bastante 

homogêneos quanto à composição, tamanho e percentual de prata nas 

moléculas (tabela 2). As nanopartículas sintetizadas sem o uso de agente 

redutor, OC/Fe/Ag e Fe/Ag foram os nanocompostos que apresentaram 
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menor tamanho de partículas, entre 2-8 nm, com 21% e 27% de Ag na 

composição, respectivamente. As nanopartículas sintetizadas com NaBH4: 

OC/Fe/Ag/NaBH4 e Fe/Ag/ NaBH4, como agente redutor mostraram 

tamanhos de 5-15 nm com percentual de Ag de 13% e 21%, 

respectivamente. As nanopartículas preparadas com Sacarose como agente 

redutor: OC/Fe/Ag/Sac e Fe/Ag/Sac apresentaram tamanho de 10-25 nm e 

percentual de Ag de 21% e 16%, respectivamente. Dentre elas, os melhores 

resultados foram evidenciados pelas nanopartículas contendo a combinação 

de OC, Fe e Ag, com e sem agente redutor. As nanopartículas que não 

continham ao menos um destes elementos, mostraram resultados inferiores 

de atividade citotóxica contra linhagem tumoral, sendo assim, é possível 

que a associação entre estes compostos sobreponha a atividade individual 

dos componentes de forma sinérgica. 

 

Tabela 2: Nanopartículas em suas diferentes composições e propriedades físicas. 

Nanopartícula Tamanho (nm) Ag (%) 

OC/Fe/Ag/NaBH4 5-15 13,3 

Fe/Ag/NaBH4 5-15 20,8 

OC/Fe/Ag/Sac 10-25 20,6 

Fe/Ag/Sac 10-25 16,3 

OC/Fe/Ag 2-8 20,8 

Fe/Ag 2-8 27,0 
Nanopartículas com seus respectivos tamanhos e concentração de Ag, determinados 

em estudo anterior por Back, 2018. 

 

Com relação ao tamanho, dentre os três nanocompostos com melhores 

resultados, cada um apresenta um tamanho diferente. As partículas de 

menor tamanho em geral apresentam maior atividade citotóxica devido à 

maior facilidade de penetração na célula e à maior área de superfície para 

interação (RAI et al., 2009) e os efeitos eletrônicos também são mais 

evidentes, aumentando a reatividade da nanopartícula (MORONES et al., 

2005). Neste caso, o efeito do tamanho sobre a atividade antitumoral não foi 

tão representativa, devido às outras variáveis que alteram as características 

da molécula, como a concentração de Ag, que variou entre 13-27% e que 

por si só, já é um potente agente antitumoral, como mostrado por 

Ramachandran e colaboradores (2017). Os nanocompostos apresentam 

aglomerados ricos em ferro e aglomerados ricos em prata em sua 

composição, mas alguns são mais densos que outros. No caso das 
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nanopartículas de OC/Fe/Ag e Fe/Ag, esses aglomerados são menos densos, 

sendo que muitas das partículas no interior desses aglomerados podem ser 

consideradas partículas de superfície livre, o que aumenta a reatividade da 

molécula (BACK,  2018). 

O potencial citotóxico apresentou resultados muito positivos, sem 

diferença estatística para os três nanocompostos selecionados, quando 

comparados ao controle DMSO e compatível com a literatura para 

diferentes nanocompostos frente à atividade citotóxica contra linhagem 

tumoral. 

Em estudo semelhante, nanopartículas de ferro contra células HT29 

(câncer de colon) resultaram em viabilidade celular de cerca de 75% 

(ASWATHANARAYAN et al., 2017). Em outro estudo, nanopartículas 

contendo óxido de ferro resultaram em cerca de 75% de viabilidade celular 

de linhagem MCF-7 (NOSRATI et al., 2018). 

Nanopartículas de prata em geral demonstram uma maior 

citotoxicidade, como demonstrado por Song e colaboradores (2014), ao 

avaliar seu efeito frente à células Caco-2, resultando numa viabilidade 

celular de 63%. Solairaj e colaboradores (2017) encontraram resultados 

semelhantes ao avaliar o efeito de nanopartículas de prata sobre células 

MCF-7, resultando em viabilidade celular de 63,5%. Mas, ao associar a 

prata à quitina, a viabilidade foi de apenas 32,13%. Esses dados condizem 

com os encontrados no presente trabalho, que mostram aumento na 

atividade tumoral ao associar OC (O-carboximetilquitosana ) com o metal 

no nanocomposto. 

Após ensaio com todos os nanocompostos, foram selecionados apenas 

os três com resultados mais promissores para a continuidade dos testes. 

Sendo assim, as nanopartículas OC/Fe/Ag/NaBH4, OC/Fe/Ag/Sac e 

OC/Fe/Ag foram então testadas em diferentes concentrações (3, 10, 30, 100 

e 300 μg/mL, por 24h) quanto à sua citotoxicidade frente à células de 

melanoma murino B16F10. 

Na figura 6 é possível observar os resultados obtidos, sendo que 

somente as concentrações de 3 μg/mL de todos os nanocompostos e de 10 

μg/mL para OC/Fe/Ag/NaBH4 e OC/Fe/Ag/Sac não apresentaram diferença 

estatística quando comparados ao controle basal. Sendo assim, as 

concentrações de 30, 100 e 300 μg/mL se mostraram estatisticamente 

diferentes do controle basal, mas dentre elas, as concentrações de melhor 

resultado sobre a viabilidade celular foram as de 100 e 300 μg/mL, sendo 
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que a primeira é tão eficaz quanto a segunda, mas mais eficiente, já que 

demanda de menos massa, com mesmo resultado final. 

 

Figura 6: Ensaio de viabilidade celular para determinação de concentração versus 

resposta, por método de MTT. 

 
Concentração de AgNPs de 3, 10, 30, 100 e 300 μg/mL por 24h sobre células de 

linhagem B16F10 por método de MTT. Os resultados são expressos em média ± 

e.p.m. Os dados foram obtidos através de análise de variância de uma via 

(ANOVA), seguidos de teste de Tukey com ***p<0,001, **p<0,01 e *p<0,05 

quando comparados efeito das AgNPs vs basal. 

  

Dentre as três nanopartículas, OC/Fe/Ag apresentou melhores 

resultados, pois, além do excelente efeito citotóxico nas concentrações de 

100 e 300 μg/mL, a concentração de 30 μg/mL também apresentou 

importante citotoxicidade perante as células tumorais, alcançando cerca de 

57% de viabilidade celular, resultado bem próximo do encontrado para as 

concentrações mais elevadas de nanopartículas. Isto significa que este 

nanocomposto se mostra mais potente que os demais, podendo inclusive se 

utilizado em menores concentrações. 

