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INTRODUCCIO

1. - INTRODUCCIO

Els liposomes o vesícules lipídiques van ésser descrites
per primera vegada ais anys seixanta per Bangham i
Horne (1962), després de 1'observado per microscopía
electrónica d'una suspensió de fosfolípids d'origen
cel.lular aillats i purificats, com una série de bicapes
concéntriques de lípid que incloien un espai aquós (Fig. 1).

Des del seu descobriment, els liposomes han sigut
objecte d'estudi per part d'un gran número de laboratoris
degut a la seva versatilitat en tamany, cárrega superficial,
composició lipídica i varietat de principis actius que poden
encapsular tant en la fase aquosa com en la lipídica. Aquest
sistema lipidie s'ha emprat en multitud d'experiments de
biologia cel.lular, farmacología, immunologia, enginyeria
genética, terapéutica i medicina preventiva mitjangant la
modulado o control deis parámetres abans esmentats.

L'ús potencial deis liposomes com a portadors de
farmacs s'ha vist afavorit per la disponibilitat
d'anticossos, glicoproteiines o glicolípids reconeixedors de
receptors ja que la unió d'aqüestes entitats a la superficie
deis liposomes ha permés controlar millor 1'arribada de
molécules actives encapsulades a les cél.lules diana.

Aixímateix, la biodegradabilitat i l'abséncia de
toxicitat deis seus components ha afavorit la difusió del
seu ús i la continua aparició de noves aplicacions.

En els apartats següents es comentará amb detall els
métodes d'obtenció deis liposomes més usuals, les
estructures cel.lulars amb qué interaccionen, el seu destí
quan son administráis per diferents vies i les seves
aplicacions actuáis i futures.

1.1.- LIPOSOMES

Totes les vesícules lipídiques formades per una o varíes
bicapes concéntriques que inclouen un espai aquós, es
consideren liposomes. Es poden classificar segons varis
criteris essent pero, el que es basa en el seu tamany el més
emprat. Així, es consideren dos grans grups, els grans amb
un diámetre comprés entre 100 nm i varis pm, i els petits
que oscil.len entre 20 i 100 nm.
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BOMBOLLA DE SABO

AIRE

A

LIPOSOMAAIQUA

B
fosfolipid

SABO -

C

Figura 1.- Representado esquemática de les possibles
formes d'ordenado de les molécules amfipátiques en
aigua, aire i interfase aire/aigua: A) Liposomes formats
en excés de solució aquosa, B) Miceles formades en excés
de lípid i C) Miceles inverses formades en excés de
solvent orgánic.

Abans de centrar-nos en els métodes d'obtenció convé fer
unes consideracions generáis sobre els lípids més emprats
alhora de formar els liposomes i les seves propietats
físico-químiques.

1.1.1.- LIPIDS

Els liposomes poden preparar-se a partir d'una gran
varietat de lípids amfifílics o barreges de lípids, tant
sintétics com d'origen natural sempre que s'hidratin amb un
excés d'aigua. Els fosfolípids són els emprats més
correntment en aquest tipus de preparacions donat que són
els components majoritaris de les membranes biológiques.

3
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També és usual incorporar una certa proporció de colesterol
que els confereix estabilitat. Poden preparar-se ádhuc, amb
una sola cadena amfipática, amb lisofosfátids en preséncia
de colesterol o amb dicetilfosfat (Figura 2).

FT-.R*- ACIDS GRASOS
X«H ACID FOSFATIDIC

X»-6<*-CH*-Nr-CHj fosfatidilcolina

X*-CH(-CHfÑHi

0
H, i
-O-C-R0

R*-C-0-CH 0

c-o-f»-ox
FOSFATIDILETANOLAMINA

1
¿HH» X»-CH,-C-CO*H

*NHj
FOSFATIDILSERINA

*-?-CHj-OH FOSFATIDILGLICEROLX*-C

OH

FOSFATIDILINOSITOL

ESFINGOMIELINA
(CH*>* ?

Jt fr
HO-¿ C-CHt-W

H H
CEREBROSID

Y- OLIGOSACARID CONTENINT NEURAMNIC I GANGLIOSIDS

COLESTEROL

Figura 2.- Estructura química deis principáis components
de les membranes biológiques.
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1.1.1.1.-Propietats fisico-guimigues.

Els lípids tenen una serie de propietats físigues poc
corrents algunes de les guals, com les associades al seu
estat solid, tenen gran importancia tecnológica, mentre gue
d'altres, com el seu comportament en aigua, ho són en el seu
aspecte biológic.

Propietats de 1 * estat sólid.a)

En 1'estat sólid, acids grasos, ceres i glicérids
presenten el fenomen de polimorfisme, consegüéncia de les
distintes formes amb gue poden acoblar-se les cadenes
hidrocarbonades. Així, existeix una gran varietat de formes
cristal.lines. Les transformacions entre les diverses formes
polimorfigues poden fer-se per calefacció, refredament o
recristal.lització amb solvents distints. Les formes
polimorfigues produeixen patrons de difracció de ratjos X i
espectres de IR diferents. Les propietats reológigues poden
diferir bastant d'unes a altres.

b) Comportament deis lípids en aigua.

La forma com es disposen les molécules de lípid en una
interfase aguosa depén essencialment del seu carácter polar
o apolar. Aguesta característica permet classificar els
lípids en dos grans grups, si bé la separado no és sempre
massa clara.

Les molécules deis lípids no polars permaneixen
associades i no s'orienten en 1'interfase. Són insolubles en

la fase aguosa i ni es suspenen ni s'emulsionen en aigua.

En presencia d'aigua, els lípids polars (acids grasos,
fosfoglicérids, esfingolípids) s'orienten espontaniament amb
el grup polar cap a la superficie aguosa i la cadena
hidrocarbonada allunyada d'ella. Sobre aguesta superficie es
poden formar monocapes d'aguestes molécules.

El comportament deis lípids amb activitat superficial
(polars) ve determinat pels dos caracters oposats gue tenen,
una part de la molécula és hidrófila i l'altre hidrófoba.
Aguests compostos s'anomenen amfipatics o amfifílics.

Tots els fosfolípids són amfifílics i combinen una part
polar i una d'apolar en la mateixa molécula. En un medi
aguós poden adoptar diverses ordenacions. S'ha postulat gue
1'estructura d'una dispersió d'un fosfolípid en aigua depén
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principalment de la configuració dinámica de les molécules
individuáis (Cullis, P.R., 1979). Aixó s'esquematitza en la
fig.3. Molécules de lípid que presenten una forma de con amb
un cap polar relativament petit, s'ajusten a una estructura
hexagonal Hn. Pertanyen a aquest grup, per exemple, la
Cardiolipina i P.A. en preséncia d'ions Calci i PE
insaturada. Per una altra part, molécules amb un cap polar
gran, com lisofosfolípids, pot considerar-se que presenten
una forma de con invertit. Aquesta forma és compatible amb
una estructura micel.lar. Finalment,les molécules lipídiques
amb forma cilindrica com PC, PS, PG, SM i PE saturada,
adopten una disposició de bicapa.

FORMA
MOLECULAR

FASELIPID

■'“V"”Lisofosfolipids
Detergente

Con invertitMicelar

■0"FosfatidiIcolina
Esfingomielina
Fosfatidileerina
FosfatidiIglicerol

CilindricBicapa

Cardiolipina Ca*a
Acid fosfatidic Ca*

A

ConHexagonal (Hit>

Figura 3.- Fases polimórfiques i formes dinámiques de
les molécules lipídiques.

Només els lípids que presentin una ordenació en forma de
bicapa formaran liposomes en contacte amb un medi aquós si
bé, en la formulado deis liposomes, es poden incloure
determinats percentatges de lípids que en estat pur no
formen bicapes. Aquests no tenen perqué ésser necessariament
fosfolípids. Així, altres compostos amfifílics poden formar
estructures vesiculars amb la condició de que la forma
dinámica de les molécules s'ajusti al model del cilindre.
Els lípids micelars poden formar dispersions estables en
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aigua pero no delimiten cap espai aquós.
hexagonals formen grans agregats.

Els lípids

c) Propietats termotrópiques deis lípids.

Centrant-nos en les estructures laminars o bicapes que
son les que tenen més interés en el tema que ens ocupa, s'ha
observat que les seves propietats varien considerablement en
funció de la temperatura. Una característica important deis
lípids de membrana és que presenten transicions de fase
reversibles depenents de la temperatura, en les que les
cadenes hidrocarbonades del fosfolípid sofreixen una
transformado des d'un estat ordenat anomenat gel fins a un
més desordenat o fluid anomenat líquid cristallí (Lee, A.G.,
1977).

La transició de gel a cristall líquid és un procés
endotérmic que ocórre en un interval estret de temperatures
al voltant d'una temperatura característica, 1'anomenada
temperatura de transició (te).

En la figura 4
corresponents a la transició.

s'han representat les ordenacions

En 1'estat de gel les cadenes hidrocarbonades d'ácid gras
están en una conformació estirada i estretament empaquetada
anomenada configuració "trans" i la seva llibertat de
moviment está restringida. A 1'augmentar la temperatura
ocórre una transició de fase endotérmica durant la que es
produeix una isomerització rotacional "tans-gauche” al llarg
de les cadenes d'ácid gras que són mies móbils, fet que
provoca una expansió lateral i una disminució en l'espessor
de la bicapa ja que 1'área per molécula de fosfolípid
augmenta. Aquest fenomen es pot observar per Calorimetria
Diferencial D'Escombrat (DSC) i mesurant canvis en la
turbidesa de les preparacions de liposomes amb un
espectrefotometre d'U.V.

La Te ve determinada per la naturalesa de les cadenes
gras i del cap polar del fosfolípid (Chapman, D.,
En general es pot dir que, a igualtat de cap polar,

augmenta
Per exemple, la Tc de DMPC, DPPC i

d'ácid
1975) .

l'addició de dos grups metilé en la cadena acilant
entre 14° i 17° la Tc.
DSPC és 23°, 41° i 58° respectivament (Hinz, H.J.,1972).

També s'ha observat que la preséncia d'insaturacions o
ramificacions voluminoses com anells de ciclopropá,
produeixen una disminució de la T c •

7
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La contribució del cap polar en aquest parámetre es
reflexa en el fet que a igualtat de cadenes laterals Tc PE >
Tc PS > Tc PC.

En fosfolípids ácids, com Dicetilfosfat, PS, PG o PA, la
presencia de cations divalents, per exemple Ca-"2 i Mg+2 a
condicions fisiológiques (O'l - 10 mM) així com canvis de
pH, poden augmentar també la Tc (Hauser, H., 1983).

TEMPERATURA DE TRANSICIO DE FASE

b)a)

’• ••##••••• .v*' •. %$$$$$$$%.
-i\'■ ¿CVv-¡í^K;''r,vS

mmmmm
Figura 4.- Representació esquemática de 1'estructura
deis dos estats d'una bicapa fosfolipídica: a) fase de
gel (sólid),
•:residu polar;

b) fase de cristall líquid (fluid);
cadenes d'ácid gras.

La preséncia d'impureses de qualsevol mena encara que
sigui én petites quantitats, afecta notablement aquesta
transició i es reflexa en canvis del valor de Tc, H i de
l'aspecte del registre.

Les PC naturals están formades normalment per barreges
de diferents cadenes d'ácid gras rao que explica que la Tc
sigui molt menys definida i més baixa en comparació amb les
corresponents lecitines sintétiques tipus DPPC, DMPC o DSPC.

Altres factors intrínsecs com la polaritat deis lípids o
factors extrínsecs com l'adsorció d'ions veins o proteines
també poden afectar el valor de Ta (Viniegra, S., 1984). Per
exemple, l'addició d'ions H* 1'eleva 17° en el cas de la
DPPG (Watts,A., 1978) i de 6° a 8o en el cas de DMPA i DPPA
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(Hunt, G.R.A., 1980). Similarment, el percentatge d'aigua de
la preparado té una influencia notable (Cevc, G. 1985).

Alhora de fer una preparado de liposomes és convenient
saber la Tc deis lípids amb qué es treballa i hidratar-los
amb una solució aquosa a una temperatura superior a
aquella.

L'estat físic de la bicapa afecta profundament la
permeabilitat, velocitat de pérdua i estabilitat general
deis liposomes.

Es sap que la permeabilitat del liposomes respecte al
solut encapsulat és relativament baixa quan la temperatura
ambient está per sobre de la Tc. En la proximitat d'aquesta
la membrana deis liposomes és molt permeable (De Gier, J.,
1978) .

El coneixement d'aquest parámetre és molt interessant
per 1'aplicado deis liposomes en quimioterapia, com es
veurá més endavant, ja que tenint en compte els valors de la
Tc els liposomes poden disenyar-se per a fondre a una
temperatura determinada. Aquesta estrategia s'ha utilitzat
per a fer arribar el metotrexat a tumors sólids que es
calenten fins a la T0 deis lípids que formen el liposoma
(Yatvin, M.B., 1978).

La Tc pot ésser modificada emprant barreges de
fosfolípids o afegint colesterol.

En barreges de fosfolípids, la fase de transido s'extén
a un interval de temperatura relativament ampie (Lee, A.G.
1975) en el que es produeix una separado de fases
coexistint l'estat solid i el fluid. Es evident que la
separado de fases de lípids dins de dominis de distinta
composició requereix una difusió lateral rápida de les
molécules. S'ha demostrat que en l'estat fluid, les
molécules de fosfolípids es mouen molt rápidament en el pía
de la bicapa (Devaux, P., 1972). En contrast, el moviment de
transbicapa o "flip-flop" és un procés extremadament lent
(Roseman, M., 1975).

En barreges amb molécules no fosfolipídiques la Tc pot
estar profundament afectada,
components més importants en les membranes eucariotes, és un
compost d'aquest tipus ampliament emprat. Estudis fets amb
liposomes que en contenen han sigut decisius alhora de
demostrar la relació existent entre les propietats físico-

El colesterol, deisun
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químiques degudes a les interaccions fosfolípid-colesterol i
el possible paper fisiológic d'aquest últim en les membranes
cel.lulars. Hi ha moltes referéncies sobre la influencia del
colesterol en les propietats de les membranes
fosfolipídiques, com la condensació de la superficie ocupada
per les molécules de fosfolípid, la inhibició del moviment
de les cadenes acilades, l'increment de l'espessor de la
bicapa per fosfolípids amb cadenes acilades curtes i un
augment de l'orientació perpendicular de les mateixes
(Olfield, E., 1972). Paral.lelament, s'ha vist que per
damunt d'un 33 %, de la concentració molar, en colesterol,
no es pot observar fase de transició (Szoka, F,. 1980„).

Per sota de la Tc (estat solid) el colesterol té un
efecte fluiditzant feble, mentre que per damunt (estat
fluid) disminueix la fluidesa. El resultat és una
considerable reducció de la permeabilitat del liposomes vers
els ions i molécules polars petites, quan s'arriba a la Tc
(Alien, T., 1981). A més a més, redueix la possibilitat de
penetració de certes proteines (HLD) en la bicapa lipídica,
el que suposa un increment en 1'estabilitat deis liposomes
"in vitro" en presencia de plasma sanguini (Damen, J.A.,
1981) i "in vivo" després d'una injecció intravenosa
(Sénior, J., 1983). Encara no es coneix exactament com
interacciona el colesterol amb els fosfolípids per a modular
tots aquests parámetres (Szoka, F., 1980to). Es sap, no
obstant, que augmenta el diametre de SUV aproximadament un
30 % quan és introduit a una concentració del 50 % respecte
al total de fosfolípid. Per una altra part no té cap efecte
en el seu tamany quan esta a una relació molar del 20 %
(Forge, A., 1978).

A més a més del mesomorfisme termotrópic, els lípids
presenten mesomorfisme liotrópic que des d'un punt de vista
biológic és molt més important. Quan es van addicionant
quantitats creixents d'aigua a un fosfolípid sec, la Tc de
gel a cristall-líquid disminueix fins arribar a un valor
límit a aproximadament un 20% d'aigua (Chapman i col.,
1967) .

La quantitat d'aigua unida al fosfolípid depén de la
cárrega i del tipus de cap polar.

El interés en l'estudi de les transicions de fase deis
resideix en que aqüestes molécules formen
on están submergides o incloses les proteines

Així dones, la possibilitat de

fosfolípids
1'estructura
funcionáis de la membrana.
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lipidie d'una proteina funcional canvii en
pot explicar canvis en 1'estructura

i pot conduir a modificacions en la seva

que 1'entorn
fluidesa, per exemple,
global d'aquesta
activitat.

En el cas del Receptor Opiaci s'ha comprovat que
modificacions en la fluidesa de la membrana afecten molt
l'afinitat de les molécules opiácies. Diversos autors han
suggerit que el receptor podria ésser un proteolípid. Es per
aixó, que en el present treball de Tesi Doctoral s'ha indos
una part d'Análisi Térmica Diferencia que és una de les
técniques mes sensibles per a detectar interaccions
molécula-lípid.

1.1.1.2.- CALORIMETRIA DIFERENCIAL D'ESCOMBRAT (DSC)

L'análisi térmica diferencial es una técnica molt
emprada en l'estudi d'interaccions entre lípids i molécules
fisológicament actives. Aqüestes interaccions s'estudien
comparant .les transicions de fase deis lípids purs i les de
barreges deis mateixos amb les molécules desitjades
(McElhaney, R.N., 1986).

Essencialment, la técnica mesura els parámetres
termodinámics associats a transicions de fase induits
térmicament. Per a dur-ho a terme s'escalfen simultaniament
la mostra i un material inert col.locades cadascuna en una

cél.lula. Com que es suministra la mateixa quantitat de
calor a ambdues la diferéncia de temperatures és zero. No
obstant, si la mostra sofreix una transido de fase induida
per la temperatura, part del calor de la cél.lula és
absorvit o alliberat i la diferéncia de temperatures deixa
d'ésser zero. El sistema de control de l'aparell es posa en
funcionament i corregeix la desigualtat. Així dones, el
parámetre que es registra en DSC és el diferencial o calor
específic en excés com a fundó de la temperatura de la
mostra.

En la figura 5 s'ha representat un termograma tipie de
DSC en qué s'indiquen els parámetres més representatius per
a una transido endotérmica de primer ordre que és la que es
produeix en el pas de gel a cristall líquid d'una dispersió
aquosa d'un fosfolípid pur. Tm és la temperatura de
transido de fase per la fusió de les cadenes
hidrocarbonades. Si la corba és simétrica Tm representa la
temperatura a la qual s'ha produit un 50% de la transido de
gel a cristall líquid. Quan un fosfolípid és pur, la
transido ve representada per pies molt aguts.

11
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L'amplitud de la temperatura a la mitad d'algada del pie
(AT1/2) dona una idea de la puresa del producte. Amb els
aparells convencionals s'accepta de l'ordre d'un grau. Per a
barreges complexes pot arribar a diferencies de 10° a 20°.

Encara que la transido de gel a cristall liquid és la
mes important i millor estudiada, en els lípids purs es
poden observar dues transicions menors dins l'estat laminar
anomenades subtransició i pretransició. La primera és una
transició des d'una fase laminar parcialment deshidratada
(fase Lc) en que les cadenes hidrocarbonades están molt ben
ordenades i empaquetades, a una fase de gel molt més
hidratada (fase L^.) en que les cadenes d'hidrocarbonades,
tot i estar encara completament estirades, rotacionalment
están desordenades i menys empaquetades. En la pretransició
la fase Ls. passa a una altre fase laminar denominada PA
en que les cadenes encara están més exteses pero les bicapes
no són planes sino que presenten ondulacions amb una certa
periodicitat. Finalment, la transició més energética i
cooperativa que és la principal en que la fase Pa. passa a
liquid cristal.lí, fase L
hidrocarbonades están molt desordenades pero mantenen una
orientado mitja perpendicular al pía de la bicapa. Segons
els lípids i la seva puresa poden aparéixer aqüestes fases i
d'altres. No obstant, en membranes biológiques només s'ha
trobat el pas de gel a cristall-líquid i per aixó és sempre
el més estudiat.

'
t

que les cadenesenCL /

efectes que molécules estranyes poden produir en la
de fase deis lípids poden classificar-se en

Els
transició
grans grups:

tresa)Si no varien o augmenten molt poc
apareix un increment apreciable i progressiu de AH en fundó
de la quantitat de molécula incorporada. Aqüestes molécules
no expandeixen les monocapes de fosfolípid ni alteren la
premeabilitat de les vesícules en que están encapsulades.

Tro Í/0 AT1/2 ib)Si disminueix T
progressivament AH,
les monocapes i augmenten la permeabilitat deis liposomes.

augmenta ATa/2 i disminueix
les molécules en questió expandeixen

m /c)Si tenen poc efecte sobre Tm o ATi/2 peró AH
disminueix linealment a mesura que augmenta la seva
concentrado, es comporten com en el cas anterior.
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tercer tipus de molécules es creu que penetren
en la part hidrófoba de les bicapes de

Aquest
profundament
fosfolípid i interaccionen amb les cadenes alquiliques.

L/^
* t

JiTe

y

CAL

0

c
o 10 20

I
30Tm

Figura 5.- Termograma de DSC corresponent a la
(transició endotérmica de primer ordre: gel
líquid). Tm: temperatura de transició, Ts: Temperatura a
la que comenga la transició, TL: Temperatura a la que
acaba la transició, 4Ti/2: diferéncia de temperatura
entre els límits inferior i superior de la fase de
transició (TS-TL) i AHc.i: increment d'entalpia.

DMPC
cristall
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1.1.2.- METODES D'OBTENCIO

1.1.2.1.- LIPOSOMES GRANS

aquest grup s'inclouen tres tipus de liposomes,
Multilaminars, els Unilaminars grans i els Oligolaminars.

elsEn

A.-LIPOSOMES MULTILAMINARS (MLV).

Consisteixen en moltes bicapes fosfolipídiques ordenades
en forma d'esferes concéntriques que alternen amb
compartiments aquosos. Es formen espontaniament per
hidratado d'un fosfolípid completament sec tal com van
descriure Bangham i col. el 1965. El lípid o lípids es
dissolen en un solvent orgánic, normalment cloroform o
metanol, el qual s'evapora en un rotavapor de forma que
quedin formant una fina pel.lícula en les parets del matrau.
Es passa un corrent de nitrogen o d'argón per tal d'eliminar
qualsevol traga de dissolvent i a continuació s'addiciona la
solució aquosa que conté el material que es vol encapsular.
La temperatura de la fase aquosa ha d'estar per sobre de la
Tc del, lípid o en el cas de que es tracti d'una barreja de
lípids, per sobre de la TG del component que la tingui més
alta.

La dispersió del lípid es facilita barrejant amb un bany
d'ultrasons, amb un vibromixer o addicionant boles de vidre.
S'obté així, una suspensió lletosa de liposomes heterogenis
respecte al tamany
arriben a teñir varies micres de diámetre. Una agitació
prolongada pot produir una reducció del seu tamany promig
(Olson, F., 1979). El temps d'hidratació així com les
condicions d'agitació són dos parámetres a considerar per
tal d'aconseguir la máxima encapsulació del material. Així,
una agitació suau suposa un 50% més d'encapsulació respecte
a una agitació feta durant 2 hores sota les mateixes
condicions de concentració lipídica i composició. Si el

d'hidratació es redueix a 30 minuts i s'agita
el volum encapsulat és més baix i les

vesícules tenen un diámetre més petit (Ostro, M.J., 1983).

i nombre de bicapes. Els més grans

temps
vigorosament,

Les MLV presenten un grau d'encapsulació baix que depén
ádhuc d'un lot a un altre preparat a les mateixes
condicions. Aquest desavantatge no suposa cap problema
alhora de treballar amb material lipófil donat que pot
incorporar-se entre la bicapa deis liposomes (Knight, C.J.,
1981).
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El volum interlaminar, i en conseqüéncia el volum total
encapsulat, pot incrementar-se incorporant d'un 10 a un 20%
de mols de lípids carregats eléctricament (Bangham, A.D.
1965). Una agitació vigorosa, una sonicació breu o bé una
filtració a través de filtres de policarbonat (Ostro. M.J.,
1983) proporcionen vesícules més petites i preparacions de
tamany més homogeni. El volum aquós encapsulat per aquests
MLV varia de 1 a 4 1/mol de fosfolípid. Sota condicions
apropiades, MLV poden encapsular inhibidors de proteases
(Finkelstein, M.C., 1978), polinucleótids (Kulpa, C.F.,
1976), proteines de tamany variable (Adrián, G., 1979),
fragments de DNA d'elevat pes molecular (Hoffman, R.M.,
1978), enzims i molécules de baix pes molecular
(Gregoriadis, G., 1976).

Com avantatges destaquen la facilitat en la
preparació i la seva estabilitat
1'emmagatzematge i en preséncia de components sanguinis
(Scherphof, G., 1981).

seva

relativa durant

El material no encapsulat que está en la
externa pot separar-se per centrifugació,
cromatografía.

fase aquosa
diálisi o

Els MLV responen ais gradients osmotics per inflament o
contracció dones es comporten com osmómetres en contrast amb
els SUV que no presenten aquest comportament. La seva
permeabilitat en front a varis soluts ha sigut estudiada
extensivament encara que no s'ha pogut fer una quantificació
precisa donada la seva naturalesa multicompartimental i
1'heterogeneitat de tamany (Bangham, A.D., 1974).

Juliano i col. (1984) van caracteritzar MLV compostos
per derivats polimeritzables de la PC que es formen per
acció d'una radiació U.V. Es diferencien de les vesícules
lipídiques convencionals per la seva estabilitat en front a
alteracions mecániques i químiques. Aixó suposa un avantage
en quan a la seva aplicació terapéutica "in vivo" i per
estudis de reconstitució proteica "in vitro" (Wagner, N.,
1981).
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B.- LIPOSOMES UNILAMINARS GRAN3 (LUV).

Hi ha varies técniques per a obtenir-los amb un marge
de diámetres compres entre 100 nm i varies micres.Reeves i
Dowben (1970) van descriure la preparació de LUV amb un
diámetre que oscil.lava entre 5 i 10 pm.

a) Evaporació en fase reversa.

Les LUV es formen a partir d'emulsions de fosfolípid en
un medi aquós en presencia d'un excés de solvent orgánic
(Szoka, F. , 1980«). El lípid es dissol en un solvent
orgánic, normalment dietiléter o isopropiléter al que s'hi
addiciona la fase aquosa. La barreja es sónica breument en
un bany d'ultrasons per tal de formar una emulsió estable,
consistint
estabilitzades
invertides). Després, s'elimina
pressió reduida formant-se així,
empaquetades) i quan
suspensió de LUV.

gotes d'aigua molt petites en éter,
per monocapes de fosfolípid (miceles

el solvent orgánic sota
un gel (miceles invertides

tot el solvent s'ha evaporat, una

en

L'espai aquós en liposomes, de 7 a 11 1/mol, és també
més elevat en comparació amb el de MLV i SUV (Szoka, F.,
1980a).

El tamany deis LUV oscil.la de 100 a 900 nm de diámetre
segons la composició lipídica. Per tal d'obtenir una
població homogénia de LUV la preparació es sotmet a una
extrussió a través de filtres de policarbonat (Szoka, F.
1980fe).