Mesmo as concentrações inferiores apresentaram significativa redução 

na citotoxicidade em 24h, mas para justificar o uso destas concentrações 

seria necessário aumentar o tempo de reação, conforme comprovado por 

Solairaj (2017), que mostrou diferença significativa ao manter o tratamento 

por 48h, ao comparar com o resultado de 24h e também mostrou que o 

efeito das nanopartículas de Cu/quitina e Ag/quitina são dose dependentes, 
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com atividade antitumoral reduzida em concentrações baixas como 20, 40 e 

60 μg/mL quando testadas por 24h; mesmo perfil encontrado no presente 

trabalho. Mas a permanência do tratamento por 48h poderia compensar 

significativamente essa redução de atividade provocada pela redução da 

massa. 

Para determinar o efeito da concentração de nanocomposto, Song e 

colaboradores (2014) estudaram a atividade antitumoral de nanopartículas 

de prata sobre células epiteliais de adenocarcinoma colo retal (Caco-2) e 

puderam concluir que ocorre pouca alteração em concentrações de 10, 25, 

50, 100 e 200 μg/mL, que apresentaram atividade antitumoral relativa por 

viabilidade em MTT entre 63-79%. Nosrati e colaboradores (2018) 

avaliaram efeito de nanopartículas contendo óxido de ferro contra linhagem 

MCF-7 (adenocarcinoma humano de mama) e também observaram pouca 

alteração na viabilidade celular quando testadas concentrações entre 15-

60μM, com resultados em torno de 85-100%, enquanto que concentrações 

mais altas 120-480 μM apresentaram um maior impacto, com viabilidade 

celular entre aproximadamente, 45-75% de viabilidade celular após 72h. Já 

Aswathanarayan e colaboradores (2017) verificaram um baixo potencial 

antitumoral por nanopartículas magnéticas de ferro contra células HT29 de 

cancer de colon humano, em concentrações de 0,5-50 μg/mL, com 

citotoxicidade entre, aproximadamente 10-27%, ou seja, com uma 

viabilidade de cerca de 73% após 24h. 

Sendo assim, os resultados encontrados são compatíveis com a 

literatura, ao afirmar que o efeito citotóxico sobre linhagem tumoral é dose 

dependente até 100 μg/mL e a baixa concentração final necessária para 

demonstrar citotoxicidade significativa é, sem dúvida, um ponto positivo do 

ponto de vista econômico. Pode se mostrar viável a redução da 

concentração de nanomaterial, ao se estender o tempo de tratamento, mas 

novos testes se tornam necessários para confirmação. 

Com base nas concentrações testadas, foi calculada a IC50 dos 

diferentes nanocompostos. O desejável é que os valores de IC50 sejam os 

mais baixos possíveis, de forma a demonstrar a possibilidade de utilização 

de baixas concentrações de nanocompostos para se alcançar metade do 

efeito máximo. Conforme demostrado na tabela 3, os melhores resultados 

foram encontrados para os nanocompostos OC/Fe/Ag sem agente redutor, 

que apresentou valor médio de IC50 de 73,44 μg/mL. Este nanocomposto é 

aquele que apresenta menor tamanho de partícula (2-8 nm) e maior 
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concentração de Ag (~21%), o que corrobora com o fato de uma menor 

necessidade de massa, visto que nanopartículas de tamanho por volta de 5 

nm apresentarem efeitos eletrônicos que aumentam sua reatividade 

(MORONES et al., 2005), bem como uma capacidade aumentada de 

penetração na célula, quando comparada com partículas maiores. 

 

Tabela 3: Determinação da IC50 de tratamento com nanopartículas magnéticas de 

prata à base de O-carboximetilquitosana. 

Nanopartículas OC/Fe/Ag/NaBH4 OC/Fe/Ag/Sac OC/Fe/Ag 

Concentração 
(μg/mL) 

90,10 ± 3,02 86,74 ± 4,01 73,44 ± 0,26 

Ensaio de MTT usando linhagem B16F10 por 24h. Os resultados foram calculados à 

partir de equação da reta obtidas de análise com diferentes concentrações de 

nanopartículas (3, 10, 30, 100 e 300 μg/mL) e analisados em GraphPad Prism. Os 

resultados foram expressos em média ± e.p.m. 

 

Enquanto isso, as nanopartículas de OC/Fe/Ag/NaBH4 e 

OC/Fe/Ag/Sac apresentaram comportamento semelhante entre si, com 

resultados médios de 90,10 μg/mL e 86,74 μg/mL respectivamente, 

resultado também condizente com a estrutura dos nanocompostos, pois 

enquanto OC/Fe/Ag/NaBH4 apresenta um tamanho de 5-15nm e 

concentração de Ag de ~13%, OC/Fe/Ag/Sac apresenta um tamanho de 

partícula maior (10-25nm), mas uma concentração de Ag também maior 

(~21%) equilibrando o potencial citotóxico dos dois compostos. 

Aswathanarayan e colaboradores (2017) compararam o efeito de 

nanopartículas de zinco e de ouro sobre células de adenocarcinoma colo 

retal humano, onde observaram uma IC50 de 48 μg/mL para nanopartículas 

de Au e 17,12 μg/mL para nanopartículas de Zn. Kulkarni e colaboradores 

(2016) também avaliaram o efeito antitumoral de nanopartículas de Zn, mas 

sobre linhagem de câncer cervical humano (HeLa), onde determinaram uma 

IC50 de 45,82 μg/mL. 

Ao avaliarem efeito antitumoral de nanopartículas de Ag usando 

extrato de folha de Murraya koeniggi, Roshni e colaboradores (2018) 

encontraram IC50 de 26,05 μg/mL. Mukundan e colaboradores (2017) 

também avaliaram o efeito da associação de extratos na síntese de 

nanopartículas de Ag e Au, utilizando extrato de folhas de Bauhinia 

tomentosa Linn, onde, ao avaliar sua atividade antitumoral contra células 

MCF-7 de adenocarcinoma humano de mama, encontraram IC50 para as 
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nanopartículas de Ag e Au modificadas de 62,5 μg/mL e 23,4 μg/mL, 

respectivamente. 

Os resultados encontrados no presente estudo se mostram promissores 

ao demostrar que pequenas concentrações de nanocompostos já apresentam 

efeito importante sobre a viabilidade de células tumorais. 

 

5.3 Efeito da indução por campo magnético no potencial citotóxico das 

nanopartículas 

 

As nanopartículas à base de ferro apresentam característica 

superparamagnética (BACK, 2018), ou seja, elas respondem à aplicação de 

um campo magnético externo. Este ensaio teve como finalidade avaliar o 

efeito da magnetização dos nanocompostos sobre a viabilidade celular de 

células B16F10 de modo a determinar se as alterações a nível atômico 

podem afetar o efeito das nanopartículas. Para tal, foi conduzido ensaio de 

MTT, seguindo as mesmas condições empregadas nos demais 

experimentos. A concentração testada foi de 100 μg/mL por 24h. Os 

resultados podem ser observados na figura 7, que compara a viabilidade 

celular com aplicação do campo magnético (figura 7A) e sem o campo 

magnético (figura 7B). 
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Figura 7: Influência do campo magnético sobre a viabilidade celular de linhagem 

B16F10. 

 
 

 
Viabilidade celular por MTT de linhagem B16F10 (A) sob efeito de campo 

magnético, com 100 μg/mL de AgNPs por 24h, com *p<0,05 e ***p<0,001 (uma 

via - ANOVA, seguido de teste de Tukey) ao comparar nanocompostos vs Basal. 

Viabilidade celular de linhagem B16F10 (B) sem efeito de campo magnético, com 

100 μg/mL de AgNPs por 24h, onde ***p<0,001 001 (análise de variância de uma 

via - ANOVA, seguido de teste de Tukey) ao comparar nanocompostos vs Basal. 
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Segundo análise estatística, quando comparado o efeito das 

nanopartículas versus o resultado do controle basal, é possível verificar que 

OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag apresentaram diferença estatística ***p<0,001 

tanto sob exposição ao campo magnético, quanto na ausência dele. O que 

significa que estes nanocompostos não sofrem interferência na atividade 

decorrente da exposição ao campo magnético. Para estes dois 

nanocompostos, inclusive houve um aumento na atividade citotóxica contra 

linhagem tumoral em cerca de 10% para OC/Fe/Ag/Sac e de 14% para 

OC/Fe/Ag quando expostos ao campo magnético. 

Já para OC/Fe/Ag/NaBH4, este apresentou diferença estatística 

*p<0,05 ao comparar-se com o basal, quando exposto ao campo magnético 

e  ***p<0,001 na ausência do campo. Isto significa que para este 

nanocomposto, houve uma interferência negativa proveniente da exposição 

ao campo magnético, que resultou numa redução da citotoxicidade contra 

células tumorais em cerca de 16 %, reduzindo seu efeito final. 

Uma possibilidade demonstrada por Baea e colaboradores (2011) é a 

de que nanopartículas de óxido de ferro tendem a formar agregados quando 

expostas a uma fonte magnética e esses agregados se mostraram 

diretamente relacionados com o aumento da citotoxicidade dos 

nanocompostos. 

Além disso, os spins dos átomos de ferro ao sofrer magnetização se 

organizam em uma única direção, aumentando o “momento magnético” 

(BACK, 2018). Esse processo pode alterar as interações intermoleculares 

das AgNPs, o que parece influenciar no seu potencial de forma negativa 

(para OC/Fe/Ag/NaBH4) ou positiva (para OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag). 

 

5.4 Proliferação celular 

 

O ensaio de proliferação celular por sobrevivência clonogênica 

demostrou resultados promissores (figuras 8 e 9). A eficiência clonogênica 

do controle sem tratamento apresentou resultado superior a 260%, enquanto 

que o nanocomposto OC/Fe/Ag/NaBH4 apresentou resultado de apenas 

37%, significando que estas nanopartículas inibem a multiplicação das 

células tumorais quando comparadas com o controle sem tratamento. 

Enquanto isso, os nanocompostos OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag apresentaram 
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ausência de EC, ou seja, o tratamento inibiu totalmente a multiplicação 

clonogênica. 

Em comparação com o controle, as nanopartículas de 

OC/Fe/Ag/NaBH4 demostraram  FS (fração sobrevivente) de apenas 

14,12%, ou seja, uma inibição clonogênica de mais de 85%. Já as 

nanopartículas OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag apresentaram FS de 0%, 

significando que os nanocompostos provocaram inibição clonogênica de 

100%. 

 

Figura 8: Ensaio de sobrevivência clonogênica 

 
Ensaio clonogênico utilizando 100 μg/mL de nanocompostos por 6 dias sobre 

linhagem B16F10, com Controle sem tratamento (A), tratamento com 

OC/Fe/Ag/NaBH4 (B), tratamento com OC/Fe/Ag/Sac (C) e tratamento com 

OC/Fe/Ag (D). 
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Figura 9: Eficiência clonogênica (EC) e fração sobrevivente (FS) de ensaio 

clonogênico. 
  

 

 
Eficiência clonogênica (A), através de ensaio de clonogênico sobre linhagem de 

melanoma murino B16F10 com AgNPs em concentração de 100 μg/mL, onde  
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***p<0,001 ao se comparar AgNPs vs basal; e fração sobrevivente (B) através de 

ensaio de clonogênico sobre linhagem de melanoma murinho B16F10 com AgNPs 

em concentração de 100 μg/mL, onde ***p<0,001 ao se comparar AgNPs vs basal. 

Os resultados são expressos em média ± e.p.m. e os dados foram calculados através 

de análise de variância de uma via (ANOVA), seguido de teste de Tukey. 

 

Hau e colaboradores (2016) avaliaram o efeito de nanopartículas de 

Au sobre células LOVO (cancer de colon) em concentrações de 2-50 μg/mL 

e verificaram uma  fração sobrevivente mínima entre cerca de 0,7-0,8 que 

representa cerca de 70-80% de fração sobrevivente. Já Bendale e 

colaboradores (2017) avaliaram o efeito de nanopartículas de Pt (Platina) 

sobre células PA-1 (teratocarcinoma humano de óvario) sobre a capacidade 

de formação clonogênica. Os resultados mostraram uma resposta 

concentração dependente, onde 50, 100 e 200 mg/mL de nanocompostos 

apresentaram uma eficiência clonogênica de 36, 31 e 11%, respectivamente. 

Ao avaliar o efeito de nanocompostos de La/Sr/MnO3 ligadas à SiO2 

sobre células de linhagem MCF-7, de adenocarcinoma de mama, Lassa e 

colaboradores (2015) encontraram percentual de sobrevivência clonogênica 

entre cerca de 50-85% para concentrações de 35,7-300 μg/mL de 

nanocompostos. Enquanto isso, Prijic e colaboradores (2010) avaliaram o 

efeito de nanopartículas de óxido de ferro sobre células SK-MEL-28 de 

melanoma humano observaram uma taxa de sobrevivência clonogênica de 

cerca de 80-100% a concentrações de até 200 μg/mL de nanopartículas. 

Os resultados encontrados no presente trabalho demostraram inibição 

total (para OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag) ou parcial (para OC/Fe/Ag/NaBH4). 

Sendo assim, ao se compararem estes dados com os encontrados na 

literatura para diferentes composições de nanocompostos é possível afirmar 

que as AgNPs de prata à base de O-carboximetilquitosana apresentam um 

resultado promissor com relação à sua possível aplicação como agente 

antitumoral por evitar a multiplicação clonogênica, que é uma característica 

fundamental não apenas na formação do tumor, mas também no seu 

agravamento. 
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5.5 Migração celular 

 

O potencial metastático é visualizado pelo crescimento celular no 

campo livre (ranhura) à partir da migração de células para o local e sua 

posterior multiplicação. Os resultados do ensaio podem ser observados na 

figura 10, onde têm-se o controle negativo sem tratamento, com uma 

migração relativa de quase  99% (tabela 4), onde as células migraram 

livremente para a área da ranhura, recobrindo-a quase que totalmente. 

O nanocomposto OC/Fe/Ag/NaBH4 apresentaram uma taxa de 

migração relativa de apenas 21,8%, com uma inibição parcial, 

representando uma inibição de quase 80% da migração celular. 