Com avantatges d'aquesta técnica es pot esmentar
1'elevada eficiéncia d'encapsulació (fins un 50%), la
possibilitat de treballar amb una gran varietat de
fosfolípids, l'obtenció d'una població homogénia i la
reproduibilitat en 1'eficiéncia d'encapsulació a 1'eliminar
1'etapa de secat del lípid. Per una altra part, cal dir que
és aplicable a gran escala i per a una gran nombre de
substáncies, ádhuc material macromolecular. Com a
desavantatges hi ha la necessitat de sonicar la solució
orgánica que conté el lípid i la solució aquosa amb el
principi actiu per tal d'obtenir una emulsió óptima, el
contacte del solvent orgánic amb el material a encapsular,
la temperatura que es requereix per a evaporar el solvent
sota pressió reduida, condicions excesivament severes per a
encapsular material lábil.
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b) Vaporització d1éter.

Métode introduit per Deamer i Bangham (1976). El lípid
es dissol en dietiléter o en una barreja d'aquest amb
metanol i es injectat lentament dins de la fase aquosa que
conté el solut a encapsular a 55o- 65°. La preparació es
filtra a través d'un filtre milipore de 1'2 um de diámetre
de porus o cromatografía de gel filtració a través de
Sephadex G-50.

Aquest métode pot aplicar-se a una barreja de lípids,
pero l'ús de solvents organics i la relativament elevada
temperatura necessária per 1'evaporado del dissolvent pot
desnaturalitzar macromolécules o inactivar substancies
dissoltes. A més a més, els liposomes eléctricament neutres
tendeixen a agregar-se (Szoka, F., 1980*,).

La distribució de tamanys tendeix a ésser heterogénia i
1'eficiencia d'encapsulació baixa. No obstant, el volum
encapsulat per mol de lípid és elevat i varia entre 8 i 17
1/mol (Deamer, D., 1976).

Una modificado d'aquesta técnica ha reemplagat el
dietiléter per éter de petroli (Schieren, H., 1978). S'ha
encapsulat seguint aquest métode proteines (Deamer, D.,
1976), RNA (Ostro, M.J., 1977) i DNA (Nicolau, C., 1982).

c)Fusió lnduída peí calci.

Métode únic per a preparar LUV amb fosfolípids ácids
(Papahadjopoulos, D., 1977). Consisteix en l'addició de Ca
a una solució de SUV. Així es formen per fusió, uns
cilindres grans. Les estructures multilaminars es pleguen en
una configurado espiral. L'addició d'EDTA a la preparació
produeix vesícules unilaminars esfériques grans.

Les LUV poden separar-se del material no encapsulat per
centrifugado (48.000 x g, 20 minuts), cromatografía de gel
filtració o ádhuc ultracentrifugació en un 5-20% gradient
Ficoll (Wilson, T., 1977).

Malgrat que la preparació és fácil i l'eficiéncia
d'encapsulació és relativament gran, la preséncia d'ions
calci i de l'agent quel.lant suposa una contaminado de la
mostra, el que fa que aquest métode no siguí massa bó. A més
a més, com que está limitat a fosfolípids ácids, els
liposomes obtinguts no han sigut gaire estudiats.
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d) sonicació per sota la T0 deis fosfolípids.

Es poden preparar liposomes unilaminars a partir d'una
suspensió de MLV per sonicació a temperatura per sota la Tc
deis fosfolípids.
lipídica (Bakouche, O.,
incubació

S'han trobat defectes en la bicapa
1983) que poden eliminar-se per

deis liposomes a una temperatura per sota la T
Així es fusionen les SUV per a donar LUV (Lawaczeck, R.,
1976) estables.

c •

Aquest métode només és aplicable a fosfolípids neutres
que tinguin una elevada Ta com DPPC, DMPC i DSPC (Szoka, F.,
1980 fa).

Els liposomes obtinguts són heterogenis en tamany i
alguns d'ells tenen un diámetre superior a 1 yun. Sota
condicions óptimes, poden incorporar d'un 15 a un 20% de
sucrosa amb un volum d'encapsulació de 10 1/mol de
fosfolípid. El procediment és simple, s'evita la sonicació
i proporciona vesícules unilaminars grans estables. El
principal desavantatge es que está limitat a uns determináis
fosfolípids.

C.-LIPOSOMES OLIGOLAMINARS

Malgrat que totes les preparacions de liposomes es
podrien considerar oligolaminars si no es segueix cap
técnica per aconseguir una població homogénia després de la
seva obtenció, hi ha un tipus de liposomes (DRV) quina
distribució de tamanys fa que s'ajustin millor a aquesta
denominació.

Liposomes obtinguts per deshidratació' i rehidratació(DRV)

Métode descrit per Kirby i Gregoriadis (1986) que es
basa en la formació de liposomes per fusió d’uns
preliposomes mitjangant una deshidratació i posterior
rehidratació deis mateixos.

Les condicions de treball suaus permeten encapsular
principis actius lábils així com,substancies de PM molt
divers proporcionant un elevat percentatge d’encapsulació
(27-72%).

Els DRV poden separar-se del material no encapsulat a
una velocitat de centrifugació relativament baixa. Per a
obtenir un tamany més homogeni es pot fer una filtració amb
membranes de policarbonat combinada amb una diálisi.
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La interrupció del procés després de la deshidratado
permet guardar els preliposomes durant un període indefinit
de temps, podent-se fer servir quan es vulgui ja que la
reconstitució de la preparado liofilitzada és molt rápida.

Aquest métode es diferencia deis altres en la gran
proporció de liposomes oligo i multilaminars que es formen.
Els segons presenten l'avantatge de que redueixen la pérdua
de soluts encapsulats difonibles en presencia de plasma,

s'ha demostrat per 1'elevada retenció decom

carboxifluoresceina.

del seu tamany sembla teñirL'heterogeneitat
importancia en farmacologia, encara que si hi hauria d'haver
una reproduibilitat en la distribució de tamanys alhora de
replicar les preparacions.

no

captado peí fetge i melsa després
11 administrado i.v., degut al seu gran tamany suposa un
avantatge per algunes aplicacions clíniques
1983).

deL'elevada

(Rao,L.S.,

Hi ha altres técniques basades en la congelado-
descongelado de liposomes en presencia de clorurs de
metalls alcalins (Oku, N., 1983 «) o en presencia de
tricloroacetat sódic, guanidina-HCl, urea, tiocianat
potássic o nitrat potássic (Oku, N., 1983 to) seguit per
diálisi o eliminació del detergent dissolt en MeOH que
porten a l'obtenció de vesícules unilaminars gegants (GUV)
amb diámetres que varien de 10 a 100 pm. Les condicions que
es requereixen per la seva preparado, la seva fragilitat i
tamany impedeixen el seu ús en terapia.

1.1.2.2.- LIPOSOMES PETITS: SUV

Aquests tipus de liposomes consisteixen en una única
bicapa de lípid que envolta un compartiment aquós (Huang, C.
1969). El seu tamany está comprés entre 20 i 50 nm de
diámetre segons el lípid i el métode emprat per obtenir-los.

A part de la varietat de tamanys, es diferencien deis
MLV pels següents aspectes:

- no están afectats per canvis osmótics,
- un 70 % del lípid total está localitzat en la capa més

externa de la bicapa,
- el radi de corbatura és petit, fet que provoca

tensions en 1'empaquetament de les molécules de lípid,
facilitant els estudis de RMN

19



INTRODUCCIO

Els métodes més usuals de preparado són:

a) Dispersió ultrasónica.

El métode més emprat per a obtenir-les és la dispersió
ultrasónica de MLV ja sigui amb una sonda o amb un bany
d'ultrasons. En el primer cas, el procés és rápid pero la
preparado queda contaminada amb partícules de titani que es
desprenen de la sonda. Un altre desavantatge está en que els
fosfolípids són susceptibles de degradar-se, i a més a més
es poden generar aerosols que poden ser perillosos. En el
segon cas s'eviten tots aquests problemes pero el temps
necessari per a obtenir una poblado homogénia de SUV és
molt més gran. Depenent del temps de sonicació la preparado
pot contenir una poblado heterogénia de vesícules: MLV i
SUV que poden separar-se mitjangant una cromatografía sobre
gel en Sepharosa 4B o 2B. Les MLV surten en el volum
d'exclusió mentre que SUV queden més retenides (Figura 6).

VESICULES

MULTILAMINARS

MLV

AIGUA

1) SONICACIO

2) CENTR1FUQÁCIO

® ® O ffj§)
o f>0 **

3) DEL FILTRACIO : SEPHAROSA CL 4B

i-

suV

Figura 6.- Representado esquemática del procés complet
d'obtenció de SUV.
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La sonicació ha de fer-se per sobre de la Tc del lípid.
Per sota de la Tc s'obtenen vesícules amb detectes
estructuráis en la bicapa (Lawaczeck, R., 1976), son
inestables i altament permeables.

La inclusió de fosfolípids carregats en la bicapa
facilita la reducció del tamany de les vesícules, mentre que
la presencia de colesterol 1'augmenta (Forge, A., 1978).

Huang (1969) va fer una estudi detallat de SUV fets amb
PC d'ou, obtinguts per sonicació amb sonda d'ultrasons i
posterior cromatografia en gel filtració. Així va descriure
que les vesícules tenien un diámetre de 25 nm i un pes de
partícula de 2'1 .10® daltons. El número de molécules de
lípid per vesícula era d'unes 3000. Degut a l'elevat radi de
corbatura, el nombre d'aqüestes en la monocapa externa era
aproximadament el doble que en la interna. Amb barreges de
lípids aixó pot produir una distribució asimétrica deis
components lipidies entre les dues unitats de la bicapa.

L'espai intern petit, la baixa eficiencia d'encapsulació
i la impossibilitat d'aplicació a gran escala va fer que es
seguissin altres estratégies encaminades a l'obtenció de
suv.

b)Injecció d1etanol.

Métode basat en la injecció d'una solució etanolica de
fosfolípid a una solució aquosa (Batzri,S., 1973). El tamany
i grau d'heterogeneitat deis liposomes depén de la
concentració deis lípids i deis volums relatius de les fases
alcohólica i aquosa.

Aquesta técnica minimitza la possibilitat de degradado
del lípid i elimina el problema de la formado d'aerosols.
Com a desavantatges destaquen la baixa eficiéncia
d'encapsulació deis soluts dissolts (en la fase aquosa),
l'elevat grau de dilució i la necessitat de que els lípids
siguin solubles en EtOH. Aquest s'elimina per diálisi.

Una modificado d'aquest métode (Kremer, J.M.H., 1977),
variant la concentració de lípid en etanol de 3 a 36 mM, es
va emprar per a produir vesícules amb un diámetre promig
entre 30 i 110 nm respectivament.
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c) Extrussió per una "French press"

Métode basat en la injecció d'una suspensió aquosa de
fosfolípids sotmesa a una alta pressió a través del petit
orifici d'una "French press" (Barenholz, Y., 1979). Una
única extrussió de 20.000 psi proporciona una preparació
heterogénia que conté aproximadament, un 60 % de SUV. El
rendiment referent al número de SUV formades i el seu tamany
depenen de la pressió aplicada. Extrussions múltiples a
elevada pressió produeixen una població homogénia de SUV. El
volum encapsulat per aqüestes vesícules és limitat. Pero és
un métode no destructiu, reproduible i els liposomes es
poden preparar amb una elevada concentració de lípid.

d) Eliminació del detergent

Técnica introduida per Kagawa (1971) que va emprar-la
per a reconstituir proteines de membrana dins de bicapes
artificiáis. El lípid (s) es solubilitza en un detergent. Es
formen així unes miceles de fosfolípid i detergent. A mesura
que s'elimina el darrer,
progressivament més riques en fosfolípid i finalment,
coalesceixen per a formar vesícules d'una única bicapa
lipídica.

les miceles esdevenen

Els detergents amb Concentració micelar crítica (CMC)
relativament elevada poden ésser eliminats fácilment
contrariament ais que la tenen baixa.

Els métodes emprats més usualment per a obtenir-les són
centrifugació (Warren, G.B., 1974), cromatografía sobre gel
filtració (Enoch, H.C., 1979) o diálisi rápida controlada
(Zumbuehl, O., 1981) encara que també han estat preparades
a partir de miceles de lípid (Tritón X-100) per adsorció del
detergent o Bio-beads SM2 (Gerritsen, W.J., 1978).

avantatges destaquen l'obtenció d'una població
l'abséncia d'evaporació i de temperatures
que suposa la possibilitat de treballar amb

Com

homogénia,
elevades el
substancies lábils.

Com a desavantatges cal esmentar el baix nivell
d'encapsulació per pérdua del material durant la diálisi
mentre s'están formant els liposomes, excepte en el cas de
compostos macromoleculars, i la preséncia de residus d'agent
surfactant al final de la diálisi.
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1.1.3.- CARACTERITZACIO DELS LIPOSOMES

Malgrat el gran volum d'experimentació acumulada sobre
els liposomes existeixen encara diferéncies notables entre
els resultats obtinguts en distints laboratoris. La
procedencia deis lípids, el métode d'obtenció deis
liposomes, la temperatura ambient, la velocitat d'agitació,
de centrifugació i d'homogeneització, entre d'altres
parámetres, fan necessari un control del percentatge
d'encapsulació, 1'estabilitat i tamany en cada lot de
liposomes.

L1estabilitat, considerada com la pérdua de producte
encapsulat. Inicialment, es quantificava emprant la
Carboxifluoresceina. Aquest métode es va imposar per la
possibilitat d'aplicar-lo sense necessitat de separar el
producte no encapsulat. Essencialment es basa en el fet de
que aquest compost encapsulat, a una concentració 100 mM, no
produeix fluorescencia perqué presenta el fenomen de
"quenching" o annulació. Si surt del liposoma i queda
diluida en l'espai aquós extern, la fluorescéncia es
manifesta i es pot mesurar.

El principal desavantatge d'aquest procés és que
presuposa que totes les molécules actives encapsulades
s'alliberen a la mateixa velocitat i aixó no és cert. Així
dones, aquest procediment a efectes comparatius entre
diferents composicions de liposomes, pot ésser útil pero si
es vol conéixer amb exactitut la cinética d'alliberació
d'una molécula concreta, és necessari fer l'estudi
d'estabilitat amb la molécula encapsulada. En aquest cas el
procediment a seguir requereix tal com es descriu amb detall
en l'apartat de métodes, la presa de mostres a temps
variables, la separació del producte no encapsulat deis
liposomes i la seva quantificació.

Es necessari també conéixer el tamany deis liposomes.
Per aixó, s'han emprat diferents métodes com la Microscópia
Electrónica (Szoka, 1980to) i Dispersió de la Llum (Light
Scattering) (Wu, P.S., 1981). La primera técnica és la que
proporciona una informació més directa de les mostres, que
previament han estat tenyides amb la sal d'un metall pessat
com l'acetat d'uranil. Per a saber el tamany promig d'una
preparado amb fiabilitat, s'han d'observar de 300 a 400
vesícules.
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1.1.4.-INTERACCIONS LIPOSOMES-CEL.LULES "IN VITRO"

L'estudi de la interacció liposoma/cél.lula és un model
que pot proporcionar molta informació sobre certs procesos
biológics (Margolis, L.B., 1979) i al mateix temps orientar
sobre la seva aplicabilitat com a transportadors de fármacs.
Malauradament, no s'ha arribat a cap acord per tal de
determinar el tipus d'interacció i quin és el paper que hi
juguen la composició i 1'estructura del liposoma. Malgrat
aquest desconeixement, hi ha suficients dades experimentáis
per a proposar 4 tipus de mecanismes: Intercanvi lipidie,
Fusió, Adsorció i Endocitosi (Figura 7).

ADSORCIO ESTABLE ENDOCITOSI

*mk

. :

• -

FUSIO TRANSFERENCIA DE LIPID

Figura 7.- Representació esquemática deis possibles
mecanismes d'interacció entre SUV i la superficie
cel.lular.
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1.1.4.1.-Intercanvi lipidie

Es produeix una transferencia entre
lipídiques individuáis deis liposomes i les
superficie cél.lular sense que hi hagi
cél.lula/contingut liposomal.

les molécules
de tota la

contacte

Aquest fenomen va ésser observat per primera vegada
emprant liposomes fets amb (**c) dioleil PC que contenien
com a marcador (3H)-Inulina (Pagano i Huang, 1975). Durant
la seva incubació amb fibroblasts a 2o només era transferit
el lípid marcat. El fet de que la (3H)-Inulina no
s'associés a la cél.lula suposava un argument contra les
propostes d'endocitosi, fusió i adsorció liposoma-cél.lula,
ja que aquests processos requereixen 1'alliberació del
marcador contingut en l'espai aquós de liposoma. A més a
més, experiments fets emprant liposomes formats amb el
mateix fosfolípid marcat i (**C)-colesterol indicaren que
les especies lipidiques individuáis podien ésser
transferides de vesícules a cél.lules en diferents
proporcions durant incubacions a baixes temperatures.

L'intercanvi es redueix significativament quan les
cél.lules són tractades amb tripsina (Sandra i Pagano,
1979), el que suggereix que hi poden intervenir les
proteines intercanviadores de la superficie cél.lular. Es
sap que el colesterol deis liposomes s'intercanvia
rápidament amb el colesterol de les membranes plasmatiques
(Bruckdorfer i col., 1969).

La participació d'un lípid en el procés d'intercanvi
lipidie pot dependre només de les seves propietats físiques
(concentració micel.lar crítica, Tc). La longitud de la
cadena d'ácid gras afecta la proporció de lípid transferit
espontariiamet entre bicapes artificiáis. Estudis posteriors
(Nichols i Pagano, 1981) indicaren que la tranferéncia
vesícula-vesícula es produeix via monómers de lípid lliure
en solució. Si s'aplica aquest model al bescanvi vesícula-
cél.lula, llavors la relació i l'extensió de tal
transferéncia dependrá tant de les constants de dissociació
i d'associació monómer-vesícula com de les de monómer-
cél.lula. Donat que aqüestes constants es veuen afectades
per la composició de la membrana, l'abséncia de bescanvi
observada en certs derivats lipidies pot reflexar unes
constants d'equilibri desfavorables monómer-vesícula i/o
monómer-membrana plasmática per a tais espécies.
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El bescanvi vesícula-cél.lula sembla ésser un procés
saturable quan es monitoritza amb lípids radioactius o
fluorescents (Struck i Pagano, 1980).

Fins el moment, el paper "in vitro" d'aquest fenomen és
subjecte d'especulació. A nivell cél.lular s'ha suggerit que
pot teñir una relació amb la biogénesi de les membranes
L'intercanvi lipoproteina-lípid cél.lular podría servir per
a transportar lípids i altres molécules lipofíliques entre
cél.lules i teixits. aquest procés podríaFinalment,
contribuir també a 1'asimetría lipídica de transbicapa de la
membrana plasmática.

1.1.4.2.-Fusió

Consisteix en la unió deis liposomes i la bicapa de la
membrana plasmática amb la subseqüent alliberació
contingut de les vesícules en l'espai citoplasmátic.

del

Hi ha.dos criteris per a explicar aquest procés, un es
basa en la barreja del contingut aquós liposomal amb el
citoplasma cél.lular i l'altre en la barreja deis lípids
liposomals amb els de la membrana plasmática. Així, pot
confirmar-se la fusió si el grau de captació pels lípids
liposomals és el mateix que peí contingut aquós. Pero aixó
no és una prova directa de fusió ja que l'adsorció i
l'endocitosi proporcionarien el mateix resultat (Huang,
C.H., 1978). L'evidéncia més convincent que apoia aquest
mecanisme és que substáncies biológicament actives i
impermeables a les membranes cel.lulars, poden ésser
introduides en el citoplasma cél.lular quan són encapsulades
en liposomes.

El paper del tipus de cél.lula, tamany i composició deis
liposomes i altres variables en la fusió cél.lula-liposoma
no ha sigut investigat extensament, peró cadascun d'aquests
parámetres s'ha vist és important en certs aspectes de la
captació de liposomes. Poste i Papahadjopoulos (1976) van
suggerir que prácticament no hi havia fusió quan es
treballava amb lípids neutres i que s'augmentava en
presencia de PS. Per una altra.part, estudis fets per
Weinstein i col. (1977), van demostrar que la fusió es
produia amb liposomes de PC neutres peí que no está clara la
influéncia deis lípids carregats en aquests procés. En quan
al tamany, s'ha suggerit que la fusió es veu afavorida al
disminuir el tamany deis liposomes (Nir, S., 1980).
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1.1.4.3- Adsorció.

Suposa l'associació estable de liposomes intactes amb
la superficie cél.lular de forma que no poden
elimináis d'alli per rentats succesius. S'ha de senyalar

depenent de les condicions d'incubació, poden ésser
cél.lula per

mecanismes més senzills pero és
difícil de quantificar. Generalment ocórre a una temperatura
próxima o per sota de la Tc deis fosfolípids integrants deis
liposomes. Emprant limfócits de ratolí, Huang i col. (1978),
van demostrar que 1'adsorció máxima de liposomes de DPPC es
produeix prop de la Tc d'aquests lípids.

ésser

que,
transportats ais compartiments interns de la
endocitosi. Es un deis

les técniques de radioiodinació de superficie
cél.lular, electroforesi i autoradiografia s'ha suggerit que
hi ha dos polipéptids de superficie cél.lular de PM 60.000
responsables de 1'adsorció. El destí final deis liposomes
adsorvits no esta ciar pero es creu que poden penetrar en la
cél.lula per fusió o endocitosi.

Per

1.1.4.4.- Endocitosi

Consisteix en la ingestió de liposomes intactes en
vesícules endocítiques, produint-se a continuació, la s.eva
alliberació en l'aparell lisosomal. El nivell d'endocitosi
depén de la composció lipídica deis liposomes (Razt, A.,
1981) així com de la preséncia de molécules marcadores
ancorades a la superficie del liposoma.
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1.1.5.- FARMACOLOGIA DELS LIPOSOMES

La recerca en el camp deis liposomes s'ha orientat en
dos aspectes diferents pero complementaris. Per una banda,
la seva utilització com a sistemes de transport de molécules
farmacológicament actives i per l'altre com a models de
membrana per a estudiar interaccions lípid/molécula
a nivell bioquímic.

1.1.5.1.- SISTEMES DE TRANSPORT

El comportament farmacocinétic d'un principi actiu és un
determinant important de la seva utilitat terapéutica. Tant
les accions beneficioses com els efectes secundaris no

desitjats depenen, en gran part, de la concentració i
persistencia del principi actiu en varis subcompartiments
del eos. Qualsevol terapia comporta la presencia del fármac
en el seu lloc d'acció pero es veu acompanyada, en més o
menys grau, per una serie d'efectes secundaris conseqüéncia
de la interacció no específica del principi actiu amb
cél.lules sanes. Aquest problema és usual en quimioterapia,
per exemple, en que els fármacs que están destinats a actuar
sobre un determinat tipus de cél.lules malignes tenen un
efecte perjudicial sobre les normáis.

Per una altra part, és també conegut que la ruta
d'administració condiciona el perfil farmacocinétic del
principi actiu en la circulació. Entre els factors més
importants a considerar hi ha la biodisponibilitat en el
fetge i altres teixits, l'excrecio via ronyó o bilis, la
unió del principi actiu a cél.lules o macromolécules fixes o
circulants i el pas pasiu o actiu de"les molécules a través
de les membranes cel.lulars.

En els darrers anys, hi ha hagut un gran interés en
l'estudi de sistemes de transport naturals i sintétics
(Taula 1) que poguessin influir en la distribució i
metabolisme deis principis actius de manera beneficiosa.
Aquests sistemes estarien disenyats per a controlar una
série de parámetres com la velocitat d'arribada de la
molécula activa a un compartiment concret del eos, la seva
distribució i localització, i la persisténcia o velocitat de
metabolisme de la mateixa.

El que es busca en un transportador és que redueixi o
eviti els efectes secundaris deis fármacs per disminució del
seu nivell en sang, per la reducció de la dosi evitant la
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i excreció prematura i per direcció deisinactivació
mateixos vers zones anatómiques o cél.lulars concretes.

+ Transportadors Macromoleculars:
Anticossos

+ Transportadors Cél.lulars:
Eritrócits
Plaquetes
Neutrófils

+ Transportadors Sintétics:
Liposomes
Niosomes
Microsferes d1alúmina
Nanopartícules
Polímers

Taula 1.- Diferents sistemes de transport de fármacs.

D'aquests sistemes, els Ac i els liposomes, per
diferents raons són els millors. Els primers són
molt específics i, des de l'aparició de la teoria del
hibridoma han esdevingut disponibles en quantitats
apreciables. Malgrat aixó, el seu ús está limitat per la
necessitat d'Ag corresponents en les cél.lules diana, la
seva incapacitat de protegir les molécules que transporten
del medi que pot inactivar-les, les alteracions que la unió
química Ac/protelna pot produir en 1'estructura terciaria de
la mateixa, conduint així a una pérdua total o parcial de la
capacitat del lligam peí punt de reconeixement, i peí
requeriment de mecanismes hidrolítics pels quals la cél.lula
diana és capag de trencar la unió entre el lligam i la
cél.lula associada.

La possibilitat d'emprar els liposomes en terapia i
biología cel.lular com a transportadors de principis actius
ja siguin hidrosolubles (retinguts en la fase aquosa) o
liposolubles (formant part de la membrana fosfolipídica) i
per la transferéncia de gens de forma que s’incorporin en un
tipus de cél.lula concreta evitant els efectes secundaris
indesitjables, ha suposat una nova i suggerent via de
recerca.

29



INTRODUCCIO

1.1.5.2.- TERAPEUTICA

Els principáis avantatges que presenta 1'adminsitració
d'un principi actiu encapsulat en liposomes respecte el seu
ús en forma convencional són:

a) Prolongacló del seu efecte.

La prolongació de 1'efecte d'un fármac encapsulat en
liposomes pot produir-se per una permanéncia perllongada en
el plasma, per la seva protecció de la degradació enzimática
o hidrolítica i per la seva retenció o alliberació lenta ja
en el lloc d'administració.

En general, els liposomes romanen en la circulació
durant un temps molt més llarg que la majoria deis principis
actius administráis en forma lliure. La seva vida mitja "in
vivo" varia de pocs minuts a pocs dies. Els temps més
elevats s1 han aconseguit amb SUV formats per esfingomielina
o diestearoilfosfatidilcolina amb quantitats equimoleculars
de colesterol (t%yz superior a 20 h en ratolí) (Gregoriadis,
G., 1984).

Analogament, s'han emprat per a formular preparacions
d'alliberació sostinguda d'anticancerígens (Sasaki,
1985),
(Weiner, A.L., 1985) i antibiótics (Tokay, B.A., 1985).

H.,
insulina (Patel, H.M., 1981), hormona del creixement

b)Possibilitat de dirigir-los especlficament al lloc
d'acció.

La direcció d'un fármac vers una zona concreta de
l'organisme (Targetting) ha sigut classificada segons dos
conceptes, un anatómic i un altre mecanistic (Poste, G.,
1984) .

la classificació es basa en el nivell de
selectivitat i especificitat vers un órgan (fetge), cél.lula
(cél.lules de Kuppfer) o lloc subcel.lular (lisosoma).

Anatómicament,

La mecanística es subdivideix en passiva i activa.
Malgrat ésser la més corrent, és difícil diferenciar en la
práctica aquests dos tipus de direcció ja que hi ha aspectes
que es poden incloure en ambdós.
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b.l) Direcció passiva

Basada en la captado natural deis liposomes per les
cél.lules del Sistema Retícul Endotelial (SRE).

Després de la seva injecció i.v., els liposomes són
eliminats principalment per cél.lules fagocítiques
mononuclears de SRE i per monocits circulants. Així, els
macrofags són el seu blanc natural. Els liposomes poden
servir, d'aquesta manera, com a vehicles per a introduir el
seu contingut dins deis macrofags en certs estats
patológics.

La seva desaparició de la circulació suposa la retenció
per part de teixits de varis órgans. Es de suposar que la
seva distribució en els mateixos "in vivo" está en fundó de
la seva composició lipídica, tamany, cárrega, interacció amb
proteines endógenes o exógenes i la ruta d'administrado
emprada. No obstant, la considerado d'aquests parámetres
porta a 1'observado de que els liposomes circulants es
concentren predominantment en teixits rics en cél.lules del
(SRE) com el fetge i la melsa, i molt menys en els pulmons,
medul.la espinal i ronyons (Wisse, E., 1976).

La velocitat de desaparició de la circulació sanguínia
depén del tamany i cárrega deis liposomes. Els petits són
eliminats més lentament que els grans (Ostro, M.J., 1983).
Així, per exemple, una poblado homogénia de SUV té una t1/2
en sang de 80 minuts (Juliano, R.J., 1975).

Els MLV carregats negativament són eliminats molt més
rápidament que no pas els que ho están positivament, mentre
que els neutres tenen una t1/2 intermitja (Gregoriadis, G.,

S'han obtingut valors similars amb SUV (Abraham, I.,
L'eliminado rápida deis liposomes carregats

Per una altra
les análisis han mostrat que els liposomes

amb certs components del plasma, a-2-
macroglobulina en l'home i a-l-macroglobulina en la rata, i
adquireixen una cárrega negativa independentment de la que
tenien inicialment (Juliano, R.L.,1978).

1974).
1984).
negativament pot reflexar la seva agregado,
part,
interaccionen

No es sap bé quin és l'efecte de la cárrega inicial, ni
tampoc perqué cél.lules amb cárrega negativa en les seves
membranes poden atreure liposomes carregats negativament més
rápidament que no pas els carregats positivament. Per una
altra part, la distribució de cárregues (-) en les cél.lules
no és homogénia (Weiss, L., 1972). Els liposomes (-)
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interaccionen preferentment amb zones cel.lulars amb una
baixa densitat de cárregues (-) (Poste, G., 1971).

Encara que el fetge sigui l'drgan principal de captació
de liposomes, la seva cárrega i tamany condicionen la seva
orientació vers altres órgans. Així, la proporció de MLV
contenint (1‘*C) EDTA o poli (I) poli (C) que s' acumula
en la melsa, és molt més gran que quan s'empren liposomes
carregats negativament. El mateix ocórre en la medul.la
espinal mentre que en els pulmons i cervell succeeix a la
inversa (Magee, W.E., 1976). Aixó contrasta amb el fet de
que una cárrega (-) o (+) no influeixi en la seva retenció
peí fetge. S'ha notat pero que liposomes neutres són captats
amb preferéncia (Jonah, M.M., 1975). Contrariament al que
calia esperar, quan SUV contenint (3H) Metotrexat són
injectats i.v. a monos, els liposomes carregats (+)
s'acumulen més en el cervell, melsa i medul.la espinal que
els de cárrega (-), mentre que en els pulmons ocórre el
contrari (Kimelberg, H.K., 1976).

Molts estudis han corroborat 1'acumulado de MLV en els
pulmons, probablement com a resultat de la filtrado a
través deis capilars. Sénior i col. (1985) han afirmat que
hi ha una acumulado més gran de SUV contenint Bleomicina
marcada amb li:LIn en la medul.la espinal quan els liposomes
són petits i neutres, en contrast amb els (-) i més grans
que són eliminats rápidament de la circulado peí fetge.

1'acúmulV.J.,1984) han observat
de MLV neutres i (+) en regions necrótiques del cor.

Certs autors (Caride,

Hi ha també un estudi de la distribució deis liposomes
en teixits de rates gestants. Així es va veure que SUV (-)
s'acumulaven en l'úter i placenta, i que la interacció
cél.lula/liposoma depenia de la cárrega ( ->neutre>+) i del
tamany (33 nm>98 nm). A més a més semblava que la seva
fluidesa era un parámetre important per la localització
placental (liposomes fluids>liposomes sólids). No es va
observar cap diferéncia en l'úter. Aquests resultats van
aportar una esperanga en el seu ús per tractaments de
malalties que afecten l'úter i placenta (Tuzel, S.N., 1980).

Altres análisis basades en observacions morfológiques
han mostrat la presencia d'una activitat enzimática
comunicada pels liposomes (peroxidasa encapsulada en MLV)
ais lisosomes de cél.lules sinusoidals, especilament
cél.lules de Kupffer (Roerdink, F.H., 1977).
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Aprofitant el fet de que els liposomes es dlrigeixen a
riques en teixit del SRE s'han tractat certes

malalties, com la Lehismaniosi i Tripanosomiasi, causades
per parásits que infesten les cél.lules del SRE durant una
part del seu cicle vital (Swenson, Ch. E., 1988). Els
tractaments que s'havien fet fins ara amb els antimicrobians
lliures eren ineficagos i tóxics per a totes les cél.lules

S'ha obtingut una remarcable eficacia, de
derivats
lliure

zones

de l'organisme.
200 a 700 vegades superior quan s1 administren
antimonials encapsulats que quan es donen en forma
(Alving, C.R., 1978).

Aquests resultáis poden extendre's a altres malalties
com la lepra, la brucel.losi i tracoma (Alving, C.R., 1982).

b.2) Direcció activa.

Suposa l'alteració deis liposomes per una unió amb Ac
monoclonals, sucres, glicolípids, proteines o altres
molécules, canviant la composició o tamany de forma que
arribin a zones diferents a les que arriben normalment.

Liposomes sensibles al pH.

Yatvin i col. (1980) prepararen liposomes que contenien
una palmitoilcisteina quina estructura canviava entre una
forma acílica i una de tiolactama, al modificar el pH.
Grácies a aquest component, 1'alliberació del principi actiu
a 37° era més rápida a pH: 6 que a pH fisiológic. Segons
aquests autors, els liposomes fets d'aquesta manera haurien
d'alliberar el seu contingut a nivell de teixits quin pH és
inferior al valor fisiológic: tumors.primaris, metástasis i
teixits infecciosos o inflamatoris.

Liposomes sensibles a la temperatura.

L'alliberació d'una substáncia a nivell d'un determinat
teixit pot aconseguir-se per modificació de la composició
lipídica escollint lípids quina T0 estigui per damunt de la
temperatura fisiológica. Una vegada administrats els
liposomes es produeix una hipertérmia a nivell de la zona
afectada fins arribar a la Te deis lípids en la qual es
produeix 1'alliberació máxima de principi actiu. Així, s'han
preparat liposomes amb barreges de DPPC i DSPC quina Te és
aproximadament 42°.

Basant-se en aquest fet, Weinstein i col. (1980) i
Yatvin i col. (1981) van fer assajos amb metotrexat i
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cisplatí en rates i van comprovar que la utilització
combinada de liposomes i de la hipertérmia local augmenta
significativament la incorporació d'una substancia
antitumoral en els teixits afectats. En el cas del
metotrexat, 4 h després de 1' administrado i.v., la seva
incorporació en relació a la substancia lliure sense
hipertérmia es quadriplica.

Dlrecció per unió a lligaas

Un medi per a potenciar la selectivitat deis liposomes
és la modificado de la seva superficie amb molécules que
tinguin una afinitat específica peí lloc d'acció.
Gregoriadis i col. (1977) van provar-ho amb Ac eficagos
contra una gran varietat de tumors i glicoproteines que
presentaven una gran afinitat per cél.lules del parénquima
hepátic. Ambdós tipus de molécules es van associar ais
liposomes de forma que la regió F»b deis Ac i les molécules
termináis de galactosa de les glicoproteines responsables
del reconeixement cel.lular, eren disponibles a la
superficie liposomal.

tard es va veure que seguint el métode clássic
era possible incorporar en els liposomes

la capacitat
Aquesta propietat era

per la papaina (separa les Ig deis fragments F
reconeixedores de l'Ag

Més
d' encapsulació,
molécules d'Immunoglobulines que mantenien
d'interacionar amb els seus Ag.
abolida
Fa) implicant que les regions F
eren disponibles a la superficie liposomal (Gregoriadis, G.,
1977). Així, es va comprovar que grups reconeixedors de
certs receptors fixats a la superficie deis liposomes eren
capagos de mediar la captació deis mateixos per part del
receptor corresponent.

iab

Magee i col. (1979) van aplicar "in vitro" el principi
d'unió selectiva deis liposomes mediada per Ac a cél.lules i
van comprovar que liposomes amb Ac-antilimfócit estimulaven
la citotoxicitat deis limfócits contra un determinat tipus
de tumor.

Dlrecció en fundó de la via d* administració

La via oral és la via més simple d'administració de
fármacs (70% a 80% deis farmacs prescrits). No obstant, hi
ha alguns principis actius com l'heparina, hormones,
neuropéptids i molts antibiótics que no poden administrar-se
oralment perqué o bé són destruits pels sucs gástric o
pancreátic o bé són poc absorvits peí tráete
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gastrointesinal.

En principi sembla que tots els tipus de liposomes
puguin ésser eficients, tant si són grans com petits,
neutres o amb cárrega. No obstant, és molt probable que els
liposomes administráis oralment no arribin a la circulació
perqué siguin destruits per les sais biliars (Hashimoto, A.,
1979) i fosfolipasa A pancreática o siguin digerits en
1'interior de les cél.lules intestinals després d'ésser
absorvits (Patel, H.M., 1985). Una vegada alliberades en el
budell, les substancies encapsulades pasen a la circulació
després de la seva absorció per l'íleum i el jejú.

Si es considera la quantitat de material transportat els
resultats no són sempre satisfactoris. El cas més tipie és
el la insulina en que sois un 1% de la dosi escapa de la
degradado proteolítica. Per una altra part, aquesta
necessitat no és un desavantatge per a certes substancies
com el factor VIII en que petites quantitats són suficients
per a modular l'efecte terapéutic.

Juliano i McCullough (1980) van proposar la via
respiratória peí tractament de metástasis pulmonars. Així,
van nebulitzar liposomes contenint citosina arabinosa
directament a la zona afectada. Aquest fármac té una ti/2 de
40 minuts en forma lliure ja que passa a la circulació
sistémica. Encapsulada en MLV (PC/COL/SA: 25/7/1) és
superior a 8 h. En quan a la seva acció farmacológica, en el
primer cas inhibeix la síntesi de DNA en totes les cél.lules
en divisió de l'organisme mentre que en el segon cas ho fa
només a nivell de les cél.lules tumorals del pulmó amb un
efecte mínim sobre altres órgans com el budell o medul.la
espinal, normalment sensibles a aquest fármac.

La via subcutánia és óptima per 1'alliberació local i/o
lenta de principis actius ja que molts liposomes són
degradats lentament per l'activitat lipásica i pels
neutrófils en el mateix lloc d'administració.

La majoria deis SUV i alguns MLV (<100 nm) pasen al
sitema limfátic i es localitzen'intactes en els nóduls
limfátics (Patel i col., 1985) i alguns poden arribar a la
circulació sanguínia (Stevenson i col., 1983). La captado
limfática está en fundó de la cárrega, tamany i composició
lipídica deis liposomes. Els carregats (-) es localitzen en
els nóduls limfátics en molta més proporció que els (+).
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S'ha estudiat 1'administració de MLV (PC) de cisplatí
per

El tractament condueix a una

disminució de la freqüéncia i velocitat de creixement de les
metástasis limfatiques. En forma lliure la substancia és
inactiva.

per aquesta via en rates afectades per un hepatoma A o
adenocarcinoma pulmonar.

Aquesta via presenta un elevat potencial per
1'alliberació de fármacs en el sistema limfátic per la
detecció i tractament del cáncer i d'altres malalties deis
nóduls limfátics.

Mauk i col. (1980) mostraren que SUV injectats
lntradérmlcament permaneixen concentrats i intactes més de
600 h en el lloc d'injecció. Aixó indica que 1'alliberació
del fármac ocórre per degradado intracel.lular deis
liposomes. Els que no son captats per les cél.lules no són
degradats. Aquesta via no s'ha utilitzat per cap forma de
terápia pero podria ésser útil per vacunacions.

La via intraperitoneal malgrat no ésser massa apropiada
per l'ús clínic degut a que és dolorosa, seria útil peí
tractament de metástasis deis canals limfátics ja que
s'acumulen en aquesta zona (Parker, R.J., 1981).

La via intramuscular s'ha utilitzat per a demostrar
l'efecte adjuvant deis liposomes (Heath i col., 1976), peí
que s'ha suggerit la seva possible aplicado per
vacunacions.

La via intraarticular s'ha aplicat en certs casos de
reumatisme. Aixi, Shaw i col. (1979) mostraren que liposomes
contenint esteroids eren estables a 37° en presencia de

Tant la intensitat com la durado de
elevades

comengament de la fase aguda de la inflamado, el que faria
aplicables els liposomes per 1'artritis reumatoide.

líquid sinovidal.
l'activitat antiinflamatória més aleren

Es sap que els liposomes no tenen accés al SNC després
de la injecció i.v. (Kimelberg, H.K., 1978). Es molt
difícil, potser impossible, per aqüestes vesícules travessar
la barrera endotelial continua que separa el cervell de la
circulado. Per aquesta raó s'han fet adminlstracions
intracerebroventriculars de fármacs en animáis. Kimelberg

senyalá que el nivell de metotrexat marcat és més
el SNC i SN periféric quan s'administra en SUV
positivament. Es va trobar una elevada
del mateix en el teixit nervios de 24 a 96 h

(1978)
elevat en

carregats
concentrado
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després de la injecció en micos, rates i ratolins. Aquest
resultat indica que el metotrexat resta encapsulat al menys
24 h conservant la seva activitat fins que és degradat o
eliminat. Tal tipus d'estudis obren una perspectiva al
tractament del cáncer en casos de tumors cerebrals solids.

c) Possibilitat d1emprar-los com a vehicles de molécules poc

solubles o que presentin problemes d1absorció

Es possible encapsular en liposomes principis actius que
qué,
Molts

normalment no poden penetrar en la cél.lula i
conseqüentment tenen una activitat reduida.
antimetabolits com els análegs de les bases purina i
pirimidina son transformáis en els seus derivats fosforilats
que són els agents tóxics en el interior de les cél.lules.
Aquests derivats fosforilats són incapagos de penetrar en la
cél.lula i per tant no poden emprar-se directament en
terapia. Es possible solventar aquest problema transportant-
los en liposomes. Aquest és el cas de la citosina arabinosa,
més activa encapsulada que en forma lliure en cél.lules
tumorals "in vitro" (Richardson, V.J., 1982).

Hi ha un tipus de malalties que afecten el SRE causades
per l'acúmul intracél.lular de metalls pesats que poden
tractar-se amb liposomes contenint quelants aniónics.
Aquests tenen un gran interés pero són ineficagos per
l'eliminació de l'excés de metall de les cél.lules degut a
la seva impossibilitat de travessar les membranes cel.lulars
quan són administráis en forma lliure. S'ha emprat aquest
tipus de terápia per a tractar intoxicacions produides per
Cd, Ca, Th, Hg, As i Au Coloidal (Rahman, Y.E., 1980).

De forma similar, els intents encaminats al diseny
racional de nous fármacs basats en 1'optimització de la seva
interacció amb els seus suposats llocs d'acció (DNA,
Tubulina), han proporcionat en molts casos, substancies que
malgrat ésser potencialment interessants, tenen dificultat
en la penetrado al interior de cél.lules. La seva
transferéncia mitjangant liposomes té un gran interés.

d) Proteccló de substáncies lábils

emprat els liposomes per estabilitzar fármacs
Aquests s'han incorporat en les bicapes

S'han
lábils.
fosfolipídiques ja que el medi hidrocarbonat de la bicapa
ofereix una protecció contra la hidrólisi catalítica de
forma similar a 1'aconseguida en sistemes micelars (Attwood,

37



INTRODUCCIO

D., 1983). En funció de la composició deis liposomes i de la
naturalesa química del solut s'ha aconseguit un ampli rang
d'estabilitats, des d'un 0% per la ciclocitidina fins a un
90% per l'halur de trimetilamoni. En el cas deis anestesies

s'ha estudiat la Benzocaina i Procaina entre
una notable estabilització deis

locáis,
d'altres,
mateixos (Habib, M.J., 1987).

aconseguint

Nacucchio i col. (1985) van laque
Piperacillina encapsulada tenia activitat inhibitoria contra
la B-Lactamasa produida per Staphylococcus aureus ádhuc en
preséncia de B-Lactamasa exógena. Aquest fet suggereix que
l'associació del fármac amb els liposomes el protegeix de la

enzimatica a la vegada que li permet

comprovar

degradado
interacció amb l'organisme sobre el que ha d'actuar.

la

Análogament i tal com s'ha esmentat d'antuvi, els
liposomes protegeixen i permeten 1'administrado via oral de
compostos lábils com l'heparina i la insulina.

Els enzims constitueixen un altre grup de substáncies
sensibles. Els primers experiments encapsulant enzims
estaven dirigits a corregir malalties produides per
deficiéncies enzimátiques (Gregoriadis, G., 1972)
caracteritzades per un acúmul de substrat en els lisosomes
(malaltia hipertrópica) que ocasina una hepatomegália o
esplenomegália.

Altres autors (Freeman i col., 1983) van observar que la
superóxid dismutasa, encapsulada en liposomes, facilitava la
protecció de les cél.lules endotelials porcines de la
hiperoxidació (cél.lules cultivades.en atmosfera de 02),
cosa que no es podia observar amb l'enzim lliure. Així,
aqüestes, cél.lules resistien els efectes letals produits peí
02, HzOa i radicáis OH.

Es possible extendre 1'aplicado clínica deis liposomes
a altres síndromes enzimatics. Per exemple, es podrien
utilitzar peí tractament d'immunodeficiéncia severa
subministrant adenosina desaminasa i nucleótid purina
fosforilasa. No obstant, malgrat alguns resultáis
encoratjadors, aquest tipus de terapia per les dificiéncies
enzimátiques té certes limitacions. De fet, en la práctica,
els liposomes son captats molt més rápidament peí fetge i la
melsa que no pas per altres órgans com el cervell i els
múseuls els quals están afectats més freqüenment per
dificiéncies genétiques de naturalesa enzimática (Tyrrell,
D.A., 1976). Per a solventar-ho s'ha proposat encapsular el
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gen responsable de la síntesi de l'enzim en questió
(Forssen, E.A., 1979). En aquest sentit, Nicolau i col.
(1983) van assajar liposomes contenint el gen per la
preproinsulina 1. Es va observar una reducció de la
glicaemia després de la seva injecció.

e) Reducció de la toxicltat en ela telxlts

L'encapsulació pot protegir el contingut deis liposomes
de l'acció immune o enzimática per part de
Alternativament, els liposomes poden prevenir l'acció tóxica
de certs fármacs abans no arribin al lloc d'acció. Redueixen

1'hoste.

les reaccions d'hipersensibilitat en individus immunitzats
amb certes proteines. Tais reaccions, les quals presenten un
problema mes gran en el cas de leucémies tractades amb L-

poden evitar-se amb l'ús deis liposomesasparaginasa,
(Neerunjun, E.D., 1976).

Tots els anticancerosos son menys tóxics administrats
encapsulats en liposomes (Juliano, R.L., 1980). En aquest
sentit, s'han emprat amb éxit liposomes contenint cis-
diaminodiclorplatí (Steerenberg, P.A., 1988).

Els liposomes no s'acumulen en el cor sa i ronyons com
fan certs fármacs (Adriamicina, Doxorubicina) o agents
nefrotóxics (Amfotericina B) (López-Berestein, G., 1983.).

Concretament, s'ha demostrat que 1'Adriamicina
(amfipática) que és incorporada en la membrana lipídica del
liposoma és més tóxica quan s'administra via i.v. en el
ratolí en SUV que quan es fa d'igual forma amb LUV (Gabizon,
A., 1986). Aquesta diferencia de toxicitat pot explicar-se
peí fet que les apolipoproteines del serum son incorporades
molt més= fácilment dins de la capa externa de SUV que no pas
de LUV degut a que el radi de corbatura deis primers és molt
més pronunciat (Wetterau, J.R., 1982). La desestabilització
de la capa lipídica externa induida així, pot conduir a
1'alliberació de 1'adriamicina ais teixits veins.

Análogament, s'ha vist que la Primaquina (Sinden, R.E.,
1982) i els aminoglicósids (Tadakuma, T., 1985), emprats en

d'infeccions bacterials, encapsulats són
tóxics encapsulats que en forma

casos

significativament menys
lliure.

Recentment s'ha demostrat que 1'amfotericina B
encapsulada en MLV és 10 vegades menys nefrotóxica i
hemotóxica (lisi deis eritrócits) "in vivo" i "in vitro"
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(Metha, R., 1984) que quan s'administra en forma lliure. Els
autors d'aquests experiments van demostrar que el tractament
de candidiasis causades per Candida albicans,
eficient quan s'injectava l'antibiótic via i.v.
(Lopez-Berestein, G. , 1983).

era molt
a ratolins

f) Possibilitat d»emprar els liposomes com a mlmetitzants de

l'acció de certes estructures cel.lulars.

S'han emprat liposomes amb Hemoglobina encapsulada peí
tractament de certs casos d'anemia (Gaber, B.P., 1983).

g) Efecte adjuvant deis liposomes.

En la producció d'una vacuna, l'ús d'agents patógens
provoca una resposta immune forta. Persones inoculades amb
la mateixa emmalalteixen o sofreixen efectes secundaris. Per
a evitar aquests problemes s'han obtingut Ag petits emprant
la técnica del DNA recombinant i la síntesi peptidica.
Aquests Ag injectats a animáis poden induir la génesi d'Ac
capagos d'actuar
obstant,
circulants

contra parásits, bacteris o virus. No
no acostumen a ésser captats pels macrofags
i no s'aconsegueix la resposta esperada. Per a

produir Ac, 11agent patógen ha d'ésser captat pels macrofags
que el digereixen i disposen l'Ag pocessat en la seva
superficie. Les cél.lules T s'uneixen a aquest Ag el que
genera la producció d'Ac. Per a estimular una resposta
immune forta amb Ag petits, s'han unit a adjuvant, pero
aquesta unió (Ag-Adjuvant) acostuma a produir
secundaris.

efectes

S'ha suggerit que els liposomes podrien evitar aquest
problema emprant-los com a transportadors per la
immunitz-ació. Quan els Ag s' incorporen en la configuració
apropiada en la superficie deis liposomes, s'incrementa el
seu poder antigénic i es produeix una resposta immune més
gran. Substancies amb propietats adjuvants poden unir-se a
liposomes per a produir adjuvants efectius vers Ag. Aixó
s'ha provat amb éxit peí tractament del cólera, l'hepatits B
i la malaria (Gregoriadis, G., 1987).

El seu avantatge com a transportadors d'Ag está en que
poden portar múltiples Ag en la seva superficie, els quals
poden unir-se a múltiples receptors en cél.lules B o ésser

rápidament per macrofags que indueixen unaendocitats

proliferació cel.lular i més producció d'Ac.
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Paral.lelament, s'han desenvolupat assaigs immunológics
basats en l'ús de liposomes com el LILA (Liposome Immunolysi
Assay) en el que es produeix una interacció directa entre un
Ac immobilitzat en els liposomes i un Ag en el sérum (Umeda,
M. ,

immunoassaig específic per la Micotoxina T-2. Recentment
s'ha aplicat el métode ELISA per a verificar 1'eficiencia de
la unió de liposomes conjugats a determinants antigénics en
una superficie lligada amb glicoforina A (Hutchinson
1988) .

1986 ) . Lingler i col. (1987) van disenyar un

F. J. ,

1 . 1.5.3.- TOXICITAT DELS LIPOSOMES

Pot ésser deguda ais mateixos liposomes, a l'agent actiu
que contenen o a l'acció sinérgica d'ambdós.

Les reaccions adverses poden apareixer simplement com a
resultat de certes característiques estructuráis. Així,
liposomes d'un determinat tamany poden bloquejar els
capilars pulmonars (Rahman i col., 1974) i superficies
carregades (+) són capaces d'eliminar la a-macroglobulina
circulant produint alteracions en la coagulació (Black i
Gregoriadis, 1976).

i Keehan (1977) van observar que liposomes
constituits per PC d'ou inhibien l'activació deis limfócits
i com a conseqüéncia disminuien els nivells de colesterol
cel.lular.

Chen

Els components lipidies deis liposomes poden ésser
tóxics per se o degut a canvis metabólics que indueixin. En
aquest sentit, s'ha observat que després de la injecció
intracerebral en ratolí de grans quantitats de liposomes
formats per dicetilfosfat o estearilamina es produia necrosi
del teixit cerebral o aparició d'epilepsia. Contrariament,
altres autors van constatar que el tractament
intraperitoneal a ratolins durant un període llarg amb
liposomes formats per estearilamina no eren tóxics
(Kimelberg, H.K., 1978).

Per una altra part, s'ha establert que la presencia de
PC d'ou, Colesterol i PA en proporció 7/2/1, o PC de soja no
produia toxicitat en rates (Gregoriadis, G., 1978).

Així dones, com a resum de tot l'exposat fins ara, es
pot assegurar que els liposomes no són en principi tóxics i
que segons el tamany i composició lipídica es pot modular la
seva estabilitat i acumulació preferent en teixits.
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Les aplicacions més clares s'han presentat per molécules
inestables, insolubles o toxiques, No obstant, un altre
aspeóte menys considerat ha estat l'augment de d'afinitat,
sobretot quan les molécules, farmacológicament actives,
actúen sobre estructures fixes de la membrana cel.lular com

són els receptors.

Hom pot fer la hipótesi de que l'elecció adequada deis
lipids pot influir en l'afinitat del liposoma per un
receptor determinat i facilitar l'ancoratge selectiu
respecte al cas de la molécula lliure. Aquest aspecte és
especialment interesant en el cas deis opiacis dons hi ha
evidéncia de que el receptor opiaci está químicament format
per una lipoproteina.

Es per aixó que en el present treball s'ha escollit
essencialment la familia de les molécules opiácies com a
font d'estudi. Per a justificar millor el treball, a
continuació es decriuen els trets més importants del sistema
Receptor opiaci/molécula opiácia.

1.2.- OPIACIS - RECEPTOR OPIACI

Les característiques farmacológiques de les molécules
opiácies són conegudes desde fa molt temps i els seus
efectes están ben descrits i estandaritzats.

Es sap que existeixen varis tipus de receptors opiacis
U, ó i k i que les diverses molécules opiácies interaccionen
amb tots ells presentant distints nivells de selectivitat i
afinitat. La problemática que 1'administració d'aquests
principis actius ocasiona és la creació d'addicció i
dependéncia.

El ‘descobriment el 1975 de l'existéncia de péptids amb
activitat morfinomimética va obrir l'esperanga d'aconseguir
noves molécules que no presentessin els inconvenients deis
opiacis clássics. Aqüestes substáncies pero presenten el
inconvenient d'ésser inestables en front a enzims
proteolítics.