Já os nanocompostos de OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag apresentaram uma 

migração relativa de apenas 0,7 e 0,5, respectivamente, representando uma 

inibição de quase 100% da migração celular. 
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Figura 10: Ensaio de migração celular por Scratch. 

 
Ensaio de Scratch, utilizando tratamento de 100 μg/mL de nanopartículas sobre 

linhagem de melanoma murino B16F10 por 24h. Onde têm-se: Controle negativo, 

sem tratamento (A), controle negativo sem tratamento após 24h não corado (B) e 

corado com cristal violeta (C); Pré tratamento OC/Fe/Ag/NaBH4 (D), pós tratamento 

com OC/Fe/Ag/NaBH4 por 24h não corado (E) e corado (F);OC/Fe/Ag/Sac (G), pós 

tratamento com OC/Fe/Ag/Sac por 24h não corado (H) e corado (I); Pré tratamento 

OC/Fe/Ag (J), pós tratamento com OC/Fe/Ag  por 24h não corado (L) e corado (M). 
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Tabela 4: Ensaio de migração celular por Scratch. 

Nanopartícula Migração relativa (%) 

Controle 98,9 

OC/Fe/Ag/NaBH4 21,8 

OC/Fe/Ag/Sac 0,7 

OC/Fe/Ag 0,5 
Ensaio de Scratch em células de melanoma murino B16F10 após 24h de tratamento 

com 100 μg/mL de nanopartículas. 

 

Wang e colaboradores (2017) avaliaram o potencial de inibição da 

migração celular de células de câncer de mama (MDA-MB-231) por 

nanopartículas lipídicas contendo resveratrol e observaram uma migração 

celular de cerca de 25%, ou seja, uma inibição de aproximadamente 75%. 

Buranasukhon e colaboradores (2017) avaliaram o efeito de 

nanopartículas contendo extrato de folhas de Pluchea indica sobre a 

migração celular de carcinoma oral (HO-1-N-1) e verificaram que 

concentrações de até 125 μg/mL aumentam a migração celular em 

comparação com o controle sem tratamento. 

Sendo assim, os resultados encontrados no presente estudo, com 

relação ao potencial antitumoral e principalmente à inibição da migração 

celular (principal causa de morte e de reincidência de câncer) tornam estes 

nanocompostos promissores no tratamento do câncer e no bloqueio da 

formação de metástase. 

 

5.6 Internalização de AgNPs 

 

As células foram cultivadas por 24h em contato com os 

nanocompostos. Após o período de incubação e lavagem com PBS, foi 

adicionado solução de ferrocianeto de potássio em HCl, que ao reagir com o 

ferro presente nas nanopartículas no interior das células forma uma 

coloração azulada. Na ausência do ferro internalizado (controle negativo, 

sem nanopartículas) não ocorre coloração da célula. 

Na figura 11 é possível observar que as células do controle sem 

tratamento, não apresentam coloração azulada, que demonstra a ausência de 

ferro internalizado quando não há exposição aos nanocompostos à base de 

ferro.  

As células tratadas com as nanopartículas OC/Fe/Ag/NaBH4, 

OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag, todas apresentaram coloração azulada , reflexo 
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da reação do ferro internalizado com a solução de ferrocianeto de potássio 

em HCl. Com base nesses resultados é possível concluir que ocorre 

internalização dos nanocompostos pelas células tumorais por endocitose ou 

difusão (mecanismos de internalização de nanopartículas), que leva aos 

posteriores efeitos catastróficos que provocam a morte celular. Estes 

resultados estão de acordo com a literatura, que demostram através de 

metodologia de Azul da Prússia a internalização celular de nanopartículas 

de ferro (MATAHUN et al., 2017; SIBOV et al., 2012). 

 

Figura 11: Internalização de nanopartículas através de metodologia de Azul da 

Prússia. 

 
Ensaio de internalização utilizando AgNPs em concentração de 100 μg/mL sobre 

células de linhagem B16F10 de melanoma murino por 24 horas, onde o controle 

negativo, sem tratamento (A) não apresenta coloração; As células tratadas com 

OC/Fe/Ag/NaBH4 por 24h (B), as células tratadas com OC/Fe/Ag/Sac por 24h (C) e 

as células tratadas com OC/Fe/Ag por 24h (D) apresentam coloração azulada 

formada pela reação do ferro adicionado (Ferrocianeto de potássio em HCl) com o 

ferro presente nas nanopartículas internalizada na célula. 

 

 

A B 

C D 
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5.7 Avaliação da citotoxicidade sobre fibroblastos murinos (L929) 

 

Para avaliar o efeito citotóxico dos nanocompostos sobre células não 

tumorais, foram utilizadas células de linhagem de fibroblasto murino L929. 

A metodologia utilizada foi de MTT, sob as mesmas condições aplicadas 

sobre a linhagem B16F10 e a concentração testada foi de 100 μg/mL. 

Os resultados expostos na figura 12, mostram que a viabilidade celular 

das células L929 foi pouco afetada pelos nanocompostos, sendo que 

OC/Fe/Ag não apresentou diferença estatística quando comparada ao  basal. 

Já OC/Fe/Ag/NaBH4 e OC/Fe/Ag/Sac apresentaram, respectivamente 

*p<0,05 e **p<0,01 quando comparados ao controle basal. Já ao comparar 

o efeito das nanopartículas vs controle DMSO, todas as nanopartículas 

apresentaram diferença estatística ***p<0,001 (dado não demonstrado na 

figura). 

 

Figura 12: Ensaio de viabilidade celular sobre células L929 de fibroblastos 

murinos. 

 
Metodologia de MTT utilizando células de linhagem L929 e concentração de 

nanopartículas de 100 μg/mL por 24h. Os resultados são expressos em média ± 

e.p.m. Os dados foram avaliados através de análise de variância de uma via 
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(ANOVA), seguido de teste de Tukey, com **p<0,01 e *p<0,05 quando comparados 

o efeito das nanopartículas vs basal. 

 

Dentre os nanocompostos OC/Fe/Ag/NaBH4 e OC/Fe/Ag 

apresentaram melhores resultados, com viabilidade celular entre cerca de 

85-90%, respectivamente, ou seja, um menor efeito sobre células sadias 

(L929). Isso significa uma maior especificidade às células B16F10 

(tumorais) cuja viabilidade sob efeito das AgNPs foi demonstrado 

anteriormente neste trabalho. As nanopartículas de OC/Fe/Ag/Sac 

apresentaram um maior potencial citotóxico frente às células L929, 

demonstrando uma menor especificidade. Tendo em vista que a 

citotoxicidade das nanopartículas de Ag se baseiam na liberação de íons 

Ag
+
, que por sua vez levam a estresse oxidativo das células, afetadas, poder-

se-ia concluir que a estrutura do nanocomposto, com relação as interações 

eletrostáticas entre o metal e o polímero ou a presença dos aglomerados de 

Ag formados por ligações de van der Waals na estrutura final do 

nanocomposto permitem a perda dos íons para o meio de maneira mais 

expressiva do que o evidenciado pelas outras duas composições. 