L'administració d'aquest tipus de principis actius en
liposomes podria presentar un avantatge tant en la
modificació de parámetres farmacocinétics com
1'estabilitat deis péptids.

en

La composició química del Receptor Opiaci no es coneix
amb seguretat. Els intents duts a terme per aillar-lo no han
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donat fins ara bons resultáis ja que en el procés
d'aillament s'inactiva el receptor i no és possible
reconstituir-lo mantenint les seves característiques
d'afinitat i activitat.

No obstant, sembla que es tracta d'una proteina que
conté associat un fosfo o glicolípid. D'entre tots els
fosfolípids, es creu que la PS i els gangliósids són els
seus components majoritaris. El paper deis lípids en
1'estructura del receptor és font de controversia. Hi ha
autors que creuen que formen part directament de la seva
estructura química, d'altres creuen que la conformado
óptima del receptor ve modulada per la microviscositat o
fluidesa de 1'entorn lipidie. Totes aqüestes hipótesis venen
complicades per 1'existencia de diferents tipus de receptors
i la distinta distribució deis mateixos en distints teixits.

i acceptant aquesta diversitat d'hipótesis hom pot
1'encapsulació d'opioids en liposomes

Tot

pensar
composició semblant al receptor opiaci podría modificar la
seva afinitat i selectivitat en assajos "in vitro" i teñir
alguna influencia en la seva farmacocinética "in vivo".

deque

En aquest sentit s'han preparat liposomes encapsulant
els opiácis indicáis en la figura 8.

La Morfina és un alcaloide fenantrénic que s1obté de
1'adormidera (Papaver somniferum) i que s'empra com
analgésic. De la mateixa planta s'extreu, com a producte
minoritari, la Codeina que presenta un petit efecte
analgésic pero que té un gran poder antitossiu.

Malgrat els efectes indesitjables de la Morfina, com
depressió respiratoria, tolerancia, dependencia i
restrenyiment, entre d'altres, segueix essent el fármac
d'elecció en malalts termináis.

Per tal de resoldre els problemes derivats d'una terapia
amb aquest principi actiu, s'han fet nombroses recerques
encaminades a l'obtenció d'altres analgésics. Una de les
vies que es va seguir en aquest sentit, fou la modificació
de l'anell fenantrénic per introducció de radicáis. Així
s'obtingué la Naloxona que, contra el que calia esperar,
tenia propietats farmacológiques oposades a les de la
Morfina i opiacis. Per aixó es va classificar com a
antagonista pur de la Morfina i actualment s'utilitza en
terápies de deshabituació.
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L'Etilmorfina en canvi, obtinguda segons la mateixa
estrategia, presenta encara que en menor grau, efecte
analgésic i destaca peí seu gran poder antitossiu.

HOCH3

N—Cl!2CH=Cll2

MORFINA NALOXONA

C2H50'^^

N(CH3)2

ch3ch2coc—ch2chch3 • HC1

ETILMORFINA METADONA

Figura 8.- Molécules opiácies encapsulades en liposomes.

Paral.lelament, es van sintetizar principis actius com
la Meperidina i la Metadona que en major o menor grau
presenten els mateixos efectes secundaris.

S'han dut a terme nombrosos estudis per tal de trobar
relacions estructura-activitat que permetessin arribar al
diseny de molécules més actives, no obstant, encara no está
ciar quins són els trets fonamentals que confereixen
activitat farmacológica diferent i sovint contraposada a
molécules amb estructures bastant semblants.

Com a complement del treball i amb el mateix objectiu,
s'han fet servir el Levamisol i el Tiofanat, fármacs amb
propietats antihelmíntiques (Fig. 9).
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2.- OBJECTIUS

Ateses les descripcions donades en la introdúcelo, el
present treball de Tesi es va planificar en funció de tres
aspectes fonamentals relacionáis amb els liposomes:

Fer un estudi sistemátic de les variables que
influeixen en 1'encapsulació i estabilitat deis principis
actius en liposomes tais com: característiques deis lípids,
métodes d'obtenció deis liposomes i hidrofobicitat deis
fármacs encapsulats.

a)

b) Fer un estudi sistemátic i comparatiu de l'activitat
farmacológica deis opioids en funció de la forma
d'administrado i de la composició lipídica deis liposomes.

c) Emprar els liposomes com a model de membrana, per a
estudiar les interaccions de les molécules opioids amb
lípids.

Per a dur a terme aquests objectius es va procedir
segons els següent esquema:1)Posta a punt de la metódica analítica deis fármacs
emprats per Cromatografía Líquida d'Alta Eficácia i
Espectrefotometria d'Ultraviolat.2)Posta a punt del métode d'análisi quantitatiu i
qualitatiu per Colorimetria i Cromatografía Líquida d'Alta
Eficácia respectivament, deis fosfolípids emprats.

fármacs3)Determinado de la hidrofobicitat deis
emprats mitjangant el cálcul deis coeficients de partido n-
octanol/aigua.4)Preparado de diversos tipus de liposomes i valorado
deis prinicipis actius encapsulats.5)Fer estudis d'estabilitat d'aquests liposomes.6)Posar a punt els assajos farmacológics "in vivo" i
"in vitro" per a determinar l'activitat opioid deis fármacs
lliures i encapsulats.

Dur a terme un estudi físico-químic7) les
interaccions fármacs-lípids en funció deis canvis en les
Temperatures de Transido de fase de l'estat de gel a
cristall líquid mitjangant les técniques de Turbidimetria i
Análisi Térmica Diferencial.

de
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s

HH c — NH— COOC2H5

NH—C-NH—COOC2H5
II
S

LEVAMISOL TIOFANAT

Figura 9.- Antihelmíntics encapsulats en liposomes.

és derivat imidazotiazólic iLevamisol

concretament, el L-isomer d'un racémic, el Tetramisol. Es un
antihelmintic

gastrointestinals i pulmonars. A més a mes,
immunoestimulants ja que restitueix el número de limfócits T
ais valors normáis i intervé en la recuperació de varis
parámetres clínicament mesurables de 1'estatus
S'empra preferentment en veterinaria encara que donat el seu
poder immunoestimulant ha sigut administrat a humans.

El un

d'ampli parásits
té efectes

espectre contra

immune.

El Tiofanat és un precursor benzoimidazólic que és
metabolitzat a benzoimidazols en 1'animal hoste.

obtingut per modificació de les cadenes laterals del nucli
del tiabendazol. Com 1'anterior, és un antihelmintic d'ampli
espectre.

S' ha
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3.-MATERIALS I METODES

3.1.-MATERIALS

3.1.1.-INSTRUMENTACIO

sonicacions es van dur a terme amb un bany
d'ultrasons (Selecta) i amb una sonda d'ultrasons (Labsonic
1510) de 10 mm de diámetre i una altra de 20 mm.

Les

centrifugacions es van fer amb els següents models
L.5-65B (Ultracentrifuga), J.2-21

SJ 10 i TH 4
una centrífuga

Les
de centrifugues Beckman:
i TJ 6R dotades amb els rotors SW 60 Ti,
respectivament. També es va utilitzar
Eppendorf, model 5414 S i una Heraeus Christ GMBH.

Les mesures de pH es van fer amb un pHímetre Crison,
model MicropH 2001.

La conductivitat es va mesurar en un Conductimeter 522
Crison.

La cromatografía d'exclusió molecular, es va dur a terme
mitjangant un equip format per una Columna Pharmacia Fine
Chemicals K-16/70 (60 cm x 1,5 cm); bomba peristáltica
Gilson Minipuls II; detector de U.V. dotat d'un filtre de
228 nm LKB 2138 Uvicord-S; col.lector de fraccions LKB 2212
Helirac i registrador d'elució Lin Seis L 6512.

Pels assajos farmacológics d'organ aillat d'íleum de
conill porquí es va emprar un sistema equipat amb un bany
d'organs Ugo Basile 4050 termostatitzat que disposava de
dues cubetes (13 mi) connectades a una bombona
subministradora de carbogen. Per a muntar la preparado es
van fer servir dos electrodes de platí (un per a cada
cambra). Els canvis de tensió de l'organ es van detectar
mitjangant un transductor de forga isométric (Panlab). Tant
les contraccions naturals com les induides per un
estimulador Harward es van enregistrar amb un registrador
Omni-Scribe Houston Instruments.

La Cromatografía Líquida d'Alta Eficacia es va realitzar
un aparell Kontron Analytic equipat amb dues combesamb

414, barrejador i detector de U.V. Uvikon 740 LC connectat a
un integrador Hitachi D-2000.

LC
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Les mesures espectrefotométriques es van dur a terme
mitjangant un espectrefotómetre Shimadzu UV-240 que
disposava de cubetes de quars Pye Unicam Ltd 10 mm
connectat a un registrador Graphicord de la mateixa marca.
Alhora de fer la mesura de les transicions de fase deis
liposomes es va emprar un bany termostatitzat P.M.T Amson
NV.

Les mesures de DSC es van fer amb un aparell Mettler TA
3000 dotat d'un processador TC 10 i una cel.la DSC 30
refredada amb nitrogen líquid.

La microscopía electrónica es va efectuar amb un aparell
Hitachi HU-12A.

Les diálisis es van dur a terme amb membranes de diálisi
de cel.lulosa regenerada de radi de porus promig de 24 A° i
amb límit d'exclusió de 8000-1500 daltons (Visking Dialysis
Tubings subministráis per Serva).

Les liofilitzacions es van fer amb una liofilitzadora
Telstar, model Lioalfa.

Tant l'aigua, que es va obtenir mitjangant un aparell
Milli Q, com les solucions amortidores fetes servir van
filtrar-se per membranes de 0'22 um de diámetre de porus
promig de la casa Millipore.

3.1.2.-DISSOLVENTS I REACTIUS

Els productes químics d'ús general que es van fer servir
eren tots per análisi i de la casa Panreac excepte que
s'indiqui altra cosa: ácid acétic glacial, ácid ascórbic,
ácid clorhídric (1 N), ácid fosfóric, ácid perclóric (70%),
ácid trifluoroacétic (Merck), cloroform, éter
metanol, n-octanol (Fluka), acetat amónic
bicarbonat sódic, bisulfit sódic,
sódic, clorur potássic,
fosfat sódic monobásic dihidratat,
glucosa, heptamolibdat amónic
sulfat magnésic heptahidratat,
trishidroximetiaminometá (TRIS).

etílic,
(Fluka),

clorur cálcic, clorur
fosfat sódic dibásic dihidratat,

fosfat monopotássic,
(Merck), Hidróxid sódic,
sulfit sódic anhidre,

Els dissolvents per HPLC de la casa Romil que es van
emprar són acetonitril, isopropanol i metanol.
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Es van fer servir els següents lípids: Lecitina d'ou
(Merck i Lucas Meyer), purificada en el nostre laboratori
segons el métode descrit en l'apartat 2.1 de métodes. Acid
lauric, ácid mirístic, L-a- Fosfatidil-L-Serina bovina (98%
de puresa) (Sigma), DL-a-Dipalmitoilfosfatidilcolina (99%
de puresa) (Sigma), colesterol (Panreac).

Els fármacs que es van assajar foren Codeina Base lliure
(Uquifa) a partir de la qué es va obtenir el corresponent
clorhidrat segons s'indica en l'apartat 3.2.1.6 de métodes.

Clorhidrat (Uquifa), Meperidina Clorhidrat
Metadona Clorhidrat (Esteve), Morfina Clorhidrat

Naloxona Clorhidrat (Abelló), Leu-Encefaliña
(Bachem Feinchemikalien AG), Tiofanat (Uriach) i

Clorhidrat (Uriach). Tots aquests productes,
execepte la Leu-Encefaliña, van ésser cedits gratuitament
per les Firmes esmentades.

Etilmorfina
(Bayer),
(Abelló) i
Acetat
Levamisol

Els gasos fets servir foren:
(95% Oxigen i 5% Dióxid de carboni).

Nitrogen i Carbogen

3.1.3.-SUPORTS CROMATOGRAFICS

Com a suports cromatografics per a
d'exclusió molecular
(Pharmacia); Oxid d'alumini (alúmina neutra) de tamany de
porus 70-230 Mesh-Atsm (Merck). Per la cromatografía en capa
fina: DC- Alufolien Kiessegel 60 (0'2 mm espessor) sense
indicador de fluorescéncia (Merck) i per la cromatografía
Liquida d1Alta Eficácia (HPLC) una columna Spherisorb (ODS2)
de 5 um de tamany de partícula (12'5 x 0'46 cm) i columna de
Sílica Spherisorb (SiOW) (25 x 0'4 cm) ambdues farcides per
Tecnokroma.

cromatografía
es va fer servir: Sepharosa Cl 4B
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3.1.4.- SOLUCIONS

Es van preparar les següents solucions:

Solució nutritiva de Krebs modificada pels assajos
d'íleum de conill porquí: Bicarbonat sódic: 25 mM; Clorur
cálcic anhidre: 2'76 mM; Clorur sódic: 131'2 mM; Clorur
potássic: 2'53 mM; Glucosa: 11 mM; Fosfat monopotássic: 1'29
mM i Sulfat magnésic heptahidratat: 1'3 mM.

Solucions amortidores per a la preparació de liposomes :
Trishidroximetilaminometá (5 mM)/HCl pH: 7'4. PBS: Clorur
sódic: 136 mM; Clorur potássic: 2'68 mM; Fosfat bisódic
undecahidratat: 0'13 mM i Fosfat monosódic dihidratat: 0'32
mM. El pH es va ajustar a 7'4 amb Hidróxid sódic O'IM.

Solucions amortidores per HPLC: Acetat amónic 13 mM;
Acetat amónic, 13 mM/Acétic O'l N de pH:5'4 i Aigua
bidestil.lada amb 0'05% TFA.

Solució fosfats per al cálcul del coeficient de
partició: 81 mi d'una solució de Fosfat sódic dibásic 0'2 M
més 19 mi d'una solució de Fosfat sódic monobásic 0'2 M,
enrasat fins a 200 mi amb aigua bidestil.lada.

Solucions per la quantificació del fósfor.
Solució A: 1 g d'heptamolibdat amónic més 8 mi d'ácid
perclóric (70%) en 60 mi de H20. Solució B: 1 g ácid
ascórbic en 40 mi HzO. Aqüestes solucions es van barrejar
equivolumetricament just abans de fer-se servir.
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3.2.1.- METODES DE CARACTERITZACIO DE PRINCIPIS ACTIUS

Com análisi prévia a qualsevol assaig es va comprovar la
puresa de tots els principis actius pels següents métodes:

3.2.1.1.- ANALISI ELEMENTAL.
Duta a terme peí Servei de Microanálisi del Departament

de Química Orgánica Biológica del CID de Barcelona amb un
analitzador Perkin Elmer 240.

3.2.1.2.- CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA (TLC).
Com a eluient es va fer servir una barreja de

ClsCH/MeOH/HzO (65:25:4, v/v), revelant-se la placa per
carbonització prévia vaporització amb ácid perclóric al 40%.

3.2.1.3.- ESPECTREFOTOMETRIA DE U.V.
Es van fer espectres ciü solucions aquoses o

clorofórmmiques, segons la solubilitat, 10 mM deis fármacs
en qüestió des de A:800 nm fins a A:190 nm.

3.2.1.4.- CROMATOGRAFIA LIQUIDA D1ALTA EFICACIA (HPLC).
Métode emprat tant per a realitzar una análisi

quantitativa deis principis actius
Com a fase
fase reversa

empaquetada amb Octadesilsilá (ODS-2) de 5 pm de tamany de
partícula. Sempre es va treballar amb precolumna, farcida
amb el mateix component de la fase estacionária. Quant a la
fase móbil, 1'eluient orgánic fou sempre Acetonitril (ACN)
mentre que 1'aquós va ésser molt variable, tal com s'explica
en 1'apartat de Resultats i Discussió, degut a la diferent
naturalesa deis fármacs emprats. Aquest darrer component es
va filtrar per una membrana de 0'22 pm de diámetre de porus
i desgasat.

qualitativa
utilitzats en aquest treball experimental,
estacionária es va fer servir uncí columna de

com

Es va treballar generalment en condicions isocrátiques
encara que en alguna ocasió va ésser necessari fer un
gradient. El flux fou de 1 ml/min fent-se els assajos a
temperatura ambient. El procés de la cromatografía es va
seguir mitjangant un detector de U.V. a una A= 254 nm.

Una vegada trobades les condicions d'elució óptimes
cada

per
sevesprincipi actiu,

característiques cromatográfiques que són el temps
retenció correglt (t'r) i el factor capacitat (K). El temps
de retenció del solut o temps al que surt el pie en el
cromatograma (t r-) pot dividir-se en dues parts, t m o temps
que necessiten les molécules de la fase móbil per a

es van calcular lesa

de
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traslladar-se d'un extrem a un altre de la columna per a una
cabal determinat i, t'r o temps de retenció corregit que es
defineix com el temps en que les molécules del solut están
interaccionant amb la fase estacionaria. Aquest es calcula
per la fórmula indicada a continuació.

t'r- = tr- tm

El factor capacitat (relació de capacitat) es relaciona
segonstambé amb el temps de retenció i es calcula

1'equació:

K t' r tr - t™
tm tm

En la figura 10 es representa un cromatograma tipie de
HPLC amb les característiques definides abans. El primer pie
correspon al solut no retingut i el segon al de la mostra
problema.

»r

4—^—M t’r
*

y v

temps

Figura 10.- Registre d'un cromatograma de HPLC amb
seus parámetres característics.

els
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3.2.1.5.- METODE DE MESURA DE LA HIDROFOBICITAT (P).

Aquest métode es basa en la mesura del coeficient de
repartiment en un sistema octanol/aigua i en un altre
octanol/solució amortidora de fosfats.

Es va preparar una solució del principi actiu 0'2 mM en
aigua i una altra en solució amortidora de fosfats (pH:
7'4). Se'n van agafar 10 mi de cadascuna i es van barrejar
amb 10 mi d'octanol. Després d'agitar-los durant 15 minuts,
es van centrifugar a 3000 RPM durant 20 minuts (centrífuga
Heraeus Christ GMBH), separant-se a continuació la fase
orgánica, que es desprecia. Es valora el contingut en
principi actiu de la fase aguosa per HPLC.

solució amortidora de fosfats es va

barrejant 81 mi d'una solució de fosfat sódic dibásic 0'2 M
amb 19 mi d'una solució de fosfat sódic monobásic 012 M i
enrasant fins a 200 mi amb aigua bidestil.lada.

La preparar

El coeficient de partició es va calcular segons la
fórmula següent:

Concentració de principi actiu en octanol
Concentració de principi actiu eñ fase aguosa

P= Log

3.2.1.6.- OBTENCIO DEL CLORHIDRAT DE CODEINA.

Es va dissoldre la codeina base lliure en metanol. S'hi
addicioná una quantitat equimolecular del HCl 1 N. A
continuació, es va afegir éter etílic gota a gota fins
1'enterboliment de la solució. Es va deixar cristal.litzar
durant tota una nit a la nevera. A continuació es va filtrar
en un crisol del n°4. S'assecá i es va sotmetre a les
análisis esmentades en els apartats anteriors.
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3.2.2.-METODES DE CARACTERITZACIO DE FOSFOLIPIDS

3.2.2.1.- METODE DE PURIFICACIO DE LA FOSFATIDILCOLINA.

La fosfatidilcolina (PC), comunment coneguda com a
lecitina és un fosfolípid neutre que s'ailla de l'ou de
gallina, de llavors de plantes i d'altres teixits d'animáis.
El seu color és prácticament blanc quan la seva obtenció és
recent, pero amb el temps passa de groe a marrón en
preséncia de l'aire. Aixó és degut a la inestabilitat deis
dobles enllagos de les seves cadenes hidrocarbonades en
front a l'oxigen de l'aire. Es insoluble en aigua pero
s'emulsiona quan es posa en contacte amb ella. Tampoc és
soluble en acetona, olis animáis i vegetáis. Ho és en canvi
en cloroform, éter de petroli, éter etílic, olis minerals i
ácids grassos.

La lecitina es va purificar per cromatografia en columna
segons el métode descrit per Singleton (1965) amb algunes
modificacions. El suport cromatografic va ésser l'óxid
d'alumini (Alúmina neutra) d'activitat 1. Se'n van pesar
100 g ais que es van afegir 100 mi de Cl3CH introduint-se, a
continuació, en una columna de 25 cm de longitud per 2'8 cm
de diámetre. Es va anar eluint amb Cl3CH fins la total
compactació de 1'alúmina. La velocitat de percolació fou de
7 ml/min. Una vegada preparada la columna es van seguir els
passos següents:

a) Peposició de la mostra.

Es van dissoldre 5 g de lecitina d'ou impura en 10 mi
de Cl3CH. D'aquesta solució se'n van depositar lentament i
evitant remoure l'alúmina, 6 mi (3 g). La penetració total
de la mostra s'aconseguí rentant les parets de la columna
amb petites quantitats de Cl3CH dues o tres vegades.

b) Elució.

Quan tota la mostra es deposita en el Hit de la columna
es comengá a eluir amb Cl3CH que arrastra els lípids
neutres. Es van recollir quatre fraccions de 50 mi. A
continuació i una vegada es comprová per capa fina que ja
havien sortit els carotens i altres materials no adsorvits a

la columna, es va eluir amb una barreja de Cl3CH/MeOH (9:1,
v/v) que desadsorveix la lecitina. També es van recollir
quatre fraccions de 50 mi. Aqüestes condicions d'elució són
critiques dones si s'augmenta la concentració de MeOH
s'elueixen altres fosfolípids.
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c) Detecció.

Es va fer per cromatografía en capa fina en placa de
sílice segons el métode descrit per Skipski (1962). Com a
eluient es va fer servir una barreja de Cl3CH/Me0H/H2O
(65/25/4; v/v) revelat-se per carbonització de la placa
previa vaporització amb ácid perclóric al 40%.

d) Conservació.

Es va evaporar el dissolvent de les fraccions que
contenien lecitina i es guarda a 4o sota atmosfera de
nitrogen.

3.2.2.2.-CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA (TLC)

Com assaig previ i de la mateixa forma que en el cas
deis fármacs esmentats d'antuvi, és convenient fer una
análisi de tots el lípids per capa fina per tal de comprovar
la seva pu.resa.

Es van dissodre els lípids en Cl3CH i es va depositar
una mostra en la placa. A continuació s'eluí amb una barreja
de Cl3CH/MeOH/H20 (.65/25/4; v/v). El revelat es feu per
carbonització de la placa previa vaporització amb HClO* al
40% (Skipski, U.P., 1962).

Degut al fet de no disposar d'un revelador específic per
a la lecitina, abans de realitzar la cromatografía en capa
fina, és necessari desenvolupar la placa una vegada en buit.
Es retalla 1 cm de la part superior i així s'eliminen les
taques degudes a impureses lipídiques del solvent o de la
placa que interferirien en el revelat posterior.

3.2.2.3;- ESPECTREFOTOMETRIA DE Ü.V.

Una de les formes de degradado deis fosfolípids, es-
pecialment de la PC, és la deguda a 1'oxidado de les
cadenes hidrocarbonades insaturades. Els estadis pels que
s'arriba a 1'oxidado són els següents: transposició deis
dobles enllagos fins l'obtenció d'-un dié conjugat seguit per
la formado del hidroperóxid. A continuació es forma un
anell inestable que es trenca per a donar ácids i aldheids
de cadena curta. La reacció es desencadena per la pérdua
d'un átom d'hidrogen a-metilé que dona un radical lliure
molt reactiu. Aquest fenomen es mesura peí increment de
l'absorció a 235 nm originat per un augment de la conjugado
del dié (Klein, R.A., 1970).
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Per a mesurar l'oxidació de la PC es va

solució clorofórmica 10 mM fent-^se una

mateixa entre 350 i 190 nm.

preparar una
lectura de la

Aquesta degradació s'evita, en gran part, treballant amb
purificades recentment i en atmosfera depreparacions

nitrogen.

Com a norma general de treball, la lecitina va ésser
purificada en petites quantitats de manera que sempre es va
fer servir immediatament després de la seva purificaió. No
obstant, abans de qualsevol assaig es va comprovar la seva
puresa per TLC, HPLC i espectrefotometria de U.V.

3.2.2.4.- CROMATOGRAFIA LIQUIDA D1 ALTA EFICACIA (HPLC).

Técnica emprada per analitzar la PC impura i la
purificada. Com a fase estacionaria es va utilitzar una
columna de Silica (Spherisorb SiOW, 25 x 0'4 cm) i com a
fase móbil una barreja de ACN/Isopropanol/MeOH/H20/TFA
(135/20/10/6'7/0'85, v/v). Es va treballar en condicions
isocrátiques, a temperatura ambient, a un flux de 1 ml/min i
detecció a A: 206 nm.

3.2.2.5.-METOPE DE DETERMINACIO QUANTITATIVA DEL FOSFOR

El métode utilitzat (McClare, C.W., 1971) permet
conéixer de forma indirecta el contingut de fosfolípid d'una
preparado mitjagant una valorado colorimétrica que
determina del seu contingut en fósfor.

Es va preparar una solució patró de Na2HPO« 40 pM (5'67
pg/ml Na2HPCU que equivalen a 1'24 pg/ml de P) previament
pesat i desecat fins a pes constant, per a fer una recta de
calibrado. Es van separar alíquotes de O'l a 1 mi, se'ls va
afegir 0'5 mi de HClO* (70%) i es carbonitzaren a reflux 30
minuts a 210°. Passat aquest temps s'arrefredaren i s'hi
afegiren 9'5 mi del reactiu de fosfats. Una vegada ben
agitat i escalfat a 50° durant 1 hora, es deixá refredar
llegint-se, a continuado, 1'absorbáncia a 825 nm. Es va fer
també un blanc amb H20 de la mateixa qualitat que 1'emprada
alhora de fer les dissolucions.

solució
clorofórmica de concentració similar a la de la solució
patró de fosfat inorganic, s'evapora el dissolvent i es
procedí tal com s'ha descrit anteriorment.

Per a valorar la PC es va preparar una
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3.2.3.- METODES D'OBTENCIO DE LIPOSOMES

3.2.3.1.- METODE D'OBTENCIO DE LIPOSOMES MULTILAMINARS (MLV)

Es va seguir essencialment el métode descrit per
Normalment es van preparar dos lots de

un amb PC (25 mg) i l'altre amb PC/Colesterol
Es van barrejar amb una mésela de Cl3CH/MeOH

evaporant-se a continuació el dissolvent en un

rotavapor durant 1 hora, de forma que els lípids quedessin
disposats com una fina pel.lícula al voltant de les parets
del baló. Una vegada assecades les mostres completament, es
va passar N2 durant 15 minuts a fi d'arrastrar les ultimes
traces de dissolvent orgánic. Seguidament, s'hidrataren amb
2 mi d'una solució de principi actiu de 1 mg/ml i
S'homogeneitzaren amb l'ajuda d'un bany d'ultrasons. Un lot
de cada tipus de fosfolípid s'hidrata durant 2 hores i un
altre durant 48 hores sota agitació suau. Aixi s'obtingué
una població de MLV barrejada amb material no encapsulat.

Wilschut (1982).
fosfolípids,
(25 mg/4 mg).
(2:1, v/v)

Per tal de separar el material no encapsulat, es van
addicionar 8 mi de PBS pH: 7'4 i es centrifugaren a 25.000
x g, durant 25 minuts a 4o. Aquest procés es va realitzar
tres vegades més, canviant cada vegada les aigües de rentat.
L'últim precipitat que estava format per liposomes contenint
solsament
amb PBS fins a 5 mi. Una alíquota d'aquesta suspensió es
valora per HPLC.

producte encapsulat es va resuspendre i enrasar

Alhora d'encapsular un compost no hidrosoluble es va
dissoldre en Cl3CH/MeOH (2:1, v/v) i s'addicioná directament
a la barreja de lípids. A continuació s'hidrata amb 2 mi de
PBS pH: 7'4 seguint-se el mateix ’ procediment que s'ha
indicat abans.

3.2.3.2.- METODE D'OBTENCIO DE LIPOSOMES UNILAMINARS (SUV).

Es va seguir, amb algunes modificacions, el métode
descrit per diferents autors (Huang, CH. 1969; Wilschut, J.
1982).

Es va preparar una suspensió de MLV de PC tal com s'ha
indicat en l'apartat anterior (abans de centrifugar). Es va
sonicar la preparado amb una sonda d'ultrasons de 10 mm de
diametre a 100 W de poténcia, mantenint el tub que contenia
la dispersió submergit en un bany de gel a 4o. El temps
total de sonicació va ésser de 10 minuts fent-ho a intervals
de 2 minuts i deixant un minut entre dues sonicacions
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succesives, durant el qual es passá un corrent de Nz . A
continuado es va centrifugar a 159.000 x g durant 3 hores
per tal d'eliminar les partícules de titani alliberades per
la sonda i per a separar la fracció de MLV que hagués pogut
quedar. 1 mi del sobrenedant es va sotmetre a una filtrado
sobre gel amb Sepharosa Cl 4B. L'elució es va fer amb una
solució 5 mM de TRIS pH: 7'4. El flux d1 eludo va ésser de
32 ml/hora i es recolliren fraccions de 1'5 mi.

3.2.3.3.- METODE D'OBTENCIO DE LIPOSOMES PER DESHIDRATACIO

I REHIDRATACIO (DRV).

Es va seguir el procediment descrit per Kirby
Gregoriadis (1986).

i

Es van preparar sempre per triplicat tres lots de
fosfolipids de la següent composició: PC (25 mg), PC/COL (25
mg/4mg) i PC/COL/PS (25mg/4mg/5mg). Es va seguir el
procés indicat en el punt 3.2.3.1 fins l'obtenció de MLV. A
continuado es separa un lot de MLV de cada tipus de
fosfolípid, es col.loca en un bany de gel a 4o i es sónica
amb una sonda d'ultrasons tal com s'ha indicat en l'apartat
3.2.3.2. pero hidratant només amb 2 mi de HzO (no amb la
solució del principi actiu a encapsular). Les SUV així
obtingudes es van centrifugar a 1700 x g, a 4o durant 15
minuts per tal de separar les partícules de titani que
s'havien després de la sonda i les possibles MLV que
haguessin pogut quedar. 1 mi del sobrenedant es va barrejar
amb 0'5 mi de la solució de principi actiu a encapsular de
concentrado 2 mg/ml (aproximadament 5 mM). El mateix es va
fer amb l'altre lot de MLV que s' havia reservat i que a
partir d'aleshores va seguir un tractament comú.

Es "va barrejar perfectament la dispersió de fosfolípid
(s)/principi actiu amb l'ajuda d'un vibromixer, es congela
rápidament amb una barreja de MeOH i neu carbónica (-50°) i
es liofilitzá. Una vegada acabat aquest procés es va
rehidratar el residu sec amb 1 mi de PBS agitant fins la
completa homogeneítzació.

Per a separar els DRV del material no encapsulat es van
centrifugar a 25.000 x g (14.000 RPM), a 4o durant 25
minuts. Passat aquest temps es va separar el sobrenedant i
es va tornar a centrifugar segons les mateixes condicions.
Finalment, i una vegada decantat el segon sobrenedant,
s'obtingueren els DRV i determinant-se a continuado el
contingut en principi actiu per HPLC.
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Per tal de millorar 1'eficacia de 1'encapsulació i
mantenint la mateixa relació molar fosfolípid/principi
actiu, es van fer DRV partint de solucions iniciáis més
concentrades i seguint-se amb les modificacions que es
senyalen a continuació, el protocol descrit anteriorment.
Una vegada barrejats els lípids i evaporat el dissolvent, es
van hidratar amb 40 mi d'aigua millipore. Es van sonicar amb
una sonda d'ultrasons de 20 mm de diámetre, essent el temps
total de sonicació de 15 minuts. Es centrifugaren a 1700 x
g durant 15 minuts a 4o, separant-se 20 mi del sobrenedant
(PC/COL: 625 mg/100 mg) ais qué s'addicionaren 10 mi d'una
solució de Morfina 14 mM (aproximadament 3 vegades més
concentrada que en el cas anterior). Es va congelar i es
liofilitzá tota una nit. Una vegada ben sec es va rehidratar
amb la mínima quantitat de PBS possible (3 mi) per
aconseguir una dispersió homogénia i es continua fins
l'obtenció de DRV tal com s'ha indicat anteriorment.

3.2.4.-CARACTERITZACIO DE LIPOSOMES: MICROSCOPIA ELECTRONICA

La Microscópia Electrónica és una de les técniques més
emprades per a caracteritzar les preparacions liposómiques
ja que permet determinar de manera aproximada la lamelaritat
(en funció de la proporció de lípid exposat al medi extern)
(Zasadzin, J.A.N., 1986) i el tamany de les vesícules
(Guiot, P., 1984).

En aquest camp existeixen dos métodes d'observació
possibles depenent del tipus de material en estudi: la
Microscópia Electrónica d'Escombrat i la de transmissió.

En aquest treball es va seguir el métode de Transmissió
basat en el bombardeig de la mostra per un feix d'electrons,
de forma que les diferents regions es distingeixen entre sí
segons la seva capacitat de difondre els electrons.

Es va emprar la técnica de tinció negativa, molt
senzilla i aplicable a 1'estudi de membranes tal com indica
Makowski (1983) ja que el seu límit de ressolució és de 1'5
nm. Primerament es deposita una gota del colorant,
fongsfotungstat sódic al 1%, pH: 7, sobre la mostra a
estudiar situada sobre una reixeta metal.lica. Després de 10
minuts, temps necessari per la fixació del colorant,
s'assecá l'excés d'aquest, es renta i es procedí a
1' observado.

Fou necessari treballar amb varíes concentracions de

liposomes sotmeses a diferents temps de tinció a fi de
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trobar les condicions óptimes de treball per a cada lot de
liposomes.

Aquesta técnica presenta alguns inconvenients com la
distorsió deis liposomes (Miyamoto, V.K., 1971) o errors en
l'observació per penetració massiva del colorant.

3.2.5.- METODES DE MESURA DE L'ESTABILITAT DELS LIPOSOMES

3.2.5.1.-Estudi de la pérdua del contingut en funció del

temps.

Es va agafar una alíquota de la preparado de liposomes
(O'l mi) a la que es va addicionar PBS, pH:7'4 (0'9 mi). Es
van centrifugar 10 minuts en una centrífuga Eppendorf a
14.000 RPM. A continuado, es va separar el sobrenedant i es
valora el seu contingut en principi actiu per HPLC. El
procés es va repetir setmanalment durant 2 mesos.

3.2.5.2.- Estudi de l1agregació en funció del tenps

Es va basar en 1'estudi del canvi de turbidesa al llarg
del temps, d'una dispersió de liposomes (Defrise-Quertain,
1985). Es va fer una dilució deis liposomes de forma que la
lectura en un espectrefotómetre de U.V. a A: 550 nm, fós
menor de 0'05. Les mostres es van preparar per duplicat,
mantenint-se una a temperatura ambient i 1'altra a 4o.
Es van fer lectures setmanals durant 2 mesos.

3.2.6.- METODES D'ESTUDI DE LA INTERACCIO LIPID-PRINCIPI

ACTIU.

Per tal de determinar el tipus d'interacció entre els
opiacis i fosfolípids i així poder fer una extrapolado deis
fenómens que es produeixen a nivell de membrana, es van
efectuar dos tipus d'assaigs basats fonamentalment en la
mesura de les temperatures de transició de fase.

CALORIMETRIA DIFERENCIAL D1ESCOMBRAT (DSC).3.2.6.1.-

Es van preparar MLV de DPPC amb un pes fixe de lípid de
6 mg en cada mostra i diferents proporcions de Morfina,
Metadona, Meperidina, Naloxona, Codeina i Etilmorfina. El
volum de cada mostra va ésser de 150 ul. Previament a

l'assaig deis MLV, es va calibrar l'aparell amb ácid lauric
i ácid mirístic. Es va depositar 120 ul de cada mostra en
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unes capsules d'alumini de 160 pl de capacitat que a
continuació es van sellar. Les mesures calorimétriques es
realitzaren en un rang de 10 °C a 55 °C (283-328 °K), a una
velocitat d'escombrat de 2°min_1 i una sensibilitat de 1716
mW. Com a referencia es va emprar HzO que es va sotmetre al
mateix tractament que les altres mostres. Per a cadascuna
d'elles es van fer al menys, quatre cicles d'esclafament i
refredament. Els canvis d'entalpia es van calcular a partir
del pie principal del registre de DSC.

3.2.6.2.- Métode turbidimétric

Es basa en la mesura del canvi d'absorbáncia d'una
dispersió de liposomes (MLV) sotmesos a escalfament
mitjangant un bany termostatitzat. La lectura es va fer en
un espectrefotómetre de U.V. a A:550 nm. Es van preparar
MLV de PC i DPPC amb diferents molécules opioides. La
concentració total de lípid fou 25 mM. Es va resuspendre en
una solució amortidora de TRIS/HCl 5 mM. La quantitat de
liposoma afegida va ésser la necessária per a donar una
absorbáncia aproximada de 0'5 a A:550 nm.

A continuació es va fer un escombrat de temperatures
anotant la densitat óptica obtinguda per cadascuna d'elles.
El control de la temperatura en el interior de la cubeta es
va realitzar constantment mitjangant un termopar. Es va fer
també un blanc per a cada tipus de fosfolípid.

3.2.7.- METODES DE DETERMINACIO DE L1ACTIVITAT BIOLOGICA

11 In vitro"; Bloassalg de 11 ileum de conill porqui3.2.7.1.-

(GPI)

Un deis asajos "in vitro" per la caracteritazació deis
compostos opiacis és el del plexe mientéric de 1'ileum de
conill porqui (Kosterlitz, H.W. 1968). Aquest teixit és ric
en receptors opioides del subtipus p sobre els que actúa
tant la morfina (agonista) i els compostos derivats d'ella,
com els péptids opioides. La seva acció es caracteritza per
una inhibició de les contraccions naturals o produides
artificialment per 1'estimulació eléctrica del teixit i
posterior recuperació de 1'amplitud de tais contraccions amb
naloxona (antagonista).

L'activitat de 1'agonista ve determinada peí parámetre
IC50 que es defineix com la concentració de principi actiu
que produeix el 50 % de la inhibició de les contraccions.
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Per aquest bioassaig es van emprar conills porquins
albins máseles de pes compres entre 250 i 300 g. Es van
matar per desnucació deixant-se desagnar. Se'ls va obrir
1'abdomen extreient-se la proció terminal de l'íleum i
despreciant-se els 15 cm més propers a la unió íleum-caecal.
Es col.loca en una solució de Krebs modificada (en
concentracions mM: NaCl: 131'2; NaHC03: 25; CaCl2: 2'76;
KCl: 2'68; Glucosa: 11; KH2PCU: 1'29 i MgSCU . 7 H20: 1*3) a
37°. Es va tallar un fragment d'aproximadament 5 cm
separant-se el Plexe Hientéric (part musculosa externa) de
la resta del budell. Per un extrem es va lligar a un

de platí depositant-se en una cubeta (Volum:13
que contenia solució de Krebs a 37° gasejada amb

(95 % 02 i 5 % C02). Per l'altre extrem es va
a un transductor de forga isométric que capta els
de tensió del múscul i es va sotmetre a una tensió

de 400 mg. Es va deixar en aqüestes condicions durant 20
minuts a fi de que el teixit s'adaptes al medi. Passat
aquest temps es va fer un rentat de 10 segons i s'estimula
eléctricament segons els següents parámetres: estímuls de 7
msec de duració, a un voltatge constant supramaximal de 40 V
i a una freqüéncia de O'l Hz. El període entre dos estímuls
succesius va ésser de O'l msec. Es va mantenir 20 minuts en

aqüestes noves condicions perqué s'equilibres. Per tal de
verificar la funcionalitat del teixit, s'addicionaren al
bany 5 pl d'una solució de Morfina 10 -4M, deixant-se actuar
5 segons. A continuació es van efectuar una serie de rentats
de 5 segons de duració separats per un intérval de 1 minut
fins que el teixit va recuperar 1'amplitud inicial de les
contraccions. Passats 20 minuts s'aplica el producte
problema quin ICSo es volia determinar, deixant-se actuar
durant 5 minuts. Es va rentar de nou tal com s'ha indicat
anteriorment. El període entre dues dosis succesives va
ésser de 20 minuts.

electrode

mi)
carbogen
lligar
canvis

Per a calcular el valor de IC5o es va fer servir el
Métode de les Dosis Múltiples (Kosterlitz, H.W. 1968) basat
en 1'addició de dosis d'una mateixa substancia a intervals
de 15 a 20 minuts. Cada producte es va provar, al menys, en
tres animáis diferents.
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3.2.7.2.-"In vivo": Bioassaig de la immersló de la cua.

Es va seguir una modificado del métode descrit per
D'Amour i Smith (1941).

31utilitzaren rates "Sprague-Dawley" máseles de pes
compres entre 280 i 300 g. S'instalaren en una habitado
climatitzada a 25° i es van sotmetre a un cicle de claror-
foscor de 12 h amb lliure accés a menjar i aigua. Els
experiments es van fer durant la fase de claror.

La temperatura de 1'aigua fou de 54'5±0'5° i el temps
máxim de resposta en animáis no tractats (lectura límit) de
10 minuts, aproximadament el doble del temps control (temps
de resposta en animáis no tractats). Els assajos es duren a
terme per immersió de 10 cm de la cua tres vegades a
intervals de 1 minut. Només es considera válida la darrera
immersió de cada tres. El temps de control en animáis no
tractats fou de 1 a 4 segons.

L' administrado de morfina, tant encapsulada en
liposomes com en forma lliure, es va fer per injecció
subcutánia.
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4.1.-CARACTERITZACIO DE PRINCIPIS ACTIUS

4.1.1.- Obtenció del Clorhidrat de Codeina.

Es va partir de 245 mg de Codeina Base Lliure i es van
obtenir 280 mg de Codeina HCl el que suposa un rendiment del
97'54%. Es va sotmetre a les análisis esmentades abans
demostant, els resultats obtinguts,la puresa del producte.

4.1.2.- Análisi elemental.

En la taula 2 es mostren els percentatges de C, H, Ni
Cl trobats i els teórics per tots els principis actius fets
servir a posteriori.

% Teórics % ReaisPRINCIPIS
ACTIUS

N Cl ClH NC H C

HClMorfina
Naloxona HCl

Meperidina HCl
Metadona HCl
Etilmorfina HCl 59'08 5'96 3'62
Codeina HCl
Codeina Base LL.72'22 7'04 4'68
Leu-Encefaliña

63'39 6'21 4'35 10'87
62'74 6'10 3'85
63'42 7'75 4'90 12'33
72'91 8'16 4'05 10'25

9'06
64'37 6'60 4'17 10'56

63'40 6'20 4'39 10'86
62'60 6'15 3'75
63'45 7'70 4'80 12'40
72'75 8'12 4'10 10'30
58'98 5'17 3'30
64'30 6145 4'20 10'60
72'00 7'06 4'75
53'80 6'29 11'7
54'75 4'80 11'9 15'00

17'3 17'20

9'63 9'60

9'12

53'69 6'39 ll'l
54'83 4'98 1116 14'53
45'35 4'85 17'2 17'2(S)44'75 4’9

Levamisol HCl
Tiofanat

Taula 2.- Valors teórics i reais obtinguts al fer una
análisi elemental.

4.1.3.- Cromatografía en capa fina. (TLC)

En la taula 3 están indicats els Rf deis mateixos
fármacs esmentats en l'apartat anterior. Per capa fina només
va observar-se una taca per cadascun d'ells fet que ens
confirmá la seva puresa.
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RfFARMAC

Morfina HCl
Naloxona HCl
Meperídina HCl
Metadona HCl
Etilmorfina HCl
Codeina HCl
Codeina Base Lliure
Leu-Encefaliña AcOH
Levamisol HCl
Tiofanat

0'23
0'90
0'55
0 1 50
0 1 43
0'43
0'43
0'12
0'16
0'82

Taula 3.- Valors de Rf per a cada Principi Actiu.
Elució: ClsCH/MeOH/HzO (65/25/4). Revelat:1)Vaporització
amb HClO* i, 2) Carbonització.

4.1.4.- Quantificació del contlngut en principi actiu del

liposoma

Els métodes de detecció del principi actiu encapsulat en
els liposomes varien segons la naturalesa del mateixo. En el
cas concret que ens ocupa i seguint les dades de la
bibliografía es podien seguir dos processos:

a) Tractar els liposomes amb cloroform de manera que el
fármac a determinar quedés en la fase aquosa i es pogués
quantificar per espectroscopia de U.V.

b) Sotmetre els liposomes a una cromatografía líquida
d'alta eficacia i quantificar el contingut en principi actiu
encapsulat per a questa mateixa técnica.

A continuado es comenten els resultáis obtinguts en
ambdós casos.

Abans peró, es va buscar la longitud d'ona on presentáven
el máxim d'absorció, fixar-la per a cada fármac i així
trobar les condicions en que la resposta era máxima. Per tal
d'esbrinar-la es va fer un escombrat desde A = 800 nm fins a

A=190 nm. En la taula 4 s'indica la longitud d'ona máxima
per a cadascun.
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A MAXIMA (nm)FARMAC

Morfina HCl
Naloxona HCl
Meperidina HCl
Metadona HCl
Etilmorfina HCl
Codeina HCl
Codeina Base Lliure
Leu-Encefaliña AcOH
Levamisol
Tiofanat

285
285
257
292
283
285
285
208
212
270

Taula 4.- Longituds d'ona on presenten el máxim
d'absorció cadascun deis fármaos.

Es va fer una recta de calibrat per a cadascun per tal
de determinar el límit inferior de detecció o concentració
minima detectable (Fig. 11). Per a obtenir-les es van agafar
els punts que seguien la llei de Lambert-Beer, que són
aquells quin valor d'absorbáncia está compres entre O'l i
1'5 (Burgess, C., 1981). Excepte peí Levamisol i Tiofanat
quin límit de detecció era de concentracions 10 pM, per les
altres era de solucions amb una concentració superior a 100
pM. Aixó va suposar un problema alhora d'utilitzar aquesta
técnica per la identificació quali i quantitativa de tais

. principis actius atés que les quantitats de partida eren
sempre molt petites.
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RESULTATS I DISCUSSIO

4.1.4.1.-Valoració de princlpi actiu encapsulat per

trencament de llposomes

Els liposomes obtinguts estaven en solucions no
transparents i aixó feia impossible llegir-los directament
en un espectefotómetre. Per a solventar aquest problema hi
havia dues alternatives, una era la de diluir, peró la
dilució hauria hagut d'ésser tan gran que s'hauria treballat
per sota del límit de detecció de l'aparell. L'altra
consistia en fer l'extracció del fosfolípid amb un
dissolvent orgánic com, per exemple, Cl3CH. Aquesta
alternativa peró, presentava dos inconvenients, el primer
era que estava limitat ais fármacs hidrosolubles. El segon i
més important, era que malgrat els dos dissolvents (Cl3CH)
eren inmiscibles, la fase aquosa quedava sempre saturada de
1'orgánica el que feia que les lectures fossin errónies,
malgrat es fes un blanc amb H20 sotmesa al mateix tractament
que les mostres problema. En el nostre cas ho vam assajar,
sense éxit, amb el Levamisol. Es va fer per triplicat una
extracció amb Cl3CH d'una mostra de DRV no sonicats

i deis sobrenedants de les
Tal com s'indica en la taula 5, el

(PC/COL/Levamisol)
centrifugacions.
contingut total trobat era sempre superior al inicial (lmg).

mg
MOSTRA

1 2 3

0'79
0'73
0'06

0'98
0'57
0'02

0'82
0'70
0'02

DRV
ler Sob.
2n. Sob.

Taula 5.- Valors en mg deis sobrenedants i DRV de
Levamisol obtinguts per valoració espectrefotométrica de
la fase aquosa després d'una extracció deis fosfolípids
amb Cl3CH.

Aquests inconvenients van fer que obtéssim per emprar
la técnica de Cromatografia Líquida d'Alta Eficácia que es
descriu a continuació.
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4.1.4.2.- Análisi per Cromatografía Liquida d1Alta Eficácia

(HPLC).

A la vista del problema presentat per la técnica
d'espectrofotometria de U.V. alhora de fer una análisi
qualitativa i quantitativa deis principis actius, es va
recorrer a la técnica de HPLC. Malgrat no ésser tan sensible
com les técniques basades en l'ús de material radioactiu que
no estaven al nostre abast, va ésser el suficientment
sensible com per a detectar, en la majoria deis casos,
concentracions de l'ordre 10 uM de les substancies emprades.

Quan es va iniciar el treball, les condicions
cromatográfiques per les molécules emprades, indicades en la
bibliografía (Wilson, T.D., 1986), eren:

Morfina i Codeína:

FASE MOBIL DETECCIOFASE
ESTACIONARIA

Clorur de Metilé: EtOH:Sílica Hexá:
Dietilamina (300:30:40:0'5).

UV/285 nm

HzO: Acetonitril: Trietilamina
(40:60:0*1) .

UV/280 nmCaá

0'025 KH2PO4: Acetonitril
(25: 75).

UV/286 nmAmino

Acetonitril: HzO: Acid Acétic:
Dimetiloctilamina(50:950:1:0'4)
gradient
H20: AcOH: Dimetiloctilamina
(200:800:1:0*4).

UV/275 nmFenil

Acetonitril:vers

Meperidlna

FASE MOBIL DETECCIOFASE
ESTACIONARIA

Acetonitril: 15 mM KH2PO
pH: 7: MeOH (55:25:20).

UV/205 nmCianopropil * /
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RESULTATS I DISCUSSIO

Metadona

DETECCIOFASE MOBILFASE
ESTACIONARIA

MeOH: EtOH: 0'3 Dietilamino:
HzO (100:100:1'85:4).

Liquid
Scintillation

Cíe

Donada aquesta variabilitat ens vam veure obligats a
buscar-ne de noves per varies raons. La primera, donat que
feien servir cora a fase mobil sistemes de, al menys, tres
solvents i vam considerar interessant i útil la possibilitat
de simplificar-los. En segon lloc, per adequar el tipus de
fase estacionaria de qué disposávem ja que hauríem
necessitat varis tipus de farciments de la columna, cosa que
hauria encarit molt l'assaig, i finalment, perqué el sistema
de detecció era distint del qué tenia l'aparell d'HPLC
emprat.

El nostre interés era, dones, trobar les condicions
cromatográfiques d'análisi el més similar possible per a les
molécules emprades, treballar en condicions d'elució simples
que permetessin processar moltes mostres de rutina
encapsulades en aparells no massa sofisticats, fer servir
condicions d'elució suaus que no degradessin el farciment de
la fase estacionaria massa depresa i conseguir tot aixó amb
temps de retenció raonables.

máximes trobades ambd' onalongituds
1'espectrefotómetre van servir-nos per a seleccionar el
filtre de U.V., deis que disposava el detector, més adient

máx. d'aqüestes

Les

per a fer la lectura. Donat que les
molécules no eren gaire diferents entre elles, vam unificar-
les alhora de fer les determinacions a 254 nm.

Cal destacar el fet de que sempre vam treballar amb
precolumna farcida amb octadecilsilá.

La concentrado de les mostres de partida va ésser de 1
mg/ml i la quantitat punxada de 20 pl.

El primer assaig es va fer emprant com a component
orgánic de la fase mobil Acetonitril (ACN) i com a component
aquós aigua milipore filtrada per un filtre de 0'22 pm de
diámetre de porus. Es va treballar a un flux de 1 ml/minut,
A: 254 nm, a temperatura ambient i en condicions isocrátiques
(fase mobil constant: ACN/H20: 50/50).
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En aqüestes condicions van detectar-se la Leu-
Encefaliña i el Tiofanat. Els altres fármacs van quedar
retinguts en la fase estacionaria i només s'eluiren, encara
que amb mala resolució, al fer un gradient lent fins un 99%
d'ACN (fig 12).

5

í
-Y

i

Figura 12.- Registre de HPLC de la Morfina HCl al fer un
gradient des d'un 50% fins a un 99% d'ACN.

A continuació i com a nova estrategia d'elució es va
addicionar a l'HaO de la fase móbil un 0'05% de TFA que s'ha
demostrat millora les condicions cromatográfiques (Olieman,

Tal com s'indica en les fig. 13 i 14,
una millor
pero no per

1984) .C. ,

s'obtingueren uns pies mes estrets, es a dir,
resolució per la Leu-Encefaliña i peí Tiofanat,
les altres.

Seguidament, es van assajar diferents proporcions de
ACN/HaO + 0'05% TFA (Fig.15 i 16) per tal de determinar les
condicions d'elució i característiques
óptimes d'aquests fármacs (Taula 6).

cromatográfiques

ACN/HaO +0'05% TFA t' r KPRINCIPI ACTIU

60/40Leu-Encefaliña 1'34 1'11

50/50Tiofanat 3'25 2'80

d'elució i característiquesTaula 6.- Condicions
cromatográfiques de la Leu-Encefaliña i del Tiofanat.
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1) ACN/H2O: 50/50 i 2) ACN/H20 + 0'05% TFA: 50/50.
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Figura 16.- Registres de HPLC per la Leu-Encefaliña a
diferents proporcions de ACN/H20 + 0'05% TFA.
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Pels altres fármacs es va pensar en emprar com a
component aquós de la fase móbil una solució amortidora. Es
va partir d'una solució d'acetat amónic al O'l % (pH= 6'8).
Es detectaren tots els fármacs encara que tant la Meperidina
com la Metadona amb molt mala resolució. La Morfina,
Codeina, Naloxona, Etilmorfina i Levamisol presentaren uns
pies d'aspecte similar pero amb un cert eixamplament en la
base fet que suposa una deficient resolució. Es van assajar
diferents proporcions deis components de la fase móbil per
tal de millorar-los (fig.17 a 19). Com que no es va
aconseguir, vam pensar en modificar el pH de la solució
amortidora amb AcOH 1N. A pH: 5'4 es va lograr una sensible
millora pels derivats de la Morfina (fig.20 a 21) mentre que
per Levamisol va empitjorar (fig.23).
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M
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i
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t
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60/40

:
s

?.
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1 1 w

Ar. w

30/70 s40/60 50/50 30/70

Figura 17.- Registres de HPLC per la Naloxona HCL.
Elució a diferents proporcions de ACN/AcNH*4’ (0'1%),
pH: 6'8.
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En el cas de 1'Etilmorfina van detectar-se dos pies,
possiblement degut a la preséncia de dos isómers. Eluint amb
ACN/AcNH-»'" 0'1% a diferents proporcions no vam aconseguir
separar-los mentre que si ho férem al modificar el pH fins a
5'4 (Fig.24).
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Figura 24.- Registres de HPLC per 1'Etilmorfina HCl.
Elució a diferents proporcions de ACN/AcNH*+ (0'1%):
70/30; 1) pH: 6'8, 2) pH: 5'4.