Em estudo recente, Bastos e colaboradores (2016) avaliaram o efeito 

citotóxico de nanopartículas de Ag com citrato ou PEG sobre queratinócitos 

humanos HaCaT. Seus resultados mostraram que nanopartículas de Ag/PEG 

apresentavam baixa citotoxicidade em exposição por 24h, mas a viabilidade 

caía cerca de 30% quando exposta por 48h, mesmo em concentrações 

baixas de nanocomposto, como aproximadamente 20-40 μg/mL.  Ao avaliar 

o efeito da nanopartícula Ag/citrato, ficou evidente o elevado efeito 

citotóxico, que em concentrações acima de 50 μg/mL reduziam a 

viabilidade para ≤ 20%. 

Solairaj e colaboradores (2017) ao testar o efeito de nanopartículas de 

Ag/quitina e Cu/quitina, verificaram que esses nanocompostos apresentam 

uma citotoxicidade reduzida sobre células HEK293T, quando comparada 

com efeito sobre células MCF7, mas ainda com viabilidade celular próxima 

de 80% em concentração de 100 μg/mL por 24h, e de aproximadamente 55-

65% após 48h. 

Ghasempour e colaboradores (2015) testaram o efeito de 

nanopartículas de prata modificadas e não modificadas sobre células de 

fibroblastos murinos L929. Os resultados demonstraram uma viabilidade 

celular inferior a 60% a uma concentração de 200 μg/mL para as 

nanopartículas não modificadas após 24h. Os nanocompostos modificados 
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apresentaram um aumento na viabilidade celular, permanecendo acima de 

80% nas mesmas condições experimentais. 

Sendo assim, os resultados do presente estudo estão de acordo com a 

literatura, mostrando uma maior seletividade de nanopartículas de Ag 

quando associadas ao polímero de quitosana para com as células tumorais. 

 

5.8 Determinação da hemólise e morfologia dos eritrócitos 

 

Devido à proposta de utilização por via intravenosa, as nanopartículas 

necessitam ser avaliadas quanto à sua interação com componentes 

sanguíneos. 

Os resultados apresentados na figura 13 demonstraram que em 

concentrações de 10, 30 e 100 μg/mL o potencial hemolítico foi inferior a 

2% para os três nanocompostos, que não demostraram diferença estatística 

quando comparados ao basal. Além disso, estes resultados estão dentro da 

margem estabelecida (< 5%) no protocolo ASTME2524-08 sobre os 

métodos de análise das propriedades hemolíticas de nanopartículas, 

podendo, portanto ser utilizado posteriormente em testes in vivo. 

Laloy e colaboradores (2014) demostraram que AgNPs com partículas 

de 16 nm e concentrações de 1 μg/mL à 100 μg/mL apresentaram potencial 

hemolítico inferior à 5%. Asharani e colaboradores (2010) encontraram 

perfil semelhante ao avaliar o efeito de nanopartículas de Ag em diferentes 

concentrações sobre os eritrócitos, verificando que sua toxicidade é 

concentração dependente, onde concentrações de 50 μg/mL não causam 

danos, 100 μg/mL provocam pequenas alterações de membrana e 

concentrações de 200 μg/mL e 400 μg/mL promovem sérios danos, 

evidenciados por alterações na morfologia dos eritrócitos e pelas altas taxas 

de hemólise que se aproximam dos valores do controle com Triton X. 

Dentre os nanocompostos testados, OC/Fe/Ag/Sac apresenta tamanho 

entre 10-25 nm (tabela 2) e concentração de Ag de ~21%, enquanto 

OC/Fe/Ag/NaBH4 apresenta tamanho entre 5-15 nm, mas concentração de 

prata de apenas ~13%. Ou seja, ocorre um balanceamento com menor 

tamanho/ menor concentração de prata e maior tamanho/maior concentração 

de prata, que faz com que o resultado final de hemólise seja semelhante. Já 

as nanopartículas OC/Fe/Ag apresentam tamanho de 2-8 nm, com 

concentração de Ag de ~21%, ou seja, elas são as menores e  (juntamente 

com OC/Fe/Ag/Sac) são as nanopartículas que apresentam maior 
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concentração de prata em sua composição. Sendo assim, em teoria, sua 

citotoxicidade seria maior, o que não é observado. Mas como o efeito 

citotóxico está diretamente ligado à liberação de íons Ag
+
, que acabam 

levando à geração de ERO pelas células, é razoável concluir que a estrutura 

formada pela Ag e as nanopartículas poliméricas na ausência de agente 

redutor reduzem a liberação de íons Ag
+
 para o meio, quando comparadas 

com OC/Fe/Ag/NaBH4 e OC/Fe/Ag/Sac 

Sendo assim, os dados encontrados condizem com a literatura, cujos 

estudos parecem concordar que concentrações de até 100μ/mL de AgNPs 

oferecem baixo risco de toxicidade aos eritrócitos (ASHARANI et al., 

2010; LALOY et al., 2014). 

 

Figura 13: Potencial hemolítico das nanopartículas de prata à base de O-

Carboximetilquitosana em diferentes concentrações. 

 
Efeito hemolítico sobre os eritrócitos após uma hora de exposição às AgNPs nas 

concentrações de 10, 30 e 100 μg/mL. Os resultados são expressos em média ± 

e.p.m. e comparados tratamentos vs basal através de análise de variância de uma via 

(ANOVA), seguido de teste de Tukey. 

 

A fim de determinar o efeito dos nanocompostos sobre a morfologia 

dos eritrócitos, foram preparados esfregaços sanguíneos em diferentes 

tempos de incubação, e observados por microscopia óptica após coloração 

de May-Grunewald Giemsa. Alguns nanocompostos podem se ligar à 

membrana de eritrócitos, que por sua vez, podem ter a morfologia alterada, 

observado pela presença de equinócitos, acantócitos, ou outras deformações 
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estruturais. Alguns compostos também podem provocar hemoaglutinação, 

fenômeno observado pela presença de aglomerados eritrocitários 

(ASHARANI et al., 2010). 

Os resultados apresentados na figura 14 demonstram que as 

nanopartículas em concentração de 100 μg/mL em contato com o sangue 

por 1, 4 ou 8h não são capazes de provocar alterações na morfologia dos 

eritrócitos. Adicionalmente, não foi observada a presença de aglomerados 

eritrocitários que sugira hemoaglutinação. 
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Figura 14: Morfologia dos eritrócitos após contato com os nanocompostos.
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Exposição aos nanocompostos por 1, 4 e 8 horas à 100 µg/mL. As figuras A, E e I 

representam as amostras de controle, pré–tratamento. As imagens B, C e D 

representam os efeitos do tratamento com OC/Fe/Ag/NaBH4 por 1, 4 e 8 horas, 

respectivamente. As imagens F, G e H representam os efeitos do tratamento com 

OC/Fe/Ag/Sac por 1, 4 e 8 horas, respectivamente. As imagens J, L e M representam 

os efeitos do tratamento com OC/Fe/Ag por 1, 4 e 8 horas, respectivamente. 

 

De acordo com o metal utilizado, o efeito sobre os eritrócitos pode ser 

diferente. Nanocompostos de Au não afetam as hemácias (DRESCHER et 

al., 2013). Nanopartículas de ZnO em concentrações de até de 400 μg/mL 

não causam hemólise, mas provocam hemoaglutinação. Nanopartículas de 

Fe2O3 também não provocam hemólise significativa, mas causam 

hemoaglutinação em concentração de 50 μg/mL (LOEB et al., 2015).  

Diferente dos demais metais, a Ag afeta os eritrócitos de maneira 

significativa, sendo que após poucas horas de contato com as nanopartículas 

já fica evidente a presença de hemácias fantasma e posteriormente, 

hemólise intensa (DRESCHER et al., 2013). Também pode ocorrer o 

aparecimento de hemácias com anormalidades estruturais causadas pela Ag, 

como presença de equinócitos, perda da concavidade e ainda, 

hemoaglutinação (ASHARANI et al., 2010). 
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A ausência de efeito sobre a morfologia dos eritrócitos e ausência de 

hemoaglutinação demostradas no presente estudo pode ser explicada pela 

relativa baixa concentração de Ag na composição, reduzindo a adesão das 

partículas nos eritrócitos, com consequente redução nas alterações 

morfológicas e aglutinação. A heterogeneidade dos nanocompostos, com a 

presença de quitosana e reduzida concentração de metais também pode 

implicar no baixo efeito sobre os eritrócitos, tendo em vista que a liberação 

de íons Ag
+
 é o principal fator de citotoxicidade. Sendo assim, os 

nanocompostos testados em concentração de 100 μg/mL podem ser 

considerados hemocompatíveis ao se avaliar os resultados de hemólise, 

morfologia e hemoaglutinação. 

Os estudos divergem sobre a toxicidade dos metais utilizados na 

síntese de nanocompostos. Seus mecanismos de toxicidade podem estar 

relacionados tanto à composição, quanto ao processo de síntese, que 

influencia na estrutura final do material e consequentemente em sua 

interação com os eritrócitos.  

Com relação ao tamanho das nanopartículas, Chen e colaboradores 

(2015) avaliaram seu efeito sobre os eritrócitos e demostraram que quanto 

maior o tamanho do nanocompostos, menor o efeito hemolítico e, de forma 

inversa, quanto menor o tamanho, maior o efeito hemolítico. Segundo ele, 

nanopartículas de 50 e 100 nm apresentaram hemólise inferior à 12% 

quando testados à concentração de 20 μg/mL, enquanto que nanopartículas 

de 15 nm apresentaram hemólise superior a 60% na mesma concentração. 

Choi e colaboradores (2011) avaliaram o efeito do tamanho e da 

concentração dos compostos, ao testarem nanopartículas (<100 nm) e 

micropartículas (>1μm) de prata. As micropartículas apresentaram baixo 

percentual de hemólise, menos de 12% mesmo na concentração mais alta 

avaliada (2200 μg/mL). Enquanto isso, as nanopartículas de prata 

apresentaram hemólise de aproximadamente 10-20% em 220 μg/mL e 

superior à 50% em concentrações acima de 700 μg/mL. 

Com relação aos diferentes metais, Asharani e colaboradores (2010) 

avaliaram nanopartículas compostas de Au, Pt e Ag e seus efeitos sobre os 

eritrócitos. Segundo o estudo, nanocompostos à base de Au e Pt são 

hemocompatíveis, já as nanopartículas de Ag, apresentam resultados 

concentração dependentes, onde 50 μg/mL parecem não afetar os 

eritrócitos, com 100 μg/mL é possível visualizar poucas alterações na 

membrana eritrocitária, enquanto que concentrações de 200 μg/mL e 400 
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μg/mL apresentaram sérios danos evidenciados pela morfologia dos 

eritrócitos e pelas altas taxas de hemólise, que se aproximaram do valor do 

controle Triton X, mesmo para as nanopartículas de prata recobertas com 

PVA (polivinil álcool). 

Nanocompostos de ferro também foram avaliados em estudo 

conduzido por Loeb e colaboradores (2015), que estudaram o potencial 

hemolítico de nanopartículas de óxido de ferro (III), que verificaram que 

este metal não apresentou hemólise significativa nas concentrações testadas 

de 25-400 μg/mL. Rodrigues e colaboradores (2016) encontraram 

resultados semelhantes ao estudar nanopartículas de ferro nas concentrações 

de 17,4-34,8 μg/mL, cuja hemólise se mostrou inferior a 2%. Fontanive 

(2012) também demonstra que nanopartículas de ferrita de cobalto em 

concentrações entre 0,0025 mg/mL e 0,02 mg/mL não apresentam 

citotoxicidade aos eritrócitos. Com resultados semelhantes encontrados por 

Rahimi e colaboradores (2013) ao avaliar o potencial hemolítico de 

nanopartículas de celulose nanocristalina magnética de ferro com 

funcionalização de superfície, que apresentaram hemólise inferior a 2,6% 

em concentrações de até 5000 μg/mL. 

Com relação à quitosana, Park e colaboradores (2015) estudaram o 

potencial hemolítico de α-quitosana e β-quitosana hidrossolúveis e 

verificaram que mesmo em concentrações de 10 mg/mL não era 

evidenciada hemólise significativa. 

Estudos demostram que o potencial hemolítico está relacionado com 

diversos fatores, como a concentração de Ag, a superfície e o tamanho das 

nanopartículas. AgNPs são capazes de formar depressões e cavidades na 

membrana das hemácias, que eventualmente resultam em lise osmótica 

devido à formação de poros (ASHARANI et al., 2010; DRESCHER et al., 

2013; UPADHYAY et al., 2015). A peroxidação lipídica também se mostra 

um importante mecanismo de citotoxicidade por AgNPs, gerando espécies 

reativas de oxigênio e estresse oxidativo (ASHARANI et al., 2010). 

De acordo com os dados levantados em diferentes pesquisas, pode-se 

concluir que a toxicidade das nanopartículas frente aos eritrócitos está 

associada principalmente à Ag, com efeito dependente do tamanho da 

nanopartícula (quando menor o tamanho, maior o potencial hemolítico), da 

concentração de nanocompostos testada, bem como da concentração de Ag 

na estrutura, além da associação com diferentes metais ou polímeros. Já as 

nanopartículas de Fe e de Quitosana, em geral não demonstram potencial 
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hemolítico, portanto, nanopartículas contendo maiores concentrações de um 

ou ambos tendem à ter sua atividade hemolítica reduzida. 

 

5.9 Integridade de membrana dos componentes sanguíneos por 

dosagem de LDH 

 

A avaliação da integridade de membrana dos componentes sanguíneos 

foi realizada por meio da determinação da enzima Lactato Desidrogenase 

(LDH) no plasma após contato do sangue com as nanopartículas por 4h e 

8h. Uma dosagem antes da exposição aos nanocompostos foi utilizada como 

controle. 