En tots els casos es va seguir la mateixa estrategia
d'elució que s'ha indicat peí Tiofanat i la Leu-Encefaliña
(Fig. 15 i 16) fins a definir les condicions i
característiques óptimes per a cadascuna (Taula 7).
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PRINCIPI ACTIU t'r K

Codeina Base Lliure
Codeiina HCl

3'17
3'22

3'17
3'29

Etilmorfina HCl 2'04
3'22

2'15
3'49

Morfina HCl
Naloxona HCl

2'10
2'01

2'44
1'97

Taula 7.- Característiques d'elució per HPLC
derivats de la Morfina emprant com a fase
ACN/AcNHa-'-AcOH, pH: 5'4: 60/40 per a
excepte per 1'Etilmorfina que va ésser de 70/30.

deis
móbil

tots ells

ACN/AcNH*- (0’1%) t'r K

70/30 3'41 5» 87

Taula 8.- Característiques d'elució del Levamisol.

Finalment ens vam centrar en l'estudi de la Meperidina i
de la Metadona. Es van assajar diferents solucions
amortidores a distints pH tal con s'indica a continuació:1.- ACN/KH2PO*-KaHPCU, pH:7'8; 7'4 i 7'13 (Fig.25).2.- MeOH/Octanosulfonat (1% ) pH: 7'1 (Fig. 26).3.- ACN/AcNH4-(0'1%). pH:6'8; 5'8; 5'4 i 4'4 (Fig.27 i

28) .4.- ACN/AcNa- (0'1%). pH: 4 (Fig. 29).5.- ACN/KH2PCU (0'1%)-H3PCU. pH:3. (Fig. 30).

A les ultimes condicions es va aconseguir un registre
acceptable per ambdós fármacs (Fig.30) el que va fer que les
consideréssim com a bones. En la Taula 9 s'esmenten les
condicions a les que es va treballar per a cadascun.
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Figura 26.- Registre de HPLC de la Meperidina HCl.
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PH: 3,4 /

ACN/KH2P04 (0'1%)-H3P04 t'rPRINCIPI ACTIU K

70/30Meperidina 2'03 4'06

60/40Metadona 3'22 2'57

d'elució iTaula 9.- Condicions
cromatográfiques de la Meperidina i Metadona.

característiques
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Vam considerar el límit de detecció inferior per una
solució valorada per HPLC aquell que presentava el llindar
més baix en la reproduibilitat d'integració de, al menys,
tres aplicacions consecutives. Cal dir que aquest límit es
pot dividir en un referit a la vessant qualitativa i un
altre a la quantitativa dones hi ha pies que es veuen pero
no són integrables.

la taula 10 s'indica el límit de detecció per a cadaEn
fármac.

Límit inferior de detecció
(concentració: pM)

PRINCIPI ACTIU

Morfina
Naloxona
Etilmorfina
Meperidina
Metadona
Codeina
Leu-Encefaliña
Levamisol
Tiofanat

10
20
40

125
140
25
30
5
2

Taula 10.- Límit de detecció quantitatiu inferior
determinat per HPLC (segons les condicions óptimes) per
a cadascun deis Principis Actius.

Com es pot apreciar, tots els fármacs presenten un valor
del mateix ordre de concentracions mínimes quantificables
excepte la Meperidina i la Metadona per les que és unes 10
vegades superior i només es detecten en concentracions
superiors a 100 yiM.
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4.1.5.- Mesura de la hidrofobicitat.

Atés que la hidrofobicitat de les molécules pot ésser un
factor determinant en la seva incorporació en liposomes i la
seva permanencia en ells una vegada formats, vam creure
necessari determinar els coeficients de partició deis
opioids. Una búsqueda bibliográfica exhaustiva ens posa de
manifest la diversitat de condicions i en conseqüéncia de
resultáis existents en la manera de determinar els
coeficients de partició solvent organic/aigua per ais
opioids estudiáis (Morfina, Naloxona, Codeina i Meperidina).

Vam optar per treballar amb n-octanol/aigua ja que era
el sistema més emprat (Betagieri, G.Y., 1987) si bé a la
literatura havíem trobat dades en que s'utilitzava també n-
hexa, cloroform, isooctanol i n-heptá entre d'altres. Es va
utilitzar el n-octanol, de naturalesa
s'ha demostrat que presenta una millor correlació en el
repartiment de soluts en models de membrana i en membranes
biológiques que els solvents no polars (Collander,R., 1951;
Diamond i Katz, 1974). A més a més, el n-octanol ha
demostrat ésser un sistema de referéncia molt útil per a
estudis extratermodinámics en una gran varietat de sistemes
(Hansch i Dunn, 1972.) .

semipolar, perqué

La quantificació de les molécules en la fase aquosa es
va fer en primer lloc per lectures de les solucions a U.V.
donat que ja disposavem de les rectes de calibrat. Quan la
solució contenia aigua es va poder quantificar perfectament,
pero quan es tractava d'una solució amortidora, el contingut
en principi actiu que quedava en la fase aquosa era tant
baix que no es podia quantificar per aques métode. Per a
solventar-ho es van analitzar les mostres quoses per HPLC,
seguint la metodología que s’havia posat a punt previament.

Els primers experiments fets per triplicat ens posaren
de manifest com era de sensible el parámetre estudiat a una
série de condicions de treball com, per exemple, 1'agitació.
Per tal d'aconseguir les condicions de contacte més intimes
possible.
d'ultrasons

obstant,
emulsió que
impossible separar
per separat ambdues.
manualment. Un

temps d'agitació. Es van fer diferents proves agitant 5, 10,
15 i 20 minuts, i vam concloure que el temps óptim era de 15

Vam optar per agitar mitjangant un bany
i separar a continuado per centrifugado. No

ens vam trobar amb que els ultrasons produien una
no es trencava per centrifugado. Aixó feia

la fase orgánica de 1'aquosa i valorar
Així dones, va ésser necessari agitar

altre parámetre a considerar va ésser el
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minuts.

Un factor molt important és també el £H de la solució
aquosa. Fauchére (1985) va demostrar que per a soluts
ionitzables (Histidina i Tirosina), el repartiment n-
octanol/aigua varia extraordinariament en funció del pH del
medi. Els mateixos autors recomanen no treballar amb ácid o

base. En el nostre cas, malgrat aquest suggeriment, vam
creure mes adequat, per a poder realitzar a posteriori

el treballar, o bé amb aigua bidestil.lada de
quan surt del destil.lador, en que es posen de
les característiques de pKa de les molécules

o bé amb la mateixa solució amortidora amb qué
es prepararen els liposomes. Un factor que fou
fixar fou la relació de volums n-octanol/aigua i

la concentració inicial deis principis actius en la fase
aquosa. En aquest cas, seguint les dades de la literatura,
vam optar per volums iguals i solucions iniciáis 0'2 mM.

comparacions,
pH: 5 ' 5
manifest
estudiades
després
necessari

altre factor molt important i no citat a la
bibliografía va ésser, en el nostre cas, la presencia de
traces de lipids adherides a la superficie deis recipients
de vidre emprats en la part experimental, que influia en que
els triplicáis no concordessin entre ells. Aixó ens va
obligar a rentar previament a l'assaig, tot 1'instrumental
amb barreja crómica.

Un

El resultats obtinguts venen representáis en la taula
11. Totes les mostres es van preparar per sextuplicat.

a) P
OCTANOL/AIGUA

b) P
OCTANOL/SOL.AMORTIDORAFARMAC

Morfina
Naloxona
Meperidina
Codeina HCl
Codeina Base L.

-1'915
-1'121
-0'912
-0'280
0'274

0'128
0'170
0'181
0'188
0'398

d'hidrofobicitat calculats en un

Octanol/aigua i, b) Octanol/Solució
Taula 11.- Valors
sistema:
amortidora de fosfats pH: 7'4.

a)
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Val a dir com a matís, que d'acord amb la publicació de
Fauchére, la paraula coeficient de partició o log P és
aplicable a molécules sense cárrega neta mentre que per les
que en tenen s'hauria de parlar de coeficient de distribució
o log D. No obstant, en el nostre cas i seguint les dades de
la bibliografía per a opioids, hem optat per emprar log P.

Un valor de log de P negatiu suposa una afinitat més
elevada per la fase aquosa i per tant, una naturalesa
hidrófila. Peí contrari, com més positiu és aquest
parámetre, més hidrófob és el principi actiu.

Quan es treballa amb una solució amortidora de fosfats
pH: 7'4, els valors son molt més semblants entre si que no
pas quan s'empra aigua. Aixó és coherent i lógic si es
considera que en el primer cas els principis actius están
poc ionitzats i el seu estat entre ells és més similar. No
obstant, tots presenten, encara que no d'una forma molt
acusada, una certa afinitat per la fase aquosa. Al treballar
amb aigua els valors de P son bastant diferents tot i que
segueixen el mateix ordre que en el cas anterior. Potser és
corréete pensar que per a conéixer la hidrofobicitat d'una
molécula aillada és millor treballar en un sistema
octanol/aigua i, per a extrapolar-ho a nivell de membrana
biológica, fer-ho en un sistema octanol/solució amortidora.

De tots els fármacs, la Morfina sembla ésser la més
hidrófila dones presenta els valors més baixos de P. En
l'altre extrem es troba la Codeina base lliure.

Paral.lelament a aquest métode, la técnica de HPLC en si
mateixa proporciona una informació addicional sobre la
hidrofobicitat. Si es té en compte l”estructura química del
farciment, es pot compendre que durant el procés
cromatográfic també s'está produint un repartiment continu
entre una fase aquosa (móbil) i una fase orgánica
(estacionaria). Així dones a fi de complementar aquest
estudi, es va disenyar un experiment en el qual les
molécules eren cromatografiades les mateixes condicions
d'elució a fi de determinar diferéncies entre temps de
retenció que poguessin ésser comparables ais valors de P
calculats anteriorment. En aquest cas es van escollir unes
condicions en que tots els principis actius tenien un temps
de retenció viables, encara que els cromatogrames no fossin
els óptims per a cada una d'elles. Es van punxar els
principis actius a les mateixes condicions. Fase
estacionaria: columna Spherisorb (ODS-2) de 5 pin de tamany
de partícula. Fase móbil: ACN/AcNH*, pH: 5'4,(60/40), :254
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nm, flux 1 ml/min i a tempreratura ambient.

En la taula 12 es representen els parámetres
característics per a cadascun. En aquest cas, com més elevat
és el valor de K i de t' més afinitat té el fármac per la
fase estacionaria i per tant, més hidrófob és.

r /

t* „PRINCIPI ACTIU K

Morfina
Naloxona

Meperidina
Codeina HCl
Codeina base lliure

2'44
1'97
9'19
3'22
3'17

2'10
2'01
10'43
3'29
3'17

Taula 12.-Caracteristiques cromatográfiques deis
principis actius. Elució: ACN/AcNH4""-AcOH, pH: 5'4
(60/40).

Segons aquesta taula, tots els valors són bastant
semblants excepte per la Meperidina que queda molt més
retinguda. Aquests números són comparables ais calculats en
el sistema octanol/solució amortidora i guarden una certa
correlació, excepte com ja s'ha indicat, per la Meperidina.

Analitzant 1'estructura química d'aquesta molécula i
comparant-lo amb la de les restants hom troba que hi ha una
diferencia notable d'estructures (Fig.9). Essent la molécula
de Meperidina molt menys rígida es pot suposar que li és més
fácil
octadecíliques del farciment i quedar-hi més retinguda,
mentre que les altres al posseir una estructura cíclica molt
més rígida i voluminosa han d'interaccionar menys
impediments estérics amb el farciment i eluir amb temps de
retenció menors.

intercalar-se o interposar-se entre les cadenes

per

Aqüestes diferencies d'interacció quedarien anulades en
el sistema n-octanol/aigua donada la fluidesa del mitjá
orgánic amb qué interacciona.

aixd planteja la relativitat deis métodes de
de la hidrofobicitat i la validesa de la seva

Tot
determinació
extrapolació ais sistemes biológics reais.
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4.2.-CARACTERITZACIO DELS FOSFOLIPIDS

4.2.1.- Purificació de la Fosfatidilcolina

va seguir el procediment indicat en l'apartat
3.2.2.1. de métodes. Es va fer per a dos tipus de lecitines
de dues cases comerciáis diferents: Merck i Lucas Meyer. En
tots els casos es va partir de 3 g de PC impura. El
rendiment va ésser d'un 43% per la primera i d'un 39% per la
segona.

ES

rendiment no va ésser gaire gran pero no és
d'estranyar si es considera que ambdues mostres eren crus de
lecitines d'ou sense purificar.

El

La puresa de totes les mostres es va comprovar per TLC i
HPLC.

En quan a la diferencia d'aspecte entre la PC abans i
després de la purificació cal destacar el color. La de
partida presentava un color marrón fose degut sobretot a la
presencia de carotenoids, mentre que la purificada era
practicament blanca.

El control de puresa deis fosfolípids de partida és
imprescindible si posteriorment es pretén fer comparacions
d'encapsulació i estabilitat dones els resultats obtinguts
depenen molt de la composició lipídica deis liposomes i la
presencia de petites proporcions d'altres fosfolípids pot
alterar-los.

4.2.2.- Control de puresa per cromatografía en capa fina

(TLC).

Es van controlar per aquesta técnica tots els lípids
fets servir per aquest treball experimental: PC sense
purificar, PC purificada, colesterol, PS i DPPC. En el cas
de la PC vam considerar oportú fer una análisi abans i
després del procés de purificació per assegurar-nos de
l'eficácia de tal assaig i per a decidir quina de les dues
lecitines de partida era millor.

La PC Merck purificada, DPPC, PS i colesterol
presentaren una sola taca. La PC Lucas Meyer purificada en
tenia varies el que ens va fer decidir per emprar la primera
pels nostres assajos.
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la taula 13 es presenten els valor de Rf trobats per
totes les mostres purés.

En

RfLIPID

Colesterol
DPPC
PC (Merck)
(purificada)

0'77
0'17
0'36

PS 0'17

Taula 13.- Rf pels lípids.
(65/25/4).
Carbonització.

Elució: ClaCH/ MeOH/ H2OH
Revelat: 1) Vaporització: HClO* i, 2)

4.2.3.- Control de peróxids.

En la.fig.31 es presenta un registre de dues solucions
clorofórmiques (10 mM) fetes a partir d'un mateix lot de PC
purificada i conservat a 4o. L'única diferencia entre la PC
d'una i altra solució está en que la corresponent a la línia
discontinua es va .mantenir sota atmosfera de nitrogen i
1'altra no.

/

-250

190

2 1 0

Figura 31.- Registres d'una escombrat espectrefotométric
de U.V. de dues solucions clorofórmiques (10 mM) de PC
d'ou purificada:

Mantinguda sota atmosfera d'aire
Mantinguda sota atmosfera de N2
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La PC no tractada amb N2 presenta una banda entre 220 i
250 nm que indica que ha sofert oxidació (Klein, R.A., 1970)
mentre que la mantinguda sota atmosfera de N2 no. D'ací es
dedueix la importancia en la conservació de la PC i en el
seu posterior maneig de l'abséncia de qualsevol traga de 02
i per tant la necessitat de tractar-la sempre sota atmosfera
de N2.

4.2.4.-Control de puresa per HPLC.

L'análisi qualitativa i semiquantitativa de fosfolípids
és laboriosa atesa la necessitat previa de separar les
diferents especies entre elles PS, PC, PE, PI. No obstant,
si es vol estudiar la influencia de la composició en
1'encapsulació i estabilitat, és imprescindible estar segurs
deis components lipidies i de les seves proporcions. La
cromatografía en capa fina dona bons resultats peí que a
composició qualitativa es refereix, pero la quantificació
és molt més problemática. La cromatografía líquida d'alta
ressolució és un sistema molt adient per a treballar amb
mostres de les que se'n disposa en poca quantitat, pero
segons quins substractes presenten problemes de separado. A
la literatura hi ha distintes metodologies per a analitzar
fosfolípids treballant amb tres components amb gradient
(Ostro, M., 1983), pero en el nostre cas aixó era impossible
per no disposar d'aquest tipus de bombes. No obstant, vam
trobar unes condicions en que s'eluia amb una barreja de
quatre components pero en régim isocratic i aquest va ésser
el métode que vam aplicar (Bahrani, S., 1987).

Es van preparar solucions clorofórmiques de 1 mg/ml de
PC purificada i sense purificar. Es van fer punxades de 20
pl. En les figures 32 i 33 es mostren els registres per a
cada tipus de PC.

Com es pot apreciar, la banda al voltant de 3 minuts és
deguda al front del solvent atés que s'está llegint a 205
nm. La PC impura conté una proporció elevada de PS que
s'elueix primer essent el temps de retenció de la PC
entre 9 i 10 minuts. Aixó es pot comprovar en el
cromatograma de la figura 33.
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4.2.5.- Determinació quantitativa del fósfor.

Donat que la PC purificada per nosaltres estava
constituida per una barreja de molécules que, poseint el
mateix terminal polar, tenien la resta glicerol acilada per
diferents ácids grasos (Figura 2), no era possible des d'un
punt de vista químic parlar de pes molecular sino tan sois
de per molecular promig. Era necessari saber aquest valor
perqué, durant la preparado de liposomes, s'han de mantenir
les proporcions lipídiques constants sobretot si es
considera que es treballava amb diferents lots de PC.

Seguint el métode analític descrit en el punt 3.2.2.5
de materials i métodes es va trobar un PM mig per la PC de
745 .

En la figura 34 es representa la recta de calibrado de
fosfat inorgánic a partir de la qué es va calcular el PM de
la PC.

Els coeficients de correlació van ésser de l'ordre de
0'999.

Aquesta análisi es va aplicar a la valorado de la
possible pérdua de fosfolípids durant el procés de rentat i
centrifugado deis liposomes.

RECTA DE CALIBRACIO DE FOSFAT INORGANIC

E

n
N
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4.3.-CAPACITAT D'ENCAPSULACIO DELS LIPOSOMES

4.3.1.-LIPOSOMES MULTILAMINARS

Es van preparar dos lots de MLV variant la composició
lipídica: PC i PC/COL (1/0'3) encapsulant dos tipus de
fármaos un hidrosoluble, la Morfina HCl, i un altre de
liposoluble, el Tiofanat.

Els liposomes multilaminars són molt eficients quan es
tracta d'encapsular molécules insolubles o poc solubles en
aigua. En aquest cas, la composició lipídica és quasibé
l'únic factor que influeix en 1'eficacia d'encapsulació.

Peí Tiofanat els resultáis van ésser molt bons com era

d'esperar. Vam preparar per triplicat dos lots de cada tipus
de composició lipídica. Un el vam sotmetre a centrifugació i
1'altre no per tal de comprovar que tot el Tiofanat quedava
entre les bicapes lipídiques donat que té més afinitat per
aquest que no pas per la fase aquosa. Així, el procediment
d'obtenció' seria molt simple al no necessitar el pas de la
centrifugació per a separar el fármac lliure no encapsulat
deis liposomes.

En la taula 14 s'indica el percentatge d'encapsulació
peí lot de MLV sotmesos a centrifugació.

% ENCAPSULACIOCOMPOSICIO LIPIDICA

97'00 ± 0'54
97179 ± 0'66

PC

PC/COL

Taula 14.- Percentatge d'encapsulació de MLV de Tiofanat
de la composició lipídica sotmesosfuncióen a

centrifugació.

Tal com era d'esperar,
Tiofanat superiors a un 2'5% en el primer sobrenedant i d'un
0'4% en el segon.

no es van detectar quantitats de

Com es pot comprovar degut a la insolubilitat de la
molécula en presencia d'aigua, el compost es sitúa quasibé
exclusivament en les bicapes lipídiques i per aixó la
presencia de colesterol no afecta el percentatge
d'incorporació en els liposomes.
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En canvi, per a molécules hidrosolubles, cal considerar
el procés d'obtenció deis liposomes de manera que encapsulin
el máxim possible de producte i es fa necessária la
introducció de colesterol perqué siguin més estables una
vegada formats. Per aixó, en el cas de la Morfina es van fer
per triplicat dos lots de cada tipus de composició lipidica
un s'hidrata agitant suaument amb la solució de morfina a
encapsular durant 2 h i l'altre durant 48 h, en ambdós casos
a temperatura ambient. Després es van centrifugar tal com
s'ha indicat en l'apartat 3.2.3.1. de métodes.

En la taula 15 es mostren els percentatges
d'encapsulació de farmac respecte la quantitat inicial per
la Morfina en funció de la composició lipidica i del temps
d'hidratació.

% ENCAPSULACIOCOMPOSICIO

2 h HIDRATACIO 48h HIDRATACIOLIPIDICA

1'02 ± 0102
0'67 ± 0'01

2'29 + 0'03
1'27 ± 0'02

PC

PC/COL

Taula 15.- Percentatge d1encapsulació de Morfina en MLV
HCl en funció de la composició lipidica i del temps
d'hidratació.

D'aquesta taula es dedueix que 1'encapsulació es veu
incrementada al 1'augmentar el tempslleugerament

d'hidratació, pero tot i així, els valors són molt baixos.
Per assegurar-nos de que no hi havia hagut pérdues per error
experimental, es van valorar els sobrenedants quins valors
s'indiquen en la taula 16.

QUANTITAT DE MORFINA (mg)
COMPOSICIO

2 h hidratació
s. 2

48 h hidratació
S.2S. 1 S.3 S. 1 S . 3LIPIDICA

0'07
0'09

0'02
0'02

0'79
0'89

0'06
0'08

0'02
O'Ol

0'81
0'80

PC

PC/COL

16.- Contingut de Morfina HCl (mg) en elsTaula
sobrenedants obtinguts per centrifugació de MLV.

99



RESULTATS I DISCUSSIO

Donat el baix percentatge d'encapsulació, vam considerar
que no valia la pena, malgrat la senzillesa del métode,
emprar aquesta técnica per a cap altra fármac hidrosoluble
sino que vam optar per obtenir els liposomes per un altre
métode que proporcionés un volum intern més gran tal com
s'indica en els apartats següents.

4.3.2.-LIPOSOMES UNILAMINARS PETITS

Es van preparar SUV de PC amb Morfina HCl, Naloxona HCl,
Meperidina HCl, Codeina HCl i Etilmorfina HCl.

Durant el procés de cromatografía sobre gel filtració
en Sepharosa Cl 4B, es van recollir 40 fraccions de 1 * 5 mi,
essent el flux d'elució de 32 ml/h. El volum total d'elució
fou de 60 mi (temps total de 6 h).

En les figures 35 i 36 es representen els registres
resultants de tal procés per la Morfina i Meperidina

Ambdós presenten 3 pies tal com es descriu
1982). El primer correspon

respectivament.
a la bibliografía (Wilschut, J.
ais MLV residuals que no s'han convertit en SUV al sonicar i
que surten amb el volum d'exclusió, entre els tubs 36 i 47 (
aproximadament 11 mi). El segon, tubs 55 a 70 {- 22 mi)

a la població de SUV amb el principi actiu
Finalment i molt més tard, tubs 100 a 120 (« 30

pertany
encapsulat.
mi), s'elueix el fármac no encapsulat.

Es va intentar determinar per cromatografía en capa fina
si en liposomes hi havia producte encapsulat pero només es
va detectar la PC en les fraccions de MLV i SUV i el
principi actiu no encapsulat. Probablement el métode
massa poc sensible per. a saber- si s'havia
encapsulació.

era

produit

A la vista d'aquest resultat negatiu, es van recollir
les fraccions de SUV (= 22 mi) que en teoria havien de
contenir el fármac encapsulat i es va valorar per HPLC. Al
t'r no va sortir cap pie. Si suposéssim un 100%
d'encapsulació, el mi sotmés a cromatografía sobre gel
filtració i que contindria 1 mg de principi acitu es veuria
diluit unes 20 vegades (volum de SUV recollit: 22 mi) i per
tant la concentració en tal fármac de la fracció de SUV
seria aproximadament 133 pM, fácilment detectable per HPLC.
Pero si el percentatge d'encapsulació fós del 5% (valors
descrits en la bibliografía per aquest tipus de liposomes)
la concentració del fármac seria 6'65 pM i en aquest cas ja
estariem per sota de la quantitat detectable. En tots els
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registres a més a més, el pie corresponent al principi actiu
lliure no encapsulat, és molt gran i per tant cal pensar que
el % d'encapsulació és molt baix i está per sota del limit
de detecció per HPLC, o és nul en tots els casos.

Per assegurar-nos de que el darrer pie corresponia al
del fármac no encapsulat es va eluir una solució estándar de
cada fármac a una concentració similar a l'emprada alhora de
fer els liposomes i els volums de retenció van coincidir
plenament.
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35.- Registre d'una cromatografia sobre gel
Morfina HCl. Elució: PBS pH:7'4,

Flux: 32 ml/h. Lectura U.V. a 228 nm.

Figura
filtració de SUV de
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36.- Reaistre d'una cromatografia sobre gel
7'4,

Figura
filtració de SUV de Meperidina HCl. Elució PBS, pH:
Flux: 32 ml/h. Lectura U.V. a 228 nm.

Així dones, es pot dir que cap deis cinc principis
actius encapsulats s'incorpora en quantitats detectables al
s SUV en les condicions estándar de treball.
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4.3.3.- LIPOSOMES PER DESHIDRATACIO IOBTINGUTS

REHIDRATACIO (DRV)

4.3.3.1-DRV NO SONICATS

Es van preparar DRV de PC, PC/COL (1/0'3) i PC/COL/PS
(1/0'3/0'16) de Morfina HCl, Naloxona HCl, Meperidina HCl,
Metadona HCl, Codeina HCl, Codeina base lliure i Levamisol
HCl. En la taula 17 es representen els percentatges
d'encapsulació per a tots els fármaos en DRV de PC i PC/COL.

% ENCAPSULACIO
PC/COLFARMAC PC

Morfina HCl
Naloxona HCl
Etilmorfina
Meperidina HCl
Metadona HCl
Codeina HCl
Codeina base L.
Levamisol HCl

4'23 ± 0'76
6'10 ± 0'56
5'34 ± 0'33
3'05 ± 0'28
4'12 ± 0'48
11'41 ± 0'88
0'30 ± 0'09
5'10 ± 0'46

22'00 ± 0118
15'70 ± 0104
12'44 ± 0'08
15'55 ± 0'20
3'22 ± 0'12
11'75 ± 0102
4'89 ± 0'01
7'20 ± 0'02

Taula 17.- Percentatge d'encapsulació en DRV sonicats en
funció de la composició lipídica.

Per tal d'assegurar-nos de que els liposomes estaven
lliures de qualsevol traga de material no encapsulat, es van
valorar els sobrenedants de tots els lots. En la taula 18
s'indiquen els valors en mg pels DRV de Morfina HCl,
Naloxona HCl, Meperidina HCl, Codeina HCl i Codeina base
lliure.

SobrenedantSobrenedant SobrenedantDRVFARMAC
21 3

0'802
0'790
0'740
0'588
0'820

0'059
0'046
0'090
0*140
0*053

0*020
0*035
0 * 037
0*071
0*008

Morfina
Naloxona
Meperidina
Codeina HCl
Codeina B.