A LDH é uma enzima presente no interior de diferentes células, como 

eritrócitos, leucócitos, células do miocárdio, do pulmão, entre outras. O 

aumento nos níveis desta enzima está relacionado com lesão celular, 

rompimento de membrana e extravasamento para o meio extracelular 

(MOTTA, 2009). A metodologia utilizada se baseia na conversão de 

Lactato à Piruvato na presença de LDH. Para a metodologia utilizada, a 

faixa de referência considerada normal é de 120-246 U/L. 

Os dados obtidos e apresentados na figura 15 demonstram que a 

exposição do plasma a 100 μg/mL de nanopartículas de composição 

Oc/Fe/Ag/Sac apresenta diferença estatística quando comparados os tempos 

de 4 e 8 horas com o basal, mas ainda assim, o aumento nos níveis de LDH 

foi bem inferior aos demais nanocompostos e se manteve dentro dos valores 

de referência considerados normais. Ou seja, do ponto de vista estatístico 

houve elevação significativa quando comparado ao basal, mas do ponto de 

vista clínico, este aumento não representaria um impacto para um paciente 

com níveis basais de LDH pré-tratamento normais. 
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Figura 15: Determinação da integridade de membrana dos componentes celulares 

através de dosagem de LDH no plasma. 

 
Exposição de amostras de sangue total por 4 e 8 horas, à 100 μg/mL de 

nanocompostos. Os resultados são expressos em média ± e.p.m. com ***p<0,001, 

**p< 0,01 e *p<0.05 quando comparados os nanocompostos vs respectivo controle 

basal. Os dados foram obtidos através de análise de variância de uma via (ANOVA), 

seguido de teste de Tukey. 

 

Já as nanopartículas OC/Fe/Ag/NaBH4 e OC/Fe/Ag, apresentaram 

(figura 15) aumento significativo (***p<0,001) de LDH no plasma após 4h 

de exposição aos nanocompostos, mas ainda se mantendo dentro dos 

valores considerados normais para o teste. No entanto, após 8h de 

exposição, os valores de LDH extrapolaram o limite de referência.  

Apesar de o potencial hemolítico demonstrado nos ensaios anteriores 

se apresentar sugestivamente superior para OC/Fe/Ag/NaBH4 e OC/Fe/Ag 

em comparação com Oc/Fe/Ag/Sac, esta diferença não é tão expressiva para 

justificar a diferença no extravasamento de LDH no plasma, portanto, o 

cenário mais provável é que após contato por período prolongado, as 

nanopartículas começam a perder íons Ag
+
 para o meio, aumentando o 

potencial hemolítico e consequentemente as concentrações de LDH. 

 

5.10 Efeito in vitro das nanopartículas sobre a coagulação sanguínea 

 

A exposição do sangue à alguns fatores exógenos, pode iniciar a 

cascata de coagulação (LORENZI, 2013). Portanto, para determinar os 

efeitos das nanopartículas sobre a coagulação sanguínea, foram realizados 
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os ensaios de TAP, para avaliar os efeitos sobre a via extrínseca, TTPA para 

avaliar a via intrínseca e fibrinogênio para a via comum. 

O TTPA é o teste responsável por avaliar os fatores da via intrínseca. 

Os valores de referência para a metodologia utilizada são de 30-40 

segundos, sendo que as amostras foram analisadas em tempo zero, antes da 

adição dos nanocompostos, como controle negativo (basal).  

Somente o nanocomposto OC/Fe/Ag  no tempo de 8 horas de 

esposição apresentou diferença estatística quando comparado ao controle 

basal, mas mesmo assim esse valor se manteve dentro da faixa de 

normalidade determinada pelos valores de referência para o teste. Os 

demais tempos de análise para os diferentes nanocompostos não 

demonstraram diferença estatística quando comparados com o controle 

basal e também mantiveram-se dentro dos valores de referência 

considerados normais. Os dados são demonstrados na figura 16. 

 

Figura 16: Efeito das nanopartículas sobre a via intrínseca através de ensaio de 

TTPA 

 

Exposição do plasma citratado à 100 μg/mL de nanocompostos por 1, 4 e 8 horas. O 

basal representa o controle sem adição de tratamento. Os resultados são expressos 

em média ± e.p.m. A análise estatística foi realizada por meio de análise de variância 

de uma via (ANOVA), seguido de teste de Tukey, com *p<0,05 quando comparados 

os nanocompostos vs basal. 

 

O TAP, por sua vez, representa a via extrínseca da coagulação e os 

valores de referência são de 13,9-15,3 segundos para a metodologia 

utilizada, com RNI de 1,0 – 1,15 e atividade entre 70-100%.  
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Na figura 17 estão evidenciados os resultados dos nanocompostos 

sobre a via extrínseca. É possível observar que não houve diferença 

estatística significativa para nenhum dos tempos de análise, independente da 

nanopartícula quando comparados com o controle basal. Mas quando se 

avalia a faixa de referência do teste (1,0-1,15) fica evidente um leve efeito 

anticoagulante, mas observado apenas após 4 horas de exposição. Após uma 

hora de exposição não houve alteração na coagulação para nenhuma das 

nanopartículas. 

 

Figura 17: Efeito das nanopartículas sobre a via extrínseca, através de determinação 

de TAP. 

 
Exposição do plasma citratado à 100 μg/mL de nanocompostos por 1, 4 e 8 horas. 

Os resultados são expressos em média ± e.p.m. A análise estatística foi realizada por 

meio de análise de variância de uma via (ANOVA), seguido de teste de Tukey, 

comparando os nanocompostos vs basal. 

 

Segundo a literatura, o efeito sobre a coagulação depende da 

formulação dos nanocompostos. De acordo com Ali e colaboradores (2013), 

nanopartículas compostas de óxido de ferro recobertas com polivinilpiridina 

e polietilienoglicol não interferem nas vias intrínseca e extrínseca, salvo em 

concentrações mais elevadas de bioferrofluidos, onde ocorreu alongamento 

significativo no tempo de coagulação da via intrínseca, em concentrações 

entre 0,19-0,38 g/L de óxido de ferro. 

Gutierrez e colaboradores (2012) encontraram resultados semelhantes 

para nanopartículas de prata, sendo que mesmo nas mais altas 

concentrações testadas (67 μg/mL), não houve alteração na via extrínseca, 
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após avaliação de TAP. Já a via intrínseca mostrou moderado efeito 

anticoagulante, com alteração do TTPA. 

Nanopartículas de quitosana sintetizadas por Nadesh e colaboradores 

(2013) usando diferentes solventes, meios de dispersão e funcionalização de 

superfície também não interferem na coagulação sanguínea nas vias 

intrínseca e extrínseca, exceto quando associado com EDTA, que alongou o 

tempo de TAP e TTPA. Mas o próprio EDTA possui efeito anticoagulante, 

como quelante de Cálcio, que é um importante participante de ambas as 

vias. 