0'042
0*061
0*030
0*110
0*003

Taula 18.- Contingut de Principi actiu (mg) en DRV de PC
i en els sobrenedants (1 mg inicial).
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En tots els casos la mostra que presenta més quantitat
de principi actiu és el primer sobrenedant el que fa
preveure a priori el baix percentatge d'encapsulació. Com és
lógic, els següents sobrenedants van anar tenint menys
contingut en fármac cosa que assegura 1'efectivitat del
métode de rentat. No obstant, les diferéncies en contingut
entre el tercer rentat i els liposomes son en alguns casos
tan petites que no es pot afirmar que s'hagi produit
encapsulació.

DRV de PC/COL també s'ha seguit el
procediment de comprovació indicant-se en la Taula
valors en mg pels mateixos fármacs.

Pels mateix
19 els

Sobrenedant Sobrenedant SobrenedantFARMAC DRV
1 2 3

Morfina
Naloxona
Meperidina
Codeina HCl
Codeina B.

0'220
0'157
0'155
0'117
0'048

0'646
0’ 730
0'608
0'578
0'609

0'032
0'006
0'017
0'078
0'083

0'078
0'017
0'180
0'198
0'189

19.- Contingut en mg de Principi actiu en DRV deTaula

PC/COL (1 mg inicial de fármac).

En aquest cas, excepte per la Codeina base lliure, el
percentatge d'encapsulació és més elevat essent notable la
diferencia de contingut de principi actiu entre el 3er
sobrenedant i els DRV el que ens confirma que está realment
encapsulat.

La introducció de PS en petit percentatge en els
liposomes va crear problemes perqué els DRV no sonicats de
PC/COL/PS no es van centrifugar bé, és a dir, no es produia
separació entre el material encapsulat i els liposomes tot
i que es van modificar les condicions de centrifugació
(aquesta es va fer a temperatura ambient i a 4o, a 1700 x g
i 30.000 x g sense aconseguir cap millora). Per aixó vam
optar per sotmetre'ls a una diálisi en front a PBS, pH: 7'4.

Es van canviar les aigües de rentat dues vegades a les 5
i 10 hores respectivament. En la taula 20 es mostra el
contingut en mg de Morfina HCl, Naloxona HCl i Codeina HCl
en cadascuna de les aigües de rentat així com en el interior
del tub de diálisi que conté els DRV.
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mg
% ENCAPSULACIOFARMAC

lres Aigües 2nes Aigües DRV

Morfina HCl
Naloxona HCl
Codeina HCl

0'385
0'630
0'630

7'39 ± 0'55
16'60 ± 0'40
13'18 ± 0'60

0'072
0'140
0'138

0'073
0'166
0'131

20.- mg de fármac en DRV de PC/COL/PS no sonicatsTaula
sotmesos a diálisi i en les aigües de rentat.

A la vista d'aquests valors ens hem de plantejar si
realment hi ha hagut encapsulació dones el contingut en
fármac de les 2nes aigües és en totes les mostres quasibé
igual que en els DRV. Podria ésser que durant la diálisi i
donat que és un procés bastant lent, s'hagi alliberat
principi actiu de 1'interior deis liposomes, bé perqué
aquests s'hagin trencat o/i degut a un desequilibri entre
les pressions osmótiques de 1'interior i exterior de la
membrana de diálisi. Per a evitar aquest segon factor,
alhora de fer els liposomes es va fer un control de la forga
iónica de la solució amortidora (PBS) mesurant la seva
conductivitat de forma que fos semblant a la de la dispersió
de liposomes. De totes maneres, en el cas de la diálisi és
difícil de controlar la forga iónica deis dos medís quan
s'han canviat les aigües de rentat més d'una vegada.

4.3.3.2.-DRV SONICATS

Per a millorar els nivells d'encapsulació obtinguts vam

optar per treballar amb DRV intercalant en el procés la
sonicació. Així, es van preparar DRV de PC, PC/COL (1/0'3) i
PC/COL/PS (1/0'3/0'16) encapsulant Morfina HCl, Naloxona
HCl, Meperidina HCl, Codeina HCl, Leu-Encefaliña AcOH i
Levamisol HCl. En la taula 21 es presenten
d1encapsulació calculats per HPLC,
composició lipídica del liposoma.

els valors
agrupats segons la
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% ENCAPSULACIO
FARMAC

PC/COL PC/COL/PSPC

Morfina HCl
Naloxona HCl

Meperidina HCl
Codeina HCl
Leu-Encefaliña
Levamisol HCl

34'80 ± 0'40
26'77 ± 0'01
9'46 ± 0103
26'51 ± 4'34
18'28 ± 1'24
2'02 ± 0178

29'66 ± 1'32
45'00 ± 3'97
9'19 ± 0'05
16136 ± 1107
9'19 ± 1'47
30'73 ± 1'11

32'50 ± 0'01
46'60 ± 6'09
23187 ± 0'09
23'25 ± 0'01
36.28 ± 0'09
60'40 ± 0130

Taula 21.- Percentatge d'encapsulació de DRV sonicats en
funció de la composició lipídica.

Per tal d'assegurar-nos de que els DRV estaven ben
centrifugats i que el fármac estava realment encapsulat, es
van valorar els sobrenedants quins valors pels DRV de PC/COL
están representáis en la taula 22.

SOBRENEDANT 1 SOBRENEDANT 2DRVFARMAC

Morfina HCl
Naloxona HCl
Meperidina
Codeina HCl
Leu-Encef.
Levamisol

0 1 620 ± O'Ol
0'501 ± 0'03
0'780 ± O'Ol
0'745 ± 0'02
0'655 ± 0103
0'600 ± 0'02

0'015 ± 0*01
0'050 ± 0'02
0'065 ± O'Ol
0*049 ± 0'02
0'071 ± 0'03
0'030 ± O'Ol

0'296 ± O'Ol
0'450 ± 0'03
0'091 ± 0'03
0'163 ± O'Ol
0'091 ± 0'03
0'307 ± O'Ol

Taula 22.- Contingut en mg de fármac en cadascuna de les
mostres obtingudes al fer DRV de PC/COL.

Per a comprovar que el tipus de lípid emprat no influía en
la separació del material encapsulat del lliure es van
valorar també, peí cas de la Morfina,
tots els tipus de DRV tal com s'indica en la taula 23.

els sobrenedants de
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SOBRENEDANT 1 SOBRENEDANT 2COMPOSICIO
LIPIDICA

DRV

01017 ± 0'02
0'015 ± 0103
O'OIO ± 0'02

0'348 ± 0'04
0'296 ± 0'01
0'325 ± O'Ol

0'512 ± 0'04
0'620 ± O'Ol
0'590 ± O'Ol

PC

PC/COL
PC/COL/PS

DRV sonicats iTaula 23.- Contingut en mg de Morfina en
sobrenedants segons la composició lipídica deis mateixos.

Segons els resultats de les taules 26 i 27, és evident
que el contingut en fármac trobat en els liposomes está
realment encapsulat i que amb dues centrifugacions és
suficient per a rentar els DRV del material no encapsulat.

Respecte a la proporció de PC/COL, si bé en el treball
inicial de Gregoriadis es parlava de la relació 1:0'3,
estudis posteriors d'altres autors han indicat que es pot
arribar a una relació 1:1 i que aquest increment de mols pot
resultar beneficios per a 1'estabilitat i el percentatge
d'encapsulació. Es per aixó que per la Morfina es van
preparar a més a més, DRV de PC/COL amb una relació molar
1/1 (fins ara era 1/0'3) per a estudiar com influía en
1'encapsulació i comportament deis liposomes tal
modificació. El percentatge d'encapsulació va ésser d'un 9'6
% inferior a l'aconseguit amb la relació PC/COL: 1/0'3
(26'66 %).

Com es dedueix deis valors obtinguts, l'augment
proporcional de colesterol te un efecte negatiu en aquest
cas sobre 1'encapsulació. En l'apartat 5.4.1. s'indica quin
efecte ha tingut en 1'estabilitat.

Així mateix, tal com s'ha esmentat en el punt 3.2.3.3.
de l'apartat de Métodes, per tal de millorar 1'encapsulació
de Morfina, es van forgar les condicions augmentant la
quantitat de cadascun deis components pero mantenint la
relació molar entre ells (PC/COL/Morfina:1/0'3/0'16),
reduint al máxim el volum d'hidratació, augmentant el temps
de sonicació a 15 min i sonicant amb una sonda de 20 mm de
diámetre.

la taula 24 s'indiquen els mg de morfina trobats
cadascuna de les mostres.

En en
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MOSTRA mg

27'22
23'22
1'20

DRV
Sobrenedant 1
Sobrenedant 2

Taula 24.- Contingut en mg de Morfina en sobrenedants i
DRV obtinguts modificant les condicions d'hidratació i
de sonicació.

El percentatge d'encapsulació fou d'un 51'90 % molt més
elevat que l'obtingut d'antuvi (29'66 %). Aquest fet indica
la importancia de reduir al máxim els volums d'hidratació
deis lípids.
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4.4.- CARACTERITZACIO DELS LIPOSOMES: MICROSCOPIA

ELECTRONICA.

En la figura 37 es mostra una foto d'una preparado de
DRV sonicats sotmesos a la técnica de tinció negativa amb
fosfotungstat sódic al 1%, pH:7.

traballá a 8750 augments i el tamany aproximat
liposomes fou de 1 a 1'5 pm.
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Figura 37.- Fotografia d'una suspensió de liposomes
obtinguda per observació al Microscopi Electronic.
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4.5.-FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L1ENCAPSULACIO DE PRINCIPIS

ACTIUS.

4.5.1.- INFLUENCIA DEL TIPUS DE LIPOSOMA

A la vista deis resultats indicats en el punt 4.2.3
de resultats, és evident que alhora

una capacitat d'encapsulació de principis
actius hidrosolubles elevada, el tipus de liposomes a
escollir són els DRV amb sonicació previa.

d'aquest apartat
d'aconseguir

En la figura 38 es compara el percentatge d'encapsulació
per la Morfina en els diferents tipus de liposomes
preparats.

INFLUENCIA DEL TIPUS DE LIPOSOMA
L’ENCAPSULACIQ DE FARMACS
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MLV 48h hidratació,E233 DRV no sonicats i DRV sonicats
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El percentatge d'encapsulació deis SUV és molt petit. A
més a més, si considerem 1'aspeóte práctic, la técnica que
s'ha de seguir per a obtenir-los presenta varis aspectes
negatius com son per exemple, la lentitud del procés i el
baix rendiment de SUV, així com l'elevat nivell de dilució
de les preparacions fináis.

En 1'elaborado de DRV hi intervenen molts passos el que
també suposa una certa lentitud en la seva obtenció, pero
aixó es veu compensat per una considerable eficacia
d'encapsulació i perqué se'n poden obtenir en quantitats
elevades.

Finalment, cal dir que els MLV són els més adients per a
substancies hidrófobes, com el Tiofanat, ja que queden
incorporades entre les bicapes de fosfolípid, peí que tenen
més afinitat. Axí tot el farmac esta formant part deis MLV i
no cal sotmetrel's a cap técnica per a eliminar el material
no encapsulat com en els casos anteriors que s'ha treballat
amb substancies de naturalesa hidrófila.
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DE LA COMPOSICIO LIPIDICA EN4.5.2.- INFLUENCIA

L'ENCAPSULACIO

En la figura 39 venen representats, mitjangant un
diagrama de barres, els percentatges d'encapsulació de DRV
no sonicats per tots els fármaos.

DRV NO SONICATS
INFLUENCIA DE LA COMPOSICIO UPIDICA
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Figura 39.- Influencia de la composició lipídica en
1'encapsulació de fármacs en DRV no sonicats. 1) Morfina
HCl, 2) Naloxona HCl, 3) Meperidina HCl, 4) Codeina HCl,
5) Codeina Base Lliure, 6) Metadona HCl i, 7) Levamisol
HCl.
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Quan la PC és l'únic component lipidie deis liposomes,
el percentatge d'encapsulació no sobrepassa el 10% excepte
per la Codeina HCl que és d'un 11'41 %, i és especialment
baix en el cas de la Codeina Base Lliure (0'3 %).

La presencia de colesterol sembla teñir un efecte
positiu sobretot per la Morfina, Naloxona i Meperidina per
les que s'arriba a un 22%, 15'5% i 15'7 respectivament.

Els resultats obtinguts a l'addicionar un 10% de PS, són
més dispars, potser influeix el fet de que la separado del
material no encapsulat es feu per diálisi i no
centrifugado com en els casos anteriors. Per la Morfina i
Meperidina els valors han davallat de nou encara que no són
tan baixos com quan només es treballava amb PC. La Naloxona
presenta un % molt similar a 1'anterior.

per

Finalment cal destacar el comportament presentat per la
Codeina HCl quin % d'encapsulació sembla independent de la
composició lipidica deis liposomes, donat que en els tres
tipus de DRV es va obtenir un valor similar.

L'estudi de 1'efecte de PS al 10% en liposomes DRV
sonicats es va fer per: Morfina, Naloxona, Codeina HCl,
Meperidina, Levamisol i Leu-Encefaliña.

En aquest cas (Fig. 40), els resultats són bastants
dispars. La presencia de PS eleva el % d'encapsulació d'una
forma considerable peí Levamisol (30'73% a 69'40%), Leu-
Encefalina (9'19% a 36%) i Meperidina (9'19% a 23'87%). Per
la Morfina també augmenta respecte a les altres dues
composicions. Per la Codeina HCl augmenta respecte a la
PC/COL pero disminueix si ho comparem amb el % que presenta
quan l'únic component lipidie és la PC. Finalment cal dir
que en el cas de la Naloxona sembla que la preséncia de COL
és un factor important per incrementar el valor en questió
ja que passa d'un 27% a un 45% i l'addició de PS 1'augmenta
lleugerament pero no de forma significativa.

113



RESULTATS I DISCUSSIO

DRV SONICATS:
INFLUENCIA DE LA COMPOSICIO UPIDICA
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Figura 40.- Influencia de la composició lipídica en
1'encapsulació de fármaos en DRV sonicats.
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ENPROCES DE SONICACIO4.5.3.- INFLUENCIA DEL

L'ENCAPSULACIO

En la figura 41 s'ha representat mitjangant un diagrama
de barres el % d'encapsulació de Morfina HCl, Naloxona HCL,
Meperidina HCl i Codeina HCl en DRV sonicats i no sonicats
de PC.

En tots ells, la sonicació augmenta considerablement el
percentatge d'encapsulació fet que es fa més palés per la
Morfina que passa d'un 5% a un 35%.

DRV: PC
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41.- Influéncia de la sonicació previa enFigura
1'encapsulació de fármacs en DRV de PC.
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L'addició
1'eficacia
aproximadament
lleugerament,
la Meperidina davalía una mica.

de colesterol (Figura 42) segueix augmentant
d'encapsulació per la Naloxona de forma acusada,

un 35%, i per la Morfina i Codeina
un 8% i un 5% respectivament, mentre que per

DRV: PC/COL
80
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§
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MORFINA NALOXONA MEPERIDMA CODEINA

E9 DRV SONtCATS1771 DRV NO SONOIS

Figura 42.- Influéncia de la sonicació en 1'encapsulació
de principis actius en DRV de PC/COL (1/0 * 3).
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Finalment i peí darrer tipus de composició lipídica:
PC/COL/PS, per tots els fármaos s1observa un increment en
1'encapsulació (Figura 43).

DRV: PC/COL/PS
INFLUENCIA DE LA SONtCACIO

SO
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Figura 43.- Influéncia de la sonicació en 11encapsulació
de principis actius en DRV de PC/COL/PS (1/0'3/0'16).

dos lots de DRV s'han fet seguint el
3.2.3.3.

la sonicació

Donat que els
mateix protocol tal com s'ha descrit en l'apartat
de Métodes essent 1'única diferencia
intermitja, es pot generalitzar que aquest procés és un
parámetre important per augmentar el percentatge de material
encapsulat.
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Per una altra part i tal com s'ha indicat d'antuvi, pels
DRV no sonicats de PC/COL/PS va ésser impossible de separar
els principis actius no encapsulats deis DRV per
centrifugació malgrat es van assajar diferents condicions
(de centrifugació), havent-se de recorrer a una diálisi per
aconseguir-ho. Totes aqüestes dades indiquen que la
intercalació d'un procés de sonicació afavoreix en general,
1'eficiencia d'encapsulació, proporciona poblacions més
homogénies de liposomes i resultáis més repetitius.

4.6.-COMPARACIO DELS METODES DE SEPARACIO DELS LIPOSOMES DEL

MATERIAL NO ENCAPSULAT

procés de separado del material hidrófil
encapsulat en els liposomes es va fer mitjangant tres
técniques: diálisi, centrifugació i cromatografia sobre gel
filtració.

El no

La cromatografia sobre gel fIltració ens
1'obtencTo d'una poblado molt homogénia de liposomes dones
fa una separació per tamanys amb un rang més estret que no
pas els altres dos métodes (Huang, C.H., 1969). Aixó permet
fer una separació del fármac no encapsulat i deis liposomes
de diferent tamany tal com s'ha indicat en les figures 35 i
36. Presenta el inconvenient de que dilueix molt la mostra i
si el nivell d'encapsulació és baix, l'análisi quantitativa
és impossible. Així per exemple, els SUV de Morfina HCL no
donaven cap lectura per HPLC dones ens movíem en els límits
inferiors de detecció. Un altre punt negatiu és la lentitud
amb que s'ha de treballar per a obtenir una bona separació.
No es pot eluir a una velocitat superior a 32 ml/hora.

assegura

Com a últim punt referit a aquesta técnica, cal esmentar
el control que s'ha de fer de la quantitat de mostra
aplicada, cosa que no cal fer en els altres dos métodes. Un
excés impedirla la total separació deis components. La
concentrado máxima de mostra és de 70 mg/ml per al tipus de
columna feta servir en aquest treball.

La diálisi per altra banda presenta l'avantatge de que
no es perd gens de lípid com pot ocórrer en la centrifugació
i columnació. Aquest aspecte no obstant, no és massa
important dones sempre es pot quantificar el contigut de
lípid deis liposomes i rectificar la relació lípid/molécula
en cas necessari. En el cas deis DRV, el fet de que els
sobrenedants donessin prácticament transparents ja era
indicatiu de l'abséncia de quantitats apreciables de
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fosfolípid.
quantificar el contingut en fósfor deis sobrenedants i es va
trobar en tots els casos inferior al 5% del lípid total.

No obstant, a efectes de control es va

Amb la diálisi s'obté una població heterogénia de
liposomes ja que a través de la membrana només passa el
principi actiu no encapsulat. El diámetre de porus promig és
de 2'4 nm, tamany molt més petit que els SUV (50 nm). S'ha
de controlar també el contingut del material a separar de
les aigües de rentat per no arribar a un equilibri entre les
concentracions al interior i a 1'exterior que fa que no
progressi el procés.Per una altra part, aquest equilibri pot
induir una alliberació del principi actiu encapsulat, tal
com s'ha indicat en la taula 20 d'aquest apartat de
Resultats on segons el contingut de Morfina trobat en les
segones aigües de rentat i en els liposomes, cal dubtar que
realment s'hagi encapsulat producte. Els valors de les dues
mostres són molt similars.

Un altre parámetre crític és el temps de diálisi. Per a
controlar-lo es van sotmetre a aquest procés uns
sobrenedants (previament valorats per HPLC) obtinguts en la
preparació de MLV de PC/COL/Morfina (1/0'3/0'3). Es van
dialitzar aquelles mostres ja que el % d'encapsulació deis
MLV va ésser molt baix (1'27).

El volum de PBS, pH: 7'4 emprat per a fer la diálisi va
ésser de 50 mi. Es van recollir fraccions a les 3, 5, 6 i 7
h. El contingut en morfina de cadascuna s'indica en la taula
25.

Temps (hores) mg

0'227
0'218
0'183
0'142

3
5
6
7

Taula 25.- Contingut en Morfina deis sobrenedants de MLV
(PC/COL/Morfina: 3/1/1) sotmesos a diálisi.

D'ací es dedueix que a les 7 h ja s'havia arribat a un
equilibri osmótic entre els dos medis. A continuació es van
canviar les aigües de diálisi (50ml) i es deixá tota la nit
dialitzant-se. A les 17 h els mg trobats foren 0'057, es
deixá dues h més obtenint-se un valor de 0'055 mg el que ens
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va indicar que ja podiem donar per acabat el procés. També
es va valorar el contingut del tub de diálisi el qual
contenia 0'024 mg.

Així dones vam considerar que, treballant amb les
quantitats de fosfolípid i fármac que s'han anat esmentant
en aquest treball, era convenient canviar les aigües de
diálisi cada 6 h.

Finalment, es presenta el problema de la impossibilitat de
calcular el contingut en principi actiu de les últimes
aigües de rentat ja que es treballava amb dilucions molt
elevades. La separació del producte no encapsulat per
centrifugació és el procés més adient en el cas del
liposomes quin tamany ho permeti. El temps emprat és molt
més curt que en els processos precedents i 1'eficacia de
rentat, comparable. Pero a més a més, presenta l'avantatge
de permetre diluir al nivell que hom desitja els sediments
del liposomes amb el que sempre es treballa en
concentracions superiors.

4.7.- ESTUDI DE L'ESTABILITAT DELS LIPOSOMES

4.7.1.-ESTUDI DE LA PERDUA DEL MATERIAL ENCAPSULAT EN FUNCIO

DEL TEMPS.

Aquest estudi es va dur a terme amb els liposomes DRV
sonicats perqué eren els únics que, donat el seu elevat
nivell d'encapsulació, serien interesants des d'un punt de
vista práctic. El principi actiu encapsulat fou la Morfina i
les composicions lipídiques:PC, PC/COL (1/0'3), PC/COL (1/1)
i PC/COL/PS (1/0'3/0'16). En la figura 44 s'han representat
conjuntament els valors en funció de la composició lipídica.
Tots els punts son el promig de tres determinacions.

El fet més destacable está en que 1'estabilitat deis DRV
de PC/COL (1/0'3) és molt més elevada, les dues primeres
setmanes, que pels altres tipus, pero la pérdua del contingut
es dispara
part és sorprenent la inestabilitat a 1'augmentar
proporció de colesterol dones és'superior que la deis DRV de
PC. Els resultats obtinguts són difícils d1explicar perqué
contradiuen 1'experiéncia general de que la incorporació de
colesterol a les bicapes de PC augmenta la seva rigidesa i
les fa més impermeables.

a partir de la segona setmana. Per una altra
la

Segons la bibliografía,
inestabilitat deis liposomes pot ésser deguda a l'estat de
cristall o ordenat deis lípids en la bicapa. Es sap que

la
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segons la composició química de la barreja de lípids, la
temperatura de transició de gel a cristall líquid i en
conseqüéncia l'ordenació de les molécules lipídiques varia.
No obstant en el nostre cas, atés que s'ha emprat una
lecitina de Tc aproximadament de 5o, la presencia de
colesterol o PS no pot modificar gaire aquest valor i per
aixó totes les preparacions de liposomes han d'estar per
sobre de la Tc deis lípids que els componen. A més a més,
tenint en compte que s'han preparat en paral.leí i per
triplicat, els factors ambientáis i d'error de treball poden
descartar-se. Sembla dones, que la raó més plausible és
1'elevada dependéncia de 1'estabilitat del tipus de molécula
emprat. Segons la literatura, la permeabilitat depén molt de
la hidrofobicitat de la molécula i és máxima per a valors
intermitjos. Aixó, junt amb les grans oscil.lacions en els
percentatges d'encapsulació que hem trobat suggereixen que
la permeabilitat está bastant en funció del principi actiu
encapsulat.

ESTABILITAT DRV/MORFINA HCI

3
O

s
a

8

bl

Morfina,44.- PercentatgeFigura
encapsulada en DRV sonicats, en funció del temps per a
diferents composicions lipídiques. ■ PC, •PC/COL(1/0'3),

▲ PC/COL/PS (3/1/015) .4 PC/COL(1/1),
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Els DRV formats només amb PC són els que van presentar
més variabilitat en la pérdua.

Finalment cal dir que els que contenien PS, malgrat anar
perdent Morfina ja desde la la setmana, no van arribar ais
valors tan elevats com els altres, tenint una tendencia a
estabilitzar-se.

4.7,2.-ESTUDI DE L'AGREGACIO EN FUNCIO DEL TEMPS

(1/0*3),
amb Morfina i amb Meperidina

capacitat

Es va estudiar en DRV sonicats de PC, PC/COL
PC/COL/PS (1/0'3/0'16) buits,
per ésser el tipus de liposoma amb una
d'encapsulació més gran. En el cas de la Morfina també es va
fer amb DRV de PC/COL (1/1).

Es van preparar dos lots de cada tipus, un es mantingué
a temperatura ambient i l'altre a 4o. Aquest darrer pero,
només es va poder valorar la primera setmana dones en totes
les mostres es va formar un precipitat (essent impossible
homogeneitzar la solució) fet que impedí la seva mesura
espectrefotométriea.

Aixó ens va limitar a la valorado de les solucions
mantingudes a 4o. En les figures 45 a 47 es presenten els
valors per DRV buits, amb Morfina i amb Meperidina
respectivament. En totes elles es pot considerar que les 3
primeres setmanes prácticament no hi ha hagut variado en
l'agregació i que les petites oscil.lacions poden atribuir-
se a la instrumentado. A partir de la tercera setmana es
produeix un augment de la lectura el que indica una fusió
deis liposomes.

Comparant els valors numérics d'absorbáncia, els
liposomes buits s'agreguen més que els carregats amb Morfina
o Meperidina. En aquests darrers sembla que la preséncia de
PS també redueix el procés. Aquest fét está d'acord amb les
dades de la bibliografía. Es pot dir que aquest parámetre
varia en fundó de la molécula encapsulada, el que confirma
la influencia de les característiques físico-químiques de la
substancia encapsulada.

sembla ésser que la composició lipídica influeixi en
Només en

No

aquest fenomen dones els valors són molt similars.
el cas de DRV de PC/Morfina és una mica més gran.
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DRV Blanc
MESURA OE L'AGREGACtO

0.26

0.24 - 4 >

0.22 -

0.2 -

E 0.18 -
C

s
tO

0.16 -

0.14 -3
z 0.12 -

á
<K 0.1 -o
</)

3 0.08 -

0.08 -

0.04

0.02 -

O T T T T

o 1 2 3 54 6

SETMANES

Figura 45.- Mesura de 1’agregado de DRV sonicats buits,
mantinguts a 4o, en fundó del temps i segons la seva
composició lipídica:
♦PC/COL/PS d/0'3/0'16) .

i• PC/COL (1/0'3)■ PC,

DRV MORFINA HCi
MESURA DE L'AGREGACtO

0.28

0.24-

0.22 -

0.2 -

E 0.18 -
c

o
«n 0.18 -

0.14-5
z 0.12 -

0.1 -

Si
9 0.08 -

0.08 -

-A-
0.04 z*0.02 -

0 TT T T T

30 2 4 5 61

SETMANES

Figura 46.- Mesura de l1 agregado de DRV sonicats de
Morfina, mantinguts a 4o, en funció del temps i segons
la seva composició lipídica:
♦ PC/COL (1/1) i

•PC/COL (1/0’3),■ PC,
▲ PC/COL/PS (1/0'3/0'16).
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DRV Meperidina
MESURA DE L'ACRECACIO

0.26

0.24 -

0.22 -

0.2 -
I I

i 0.18 -

O

g
0.16 -

0.14 -3
z 0.12 -

0.1 -

0.08 -

0.06 -

O
(A

3

0.04 -

0.02 -

0 T TT T T

o 2 31 54 6

SETM4NES

Figura 47.- Mesura de 1'agregado de DRV sonicats de
Meperidina, mantinguts a 4o, en funció del temps i
segons la seva composició lipídica: «PC, •PC/COL(1/0'3),
♦PC/COL/PS (1/0'3/0'16).
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4.8.- ESTUDI DE LA INTERACCIO FOSFOLIPID/PRINCIPI ACTIU

4.8.1.- CALORIMETRIA DE DIFERENCIAL D'ESCOMBRAT

Les análisis térmiques diferenciáis s'han dut a terme
tal com s'ha indicat en l'apartat de Métodes amb liposomes
de DPPC, quin registre de transicions de fase en estat pur
s'indica en la figura 48. Es va escollir aquest fosfolípid
sintétic, dones només els fosfolípids purs donen transicions
de fase apreciables i quantificables.

El tipus de liposoma emprat, seguint les indicacions de
la literatura, va ésser MLV. Les raons per aquesta elecció
són que, respecte els SUV, les molécules de lípid están molt
menys tensionades. S'ha comprovat que els SUV donen una Tc
dos o tres graus inferior respecte l'obtinguda amb MLV degut
precisament, al menor radi de corbatura que influeix en la
compressió de les molécules de lípid. En segon lloc, quan es
tracta de liposomes que contenen encapsulada alguna
molécula, la interacció entre el lípid i aquella pot no
donar-se o ésser feble. En canvi, quan els liposomes són
multilaminars, encara que s'encapsuli un percentatge més
baix de molécula, la interacció ve afavorida perqué les que
s'hi incorporen ho. fan entre les bicapes de lípid i el
contacte que s'estableix és molt més íntim.

I I
30 40 50

de la DPPC pura. Tm: 42'1 °C,Figura 48.- Termograma
AH: 9'04 Kcal/mol.
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En les figures 49 a 51 es mostren les gráfiques
corresponents ais perfils d'un cicle de calentament per
diferents fraccions molars de DPPC/Morfina, Naloxona,
Codeina, Meperidina i Metadona.

Quan s'escalfa el lípid en estat pur presenta una
pretransició endotérmica degut a un increment de la
motilitat deis grups polars (Verksli, Z., 1969). Estudis
fets amb ratjos X han demostrat que aquesta transició
correspon a un canvi de posició de les cadenes lipídiques
que passen d'una conformació 13'o inclinada a una de 13 en que
les cadenes están perpendiculars respecte al pía de la
monocapa (Tardieu, A., 1973). En els nostres assajos
s'observa, en tots els casos, que el pie corresponent a la
pretransició es va fent gradualment més petit a mesura que
augmenta la concentració d'opiaci fins arribar a
desapareixer. La fracció molar a la qué aixó ocórre no és
constant, depén de la molécula. Aquest fet implica que la
seva preséncia ádhuc a petites concentracions, modifica
l'orientació de les cadenes hidrocarbonades respecte la
situació vertical de la cadena, passant-se d'una conformació
13' a una J3. Procés que está acompanyat per una disminució en
l'área per grup polar lipidie en la interfase lípid/aigua.
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í i +I
30 40 50 40 5030

NALOXONAMORFINA

Figura 49.- Termogrames d'esclafament de MLV de DPPC en
preséncia de diferents fraccions de Morfina HCl i
Naloxona HCl.
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ote

0’5

0

1 \ » +II30 40 50 40 5030

NALOXONAMORFINA

Figura 49.- Termogrames d'esclafament de MLV de DPPC en
preséncia de diferents fraccions de Morfina HCl i
Naloxona HCl.
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0*

0'7

0*6

0*5

0*33

0*24

0*12 0*1;

oV)9

0*06

0*06

0

I \ +

t i +
30 40 so30 40

ETILMORFINACODEÍNA BASE

Figura 50.- Termogrames d'escalfament de MLV de DPPC en
presencia de diferents fraccions molars de Codeina Base
lliure i Etilmorfina HCl.
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075

0’5

0’33

0'24

30 40 5030 40 50

MEPERIDINAMETADONA

Figura 51.- Termogrames d'escalfament de MLV de DPPC en
presencia de diferents fraccions molars de Metadona HCl
i Meperidina HCl.
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En totes elles es pot apreciar un cert canvi en el
perfil del pie de la transició fet relacionat amb la fracció
de bicapa modificada peí fármac.
mecanisme

delIndependentment
d'incorporació deis principis actius en les

bicapes, el seu efecte en el perfil de la transició sembla
dependre de la seva concentració en el liposoma. Així, tais
efectes poden correlacionar-se amb interaccions a nivell de
membrana depenents de la concentració, per exemple el seu
efecte analgésic (Jain, M.K., 1975).

Els resultats obtinguts per aquesta técnica s'han
analitzat atenent ais seglients parámetres: variació de la
temperatura de transició, variació de 1'ampiada del pie,
variació de 1'entalpia associada a la transició i la
relació algada del pic/amplada del pie a mitja algada. Els
resultats obtinguts venen representáis en les figures 52 a
69 .

DSC: DPPC/OPIACIS
43

42< MORFINAi
O
Z

41
-* NALOXONA0.

2
2 40 -
(0
z

MEPERIDINA2
I- 39 -

5
UJ

38 -O

2 CODEÍNA
£ ETILMORFINA37 -

2
UJ
0.
2 36 -

METADONA
35

O 0.2 0.4 0.6 0.8

FRACCIO MOLAR

Figura 52.- Influencia de diferents
d'opiaci en la Tc de la DPPC

fracions molars
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En la figura 52 es mostren els valors de temperatura de
la transició principal de gel a cristall líquid, després de
1'escalfament de les mostres, respecte la fracció molar
d'opiaci. La Tc disminueix a 1'augmentar la concentracó
d'opiaci. Aquest efecte és general per a totes les molécules
assajades. Sembla que per a cadascuna s'arribi a un punt de
saturació, que en les més hidrófiles, Morfina i Codeina, es
manifesta a partir de X:0'2. Aquest valor es va desplagant
cap a X més grans a mida que augmenta la hidrofobicitat de
la molécula. Així, per la Meperidina i la Codeina X: 0'5.
Per 1'Etilmorfina i, sobretot, per la Metadona no está ciar
que s'arribi a una saturació, essent aquesta última la que
presenta comportaments més extrems.

La transició de gel a cristall líquid en una bicapa
fosfolipídica pot descriure's com una transició altament
cooperativa de l'ordre al desordre, implicant una expansió
lateral en espessor i disminució de densitat. Aquests dos
estats coexisteixen mentre dura la transició. L'addició de

en la

que també
els

fármacs solubles en el lípid o que s'incorporin
membrana, no solsament disminueix la Tc sino
amplia el marge de temperatures en que coexisteixen
estats sólid i fluid. Per sota i per damunt d'aquest marge,
la membrana existeix en fase de gel i fluid respectivament.
En presencia de fármacs a una temperatura donada, hi ha una
fracció superior de la membrana en estat fluid que no pas

substánciesAixí,quan el fosfolipid está sol.
disminueixen la Tc= produeixen un increment de
desordre i

que
solubilitat,

mobilitat de la bicapa lipídica fets que es
podrien correlacionar amb la seva modulació de les funcions
de les proteines de membrana (Fourcans, B., 1974). Segons
aquesta interpretació, en el nostre cas les molécules que
més afecten la Tc són la Metadona i Codeina.

Tal com s'ha indicat anteriorment, s'han representat els
canvis d'entalpia en funció de la fracció molar(figures 53 a
58) pels escalfaments de les mostres.
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DSC: DPPC/MOR FINA
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els cicles53.- Canvis d'entalpia,
la transido principal de la DPPC en

Figura
d'escalfament, de
fundó de la fracció molar de Morfina.
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DSC: DPPC/NALOXONA
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Figura 54.- Canvis d'entalpia,
d' escalf ament, de la transido principal de la DPPC en
fundó de la fracció molar de Naloxona.

els ciclesen
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DSC: DPPC/CODEINA BASE LLIURE
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Figura 55.- Canvis d'entalpia,
d'escalfament, de la transició principal de la DPPC en
funció de la fracció molar de Codeina Base lliure.

els ciclesen
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DSC: DPPC/MEPERIDINA
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Figura 57.- Canvis d'entalpia,
d'escalfament, de
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DSC: DPPC/METADONA
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En els canvis d'entalpia es pot observar una
variabilitat més gran. Les molécules que donen valors més
baixos d'entalpia són, també, les que modifiquen en menor
grau el parámetre Tm.

La Naloxona sembla assolir al voltant de X: 0.1 una

mentre que la Morfina presenta
les X estudiades. Peí

contrari, la Meperidina, Metadona, Codeina i Etilmorfina que
produien canvis en Tm més acusats, es comporten respecte ¿H
de manera similar. A valors baixos de X redueixen el canvi
d'entalpia associada a la transido de fase, pero per sobre
d'un determinat valor de X, els AH són superiors ais del
lípid pur.

certa saturado,
oscil.lacions al llarg de totes

La zona de transido correspon aproximadament a X:0.27
per la Metadona, X:0.47 per la Meperidina, X:0.4 per la
Codeina Base Lliure i X:0.6 per 1'Etilmorfina.
característica conincideix amb la major hidrofobicitat deis
opiacis i la seva estructura qué, llevat el cas de la
Codeina, és molt més flexible que en els heterocicles de la
Morfina i Naloxona.

Aquesta

DSC: DPPC/MORFINA
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Figura 59.- Percentatge de variació de 1'ampiada deis
pies (HHW) a la mitad de l'algada, en els cicles
d'escalf ament de MLV de DPPC en fundó de la fracció
molar de Morfina.
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DSC: DPPC/NALOXONA
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Figura 60.- Percentatge de variació de 1'ampiada deis
pies (HHW) a la mitad de l'algada, en els cicles
d'escalfament de HLV de DPPC en funció de la fracció
molar de Naloxona.
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Figura 61.- Percentatge de variació de 1'ampiada deis
pies (HHW) a la mitad de l'algada, en els cicles
d'escalfament de MLV de DPPC en funció de la fracció
molar de Codeina Base Lliure.
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DSC: DPPC/MEPERIDINA
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62.- Percentatge de variació de 1'ampiada deis
(HHW) a la mitad de l'algada, en els cicles

de MLV de DPPC en funció de la fracció

Figura
pies
d'escalfament
molar de Meperidina.

DSC: DPPC/METADONA
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63.- Percentatge de variació de 1'ampiada deis
(HHW) a la mitad de l'algada, en els cicles

de MLV de DPPC en funció de la fracció

Figura
pies
d'escalfament
molar de Metadona.
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DSC: DPPC/MOR FINA
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Figura 64.- Percentatge del quocient entre l'algada (H)
i HHW, en els cicles d'escalfament de MLV de DPPC en
funció de la fracció molar de Morfina.
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Figura 65.- Percentatge del quocient entre l'algada (H)
i HHW, en els cicles d'escalfament de MLV de DPPC en
funció de la fracció molar de Naloxona.
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DSC: DPPC/CODEINA BASE LLIURE
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Figura 66.- Percentatge del quocient entre l'algada (H)
i HHW, en els cicles d'escalfament de MLV de DPPC en

funció de la fracció molar de Codeina Base Lliure.
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Figura 67.- Percentatge del quocient entre l'algada (H)
i HHW, en els cicles d'escalfament de MLV de DPPC en
funció de la fracció molar de Meperidina.
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DSC: DPPC/METADONA
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Figura 68.- Percentatge del quocient entre l'algada (H)
i HHW, en els- cicles d'escalfament de MLV de DPPC en
funció de la fracció molar de Metadona.

El quocient H/HHW no segueix un comportament regular per
les molécules estudiades.

Comparant els valors absoluts associats ais canvis
d'entalpia amb els descrits a la literatura per altres
molécules, esta ciar que les assajades en aquest treball
interaccionen molt lleugerament amb les de DPPC.
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DSC:DPPC/OPIACIS
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Figura 69.- Variació de la temperatura de transició de
gel a cristall líquid en MLV de DPPC, en funció de la
fracció molar deis diferents opiacis.

Segons la termodinámica clássica un solut en presencia
d’un solvent canviará la seva Tm. Mitjangant aproximacions
estándar (Pitzer i Brewer, 1961), el canvi en la temperatura
de fusió AT ve donada per:

R Tm 2
(Ci - C9)A T ~

AHa

on A Ha. és l1 entalpia del canvi de gel a cristall líquid
i Ci i Cg són les concentracions del solut en les fases de
cristall líquid i gel respectivament. Hill (1974) va aplicar
per primera vegada, aquest tractament a les bicapes
lipídiques i va asumir que el repartiment es produeix només
en els dominis de l'estat de cristall líquid, és a dir, que
C^,= O i va demostrar que per 1'octanol i nonanol:
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R Tm2
(Ci)AT ~

AHa

mentre que Pringle i Miller (1979) van assenyalar que si
és més gran que C

augmentaría.
la temperatura de transició de fase1 /

En el nostre cas i atés que AT és negatiu, la
diferencia (Ci - Cs) ha d'ésser positiva, és a dir, que si
hi ha repartiment del solut entre ambdues fases
mesomórfiques, la concentració en la fase de cristall líquid
ha d'ésser més gran que en la fase de gel en tots els casos.

Aplicant aquesta equació, tot i acceptant les seves
limitacions quant a valor aproximat, s'han calculat les
concentracions deis opiacis en ambdues fases. Els resultáis
venen representáis en les figures 70 i 71.
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Figura 70.- Concentració en fase de gel en les diferents
fraccions molars DPPC/Opiaci: Morfina, ■ Naloxona,
♦ Codeina, ▼ Etilmorfina, ▲ Meperidina i * Metadona.
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DSC: DPPC/OPIAC1S
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Figura 71.- Concentració en fase de cristall líquid en
les diferents fraccions molars DPPC/Opiaci:

♦ Codeina,
• Morfina,

YEtilmorfina, ▲ Meperidina i■ Naloxona,
* Metadona.

Com es pot comprovar, totes les molécules segueixen un
comportament similar llevat el cas de la Metadona que
presentava valors més extrems en els parámetres esmentats
d'antuvi. S'observa que encara que Cx sigui més gran que C
les diferencies entre elles disminueixen a mesura que
augmenta X de l'opiaci. Es pot dir que primer es satura una
fase i després es va enriquint l'altre.

ja

<3 t

Malgrat la simplicitat del model, els resultats
obtinguts están d'acord amb el fet observat de que la
fluidesa de la membrana influeix en l'afinitat de les
molécules opiácies peí seu receptor (Borochov, H., 1976;
Heron, D., 1981) .
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4.8.2.- TURBIDIMETRIA

Les modificacions de les transicions de fase degudes a
la presencia de molécules opiácies han estat també
estudiades mitjangant canvis turbidimétrics.

En la figura 72 s'han representat els canvis
d'absorbáncia a 550 nm observats per suspensions de SUV i
MLV de PC/Morfina i MLV de PC, en funció de la temperatura.
En cap cas no s'aprecia un canvi significatiu el que indica
que no es produeix transició de fase de gel a cristall
líquid.
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Figura 72.- Variació de 1'absorbáncia a 550 nm en funció
de la temperatura per liposomes de PC. ■ SUV: PC/Morfina,
• MLV: PC i ▼ MLV: PC/Morfina.
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Les corbes corresponents a MLV i MLV/Morfina tenen el
mateix perfil i són prácticament superposables. La deis SUV
es manté prácticament constant durant tot 1'experiment.

Aquests resultáis són lógics ja que la PC está
constituida per una barreja de fosfolipids sense Te
concreta, com ocórre en el cas deis fosfolipids purs, sino
que está compresa en un interval de temperatures de -15° a -
5o. No es va assajar amb cap mes fármac i es van considerar
aqüestes corbes com a referencia.

Análogament es van preparar MLV de DPPC, fosfolípid amb
T0 definida (41°). En aquest cas es va barrejar amb
diferents opiacis per tal d'esbrinar la possible influencia
que exercien sobre la Tc (fig. 73).
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Figura 73.- Influencia deis opiacis en la Tc de la DPPC.

♦ Codeina Base lliure,
▼ Etilmorfina HCl.

• Morfina HCl,
HCl, * Meperidina HCl,

■ Blanc,
A Naloxona
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La Morfina i Naloxona presenten unes corbes prácticament
superposables a la de la DPPC. Les d'Etilmorfina i Codeina
base lliure tenen un perfil idéntic, per ambdues, la
transició comenga, aproximadament a 35'5°, abans que el
blanc. Sembla com si tinguessin un efecte fluidificant més
acusat.

Finalment cal destacar el comportament de la Meperdina
per la qual, el primer tram de la corba és, com per la
Morfina i la Nalxona, superposable a la del fosfolípid pur,
pero a mesura que augmenta la temperatura, s'aparta de la
forma que segueixen els altres fármacs. Es com si
coexistissin els estats de gel i cristall líquid, és a dir,
com si no s'arribés a l'estat de líquid isotrópic.

tots els punts són elpels MLV de PC com de DPPC,
promig de tres determinacions.

Tant

4.9.- ACTIVITAT FARMACOLOGICA DELS LIPOSOMES

4.9.1.- »IN VITRO11 : BIOASSAIG DE L1ILEUM DE CONILL PORQUI

Tal com s'ha indicat en l'apartat d'objectius, es
desitjava comprovar si 1'administració de les molécules
opiácies encapsulades en liposomes tenia alguna influencia
en el seu perfil farmacológic. En el cas deis assajos "in
vitro", la informació a obtenir podia ésser la cinética
d'interacció amb el receptor i la intensitat de 1'efecte.

El tipus de registre obtingut a‘1'addicionar producte
actiu a la preparació, concretament per la Morfina, s'indica
en la figura 74.
caracteritza per
tradueix
musculatura llisa.
L'addició de Naloxona,
recuperi l'activitat inicial,
qualitatiu, els
lliures i/o encapsulades eren iguals.

Aquesta, com tots els opiacis, es
produir una relaxació muscular que es

en una inhibició de les contraccions de la
L'efecte depén de la dosi administrada.

antagonista opiaci, fa que es
Des d'un punt de vista

registres corresponents a les molécules
De manera general es

pot assegurar que la cinética del procés és la mateixa, és a
dir, que els liposomes són capagos de fusionar-se o ésser
endocitats immediatament. Atés que els receptors opiacis
están a la superficie de les cél.lules, sembla que el procés
majoritari hagi sigut la fusió. Aixímateix, el fet de que la
recuperado per addició de Naloxona sigui també igual en

146



RESULTATS I DISCUSSIO

ambdues formes d'administració, confirma el mecanisme de
fUSió.

A

Figura 74.- Efecte relaxant d'una solució 10--7
Morfina (A) sobre les contraccions induides mitjangant
un estimulador (40 V, O'lHz) en la preparado d'íleum de
conill porquí i recuperado de les mateixes mitjangant
una solució 10_s de Naloxona(£>).

de
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Amb els valors obtinguts a partir deis registres de GPI,
es van fer les corbes dosi/resposta representant el log de
concentració en funció del percentatge d'inhibició de les

lliures (Figura 75) i per la
Com més desplagada está la

mes activa és la substancia i com

Les més actives són la
1'Etilmorfina i la

contraccions pels fármacs
Morfina encapsulada (Figura 76).
corba cap a 1'esquerra,
més cap a la dreta, menys ho és.
Morfina i la Meperidina i les menys,
Codeina.
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Figura 75- Corbes dosi/resposta per:
♦ Codeina, «Meperidina i A Etilmorfina.

■ Morfina,
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Els liposomes assajats van ésser els DRV deis fármacs
indicats d'antuvi per ésser els que presentaven una
eficiencia d'encapsulació superior. Segons es pot observar
en la figura 76, 1'encapsulació de Morfina en liposomes no
millora l'efecte de relaxació sobre aquest teixit, ádhuc
disminueix una mica, si bé els valors obtinguts es poden
considerar del mateix ordre. Una possible explicació per a
aqüestes petites diferencies pot ésser que el lipid
incorporat junt amb la molécula activa interaccioni també
amb la membrana i alteri la seva fluidesa o microviscositat
de manera que la conformació del receptor opioide quedi una
mica modificada i en conseqüéncia, l'afinitat de la molécula
opiácia al mateix.
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Figura 76.- Corbes dosi/resposta per la Morfina:
■ lliure, • DRV:PC, ♦DRV:PC/COL, ▲ DRV: PC/COL/PS.
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Si comparem les corbes corresponents ais DRV es pot
apreciar que l'activitat deis constituits per PC i PC/COL és
prácticament superposable, mentre que la deis que contenen
PS está lleugerament desplagada més cap a 1'esquerra. Aixó
indica que per aconseguir una resposta amb DRV de PC/COL/PS
es necessita una dosi lleugerament menor que per aconseguir
la mateixa resposta amb DRV de PC i PC/COL.

Pels DRV de Meperidina tampoc s'observa cap
d'activitat respecte al farmac administrat en forma

la Codeina i Etilmorfina l'activitat fou

millora
lliure.
nul.laPer

possiblement degut a que el seu IC5o és bastant elevat i la
quantitat encapsulada era insuficient per aconseguir cap
efecte.

Aixímateix, la capacitat de la Naloxona encapsulada
d'antagonitzar l'acció de la Morfina va resultar ésser del
mateix ordre que la corresponent a la molécula lliure i
tampoc es van detectar variacions en la cinética del procés.

A partir d'aqüestes gráfiques es va calcular el ICSo per
a cada tipus d'opiaci i preparació del mateix (taula 25).

PREPARACIO ICFARMAC 5 O

(Concentració molar)

2. 10“7
7. 10“7
10. io-7
5. 10-7

Lliure
DRV:PC

DRV:PC/COL
DRV:PC/COL/PS

MORFINA

Lliure
DRV:PC

DRV:PC/COL
DRV:PC/COL/PS

5. 10-7
7'5. 10-7
7'5. 10-7
7. 10~7

MEPERIDINA

Lliure
DRV:PC/COL

8. 10"sCODEINA

6. 10-7LliureMETADONA

Lliure

DRV:PC/COL
1'2. 10-5ETILMORFINA

Taula 25.- Valors de IC5o pels opiacis en forma lliure i
encapsulats.
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4.9.2.- "IN VIVO": BIOASSAIG DE LA IMMERSIO DE LA CUA.

Tal com está descrit en l'apartat de Métodes, el test
emprat per a determinar l'activitat analgésica "in vivo" va
ésser el de la immersió de la cua. En aquest assaig el
parámetre que es va determinar va ésser el temps de retirada
de la cua.

la figura 77 s'ha representat el
d'analgésia en funció del temps per la Morfina
encapsulada en DRV de PC/COL (l/0'3), preparacions que
s'havien administrat previament via subcutánia a una dosi
de 8 mg/Kg.

percentatge
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% d'analgésia en funció del tempsFigura 77.- Corba
el bioassaig de la immersió de la cua per la Morfina:
• Lliure, ■ encapsulada en DRV de PC/COL (1/0 * 3) .

en
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De l'observació d'aquesta gráfica es pot deduir que si
bé 1'administració de Morfina en forma de DRV no potencia

si manté l'activitat durant més temps.
minuts, el percentatge d'analgésia per la

en forma lliure comenga a davallar acusadament fins
ais 480 minuts, que s'estabilitza.

té un comportament diferent ja que manté
fins aproximadament ais 480 minuts que és quan

comenga a disminuir poc a poc. Ais 820 minuts encara és
superior al 60%.

l'efecte analgésic,
Així, ais 90
Morfina
arribar a un 10%
Encapsulada
1'activitat

Per una altra part, la davallada quan s'administra en
forma lliure té un pendent més acusat que quan está
encapsulada.

El número d'animáis emprats en aquest experiment fou
4 per la Morfina lliure i 3 per 1'encapsulada.

de

Segons els resultats deis assajos "in vivo" i "in vitro"
sembla ciar que la potencia no varia 1'administrar-se la
Morfina encapsulada en liposomes. Quan s'administra
directament en un teixit ric en receptors, la cinética és
també la mateixa, pero quan 1'administració és subcutánia,
tal com era d'esperar, entren en joc altres factors que
alteren la resposta prolongant considerablement la durada de
1'efecte.
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5.- CONCLUSIONS

1.- S'han posat a punt les condicions óptimes de
quantificació per la Morfina, Naloxona, Codeina,
Etilmorfina, Metadona, Meperidina, Levamisol, Tiofanat i
Leu-Encefaliña així com pels fosfolípids: PC, DPPC i PS per
les técniques de Cromatografía Líquida d'Alta Eficacia i
Espectrefotornetria d'Ultraviolat.

2.- S'ha determinat la hidrofobicitat de les molécules
estudiades mitjangant el cálcul del coeficient de
repartiment n-octanol/principi actiu i temps de retenció per
HPLC.

3.- Deis resultáis obtinguts en la posta a punt deis métodes
d'obtenció de MLV, SUV i DRV es conclou que el tipus de
liposoma més adient per 1'encapsulació de
hidrófiles és DRV amb sonicació previa i per les hidrófobes
MLV.

substancies

4.- Un augment del temps d'hidratado millora, encara que no
de forma notable, 1'eficacia d'encapsulació de substancies
hidrosolubles en MLV.

5.- La sonicació intermitja és un parametre important per a
millorar el percentatge d'encapsulació de les substancies
hidrosolubles en DRV. Així, independentment de la composició

els DRV amb sonicació previa presenten unalipídica,
eficacia d'encapsulació superior ais no sonicats.

6.- En DRV no sonicats previament, el percentatge
d'encapsulació depén de la composició lipídica. Quan l'únic
component lipidie és la PC no s'arriba al 10%
d'encapsulació. Amb l'addició de colesterol es millora
notablement per la Morfina, Naloxona, Meperidina i
Levamisol. Per la resta s'incrementa lleugerament.

7.- El percentatge d'encapsulació de la Code'ina Base lliure
en els tres tipus de liposomes assajats ha sigut molt baix
respecte a l'obtingut amb el corresponent clorhidrat i ais
altres fármacs estudiats.
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8.- Les proves d'estabilitat referides a la pérdua de
producte encapsulat han posat de manifest que la cinética
depén de la composició lipídica. El procés és lineal en
funció del temps excepte en el cas de PC/COL/PS en que
s'arriba a una saturació.

9.- L'estudi de les transicions de fase mitjangant
espectrocopia de U.V. i DSC indica que, malgrat que la
primera técnica no és tan acurada com la segona, en ambdues
es poden apreciar els mateixos trets. Existeix una
coincidéncia entre les molécules que produeixen canvis més
grans i perllongats de turbidesa i els que disminueixen més
extensament la Tc determinada per DSC.

valors d'increment d'entalpia determinats a partir
les

estudiades amb DPPC son molt lleugeres i es deuen
reduir solsament a interaccions de tipus iónic.

10.- Els
de les análisis de DSC indiquen que les interaccions de
molécules

11.- Els liposomes no milloren l'activitat farmacológica del
opiacis "in vitro" segons els resultats obtinguts al fer
l'assaig de l'Ileum de Conill Porquí ni varien la cinética
de la seva interacció amb el receptor.

12.- L'administrado subcutánia de Morfina encapsulada en
DRV no potencia el seu efecte analgésic pero perllonga la
seva activitat notablement respecte el mateix principi actiu
administrat en forma lliure.
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