A via comum da coagulação também foi avaliada à partir da dosagem 

de fibrinogênio disponível, sendo que para a metodologia utilizada, o valor 

de referência é de 180-350 mg/dL. A figura 18 mostra o efeito dos 

nanocompostos sobre a via comum, sendo que os nanocompostos 

OC/Fe/Ag/NaBH4 e OC/Fe/Ag/Sac não apresentaram diferença estatística 

quando comparados o tratamento com nanopartículas por 8 horas vs basal. 

Somente OC/Fe/Ag apresentou *p<0,05 quando comparado tratamento 8h 

vs basal. Mas para todos os nanocompostos, mesmo apresentando leve 

redução na disponibilidade de fibrinogênio, este permanece dentro dos 

valores de referência considerados normais para o teste. 

 

Figura 18: Avaliação da via comum através de dosagem de fibrinogênio. 

 
Basal representa amostra controle não tratada e 8h representa amostras tratadas com 

100 μg/mL de nanopartículas. Os resultados são expressos ± e.p.m. Os dados foram 

avaliados por meio de análise de variância de uma via (ANOVA), seguido por teste 

t, com *p<0,05 ao comparar os nanocompostos vs respectivo basal. 
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Dobrovolskaia e colaboradores (2009), ao estudar as proteínas que se 

ligavam à superfície coloidal de nanopartículas de ouro, constataram que o 

fibrinogênio era o principal composto proteíco ligado às nanoestruturas. 

Mas apesar de amplamente ligado à superfície dessas moléculas, não houve 

impacto significativo sobre a coagulação sanguínea. 

Sendo assim, os resultados encontrados para os nanocompostos frente 

à via intrínseca (TTPA) são promissores, pois a presença de quitosana 

parece tornar o composto mais hemocompatível conforme demostrado pela 

ausência de efeito anticoagulante mesmo após oito horas de exposição, 

mesmo contendo ferro e prata que de maneira geral, conforme demostrado 

por diversas pesquisas, parecem apresentar propriedades anticoagulantes 

sobre a via.  

Já para o TAP, apesar de a literatura concordar na baixa probabilidade 

de nanopartículas de diferentes composições afetarem a via extrínseca 

(FRÖHLICH, 2016), os resultados encontrados seguem na direção oposta. 

Este fato poderia ser explicado por diferentes possibilidades; uma delas 

seria a interferência dos nanocompostos sobre o fator VII, que pertence à 

via extrínseca ou sobre a ativação do fator X. Qualquer mecanismo que 

afete a ativação destes fatores poderia gerar prolongamento do tempo de 

coagulação pela via extrínseca. Outra possibilidade seria o 

comprometimento de fatores da via comum, que também provocariam 

alteração no tempo de coagulação, como o fibrinogênio, que é um 

importante componente da via comum da coagulação e que apresentou 

redução na sua disponibilidade após exposição aos nanocompostos. Apesar 

de a concentração de fibrinogênio encontrada após exposição ter se mantido 

dentro dos valores de referência, sua redução pode ter impactado na 

determinação de TAP, que tem uma faixa de referência muito mais estreita 

que o TTPA e o fibrinogênio e portanto, mais sensível à alterações.  

O tempo de exposição também representou uma variável importante 

no efeito sobre a via extrínseca, podendo o efeito anticoagulante estar ligado 

ao prolongado período de exposição, já que na primeira hora de exposição 

não houve efeito significativo sobre a via. Além disso, uma possibilidade 

que também  deve ser considerada é a de que os nanocompostos não 

interfiram na via propriamente dita, mas o prolongado tempo de contato 

poderia provocar hemólise, com rompimento dos hemocomponentes e 

extravasamento de substâncias intracelulares. Essa hemólise, por sua vez, 

pode influenciar nos resultados de TAP, podendo ser a responsável pelo 
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prolongamento no tempo de coagulação sem comprometimento da via 

extrínseca. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que dentre as 

diferentes composições de nanopartículas, aquelas que apresentaram maior 

potencial citotóxico contra linhagem tumoral foram OC/Fe/Ag/NaBH4, 

OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag. 

As nanopartículas OC/Fe/Ag/NaBH4, OC/Fe/Ag/Sac apresentaram 

potente atividade citotóxica contra linhagem tumoral em concentrações de 

100 e 300 μg/mL, reduzindo a viabilidade dessas células à cerca de 45-51%,  

com IC50 de entre 86-91 μg/mL. Já as nanopartículas OC/Fe/Ag mostraram 

resultados ainda mais promissores, com importante atividade citotóxica 

contra linhagem tumoral em concentrações de 30, 100 e 300 μg/mL, 

reduzindo a viabilidade celular para cerca de 40-58%, com IC50 de cerca de 

73 μg/mL. 

Os ensaios clonogênico e de Scratch demostraram que especialmente 

as nanopartículas de OC/Fe/Ag/Sac e OC/Fe/Ag apresentaram um potente 

efeito contra as células tumorais (B16F10), inibindo quase que totalmente e 

formação de clones tumorais e a migração celular. 

A metodologia de Azul da Prússia demostrou que o mecanismo de 

destruição celular se inicia pela internalização dos nanocompostos através 

de endocitose. 

Os nanocompostos apresentaram baixa citotoxicidade sobre células 

normais de linhagem L929 (não tumoral), ilustrando uma maior 

especificidade dos nanocompostos para com células tumorais. As 

nanopartículas OC/Fe/Ag/NaBH4 e OC/Fe/Ag apresentaram os melhores 

resultados,  mantendo a viabilidade das células não tumorais entre cerca de 

85-90%, respectivamente. 

As três composições de nanopartículas se mostraram 

hemocompatíveis, pois não apresentaram hemoaglutinação, não afetaram a 

morfologia dos eritrócitos e as taxas de hemólise se mantiveram abaixo de 

5% em concentrações de até 100 μg/mL, o que as qualifica para posterior 

utilização in vivo. 

Com relação aos efeitos sobre a coagulação, as vias intrínseca e 

comum sofrem pouca influência das nanopartículas, mantendo-se dentro 

dos valores considerados normais. Já a via extrínseca sofreu leve efeito 

anticoagulante por parte das nanopartículas que poderia ser um efeito 

indireto provocado pela redução da disponibilidade de fibrinogênio na via 
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comum. Mas este efeito só é perceptível após longos períodos de exposição 

aos nanocompostos. Portanto seriam necessários estudos in vivo para 

determinar o efeito sobre o organismo e os riscos associados. 

Sendo assim, pode-se sugerir que as nanopartículas magnéticas de 

prata à base de O-carboximetilquitosana, com exceção de leve efeito 

anticoagulante, são hemocompatíveis, com resultados positivos sobre a 

interação dos nanocompostos com os componentes sanguíneos, fator 

crucial, especialmente ao se considerar uma administração por via 

intravenosa. 

Além disso, as nanopartículas magnéticas de prata à base de O-

carboximetilquitosana se mostram um promissor agente antitumoral, 

demostrado pela elevada citotoxicidade e especificidade para com células 

tumorais, justificando a necessidade futura de ensaios in vivo para uma 

possível aplicação clínica no tratamento do câncer. 
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