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Resumo 

 

Há um interesse considerável na incorporação e estabilização de vitaminas em 
nanopartículas para melhorar sua aplicação em áreas farmacêutica e alimentícia. Neste 
trabalho, nanopartículas de N, N, N-trimetil quitosana (TMC) foram sintetizadas por 
gelificação ionica com tripolifosfato (TPP). Combinações de concentrações de TMC e 
TPP resultaram em nanopartículas com diferentes tamanhos (potencial Zeta: 196 ± 8 
nm). Três diferentes vitaminas (B9, B12 e C) foram incorporadas. Em geral, a 
incorporação de vitaminas aumentou o tamanho das partículas (534 ± 20 nm). 

 
Palavras-chave: nanoparticles de trimetilquitosana-TPP; gelificação ionotropica; incorporação de vitamina; 
propriedades morfológicas; caracterização espectroscópica 
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Introdução 

 

N,N,N-trimetil quitosana (TMC) é um polieletrólito 
catiônico obtido por metilação extensiva da 
quitosana [1]. O derivado resultante é um 
polissacarídeo solúvel em água útil para uma 
variedade de aplicações e particularmente adequado 
para o preparo de nanopartículasA TMC é um 
polímero não-tóxico e biocompatível a partir do 
qual as partículas com tamanhos na faixa de 100-
200 nm podem ser facilmente obtida através de um 
processo de gelificação iônica, usando tripolifosfato 
de sódio (TPP) como um contra-íon. Assim, 
eficiência de até 90% pode ser alcançada para o 

aprisionamento de drogas, de acordo com a análise 
de albumina de soro bovino como uma droga 
modelo, como realizado por Xu et al. Em 2003 [2]. 
Várias outras aplicações surgiram para TMC como 
nanopartículas para liberação de vacina via nasal e 
oral, transportadora de proteína, liberação 
controlada de insulina e aplicações como aditivo 
alimentar. 
Particularmente na área alimentícia, o uso de 
nanopartículas comestíveis como portadora ou para 
sistema de liberação tem muitas aplicações 
potenciais [3]. Sabores, antioxidantes, enzimas, 
antibióticos e vitaminas são capazes de ser 
encapsulada ou imobilizada em nanopartículas, 
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mantendo assim a sua atividade. Vitaminas, por 
exemplo, são compostos sensíveis e instáveis que 
perdem sua funcionalidade quando expostas a 
temperaturas inadequadas, luz, oxigênio e umidade. 
O encapsulamento de vitaminas pode ajudar a 
reduzir parcialmente algumas dessas limitações, 
proporcionando assim uma vida útil prolongada e 
estabilidade em um meio estranho. A incorporação 
de nutrientes em alimentos empregando 
nanopartículas é um campo tecnológico emergente 
com aplicações potenciais na área alimentícia.  
O objetivo do presente estudo é de produzir 
nanopartículas de TMC por crosslinking com TPP, 
avaliar a eficiência de encapsulamento destas 
nanopartículas com vitaminas e determinar sua 
genotoxidade. 
 
M ateriais e métodos 
 
Síntese das nanopartículas de TMC-TPP: A TMC 
foi obtida pela metilação da quitosana com 
dimetilsulfato a 70ºC. A seqüência de reação 
consiste em agitar uma suspensão de 1,0 g de 
quitosana (0,005 mol) em 16 mL de dimetilsulfato e 
4 mL de água deionizada em meio básico. Detalhes 
do processo de metilação estão disponíveis na 
literatura [1,4]. As nanopartículas foram obtidas 
pelo procedimento relatado por Moura et al. [5]. O 
processo consiste em uma adição contínua de sódio 
TPP (a uma taxa de 1 mL / min) em solução aquosa 
TMC. O processo ocorre à temperatura ambiente 
utilizando um homogeneizador a 6000 rpm. 
 
Incorporação das vitaminas 
A preparação das nanopartículas de TMC-TPP com 
vitaminas incorporadas B9, B12 e C, foi realizada 
de maneira similar. Previamente, soluções aquosas 
de vitaminas são preparadas pela dissolução de uma 
quantidade de vitamina. A solução aquosa de 
vitamina é então adicionada à solução de TMC. 
Nanopartículas são obtidas como descrito acima 
para a síntese de nanopartículas TMC-TPP. 
 
Caracterização da nanopartículas 
As nanopartículas foram caracterizadas por 
Microscopia de Força Atômica, Microscopia 
Eletrônica de Varredura e Potencial zeta (modelo 
Zen 3600, Malvern Zetasizer nano ZS). 
 
Resultados e discussão 
 
O menor tamanho médio de nanopartículas (196 ± 8 
nm; potencial zeta 31,6 ± 0,6 mV) foi obtida quando 
a combinação de menor TMC e menor a 
concentração de TPP foi usado. O aumento em 

ambas as concentrações de TMC ou TPP provocou 
um aumento considerável na dimensão das 
nanopartículas (606 ± 25 nm; potencial zeta 12,7 ± 
0,4 mV). Tal formação de nanopartículas é regida 
pela relação de neutralização entre a TMC carregada 
positivamente e o TPP carregado negativamente. 
Por conseguinte, as concentrações utilizadas de 
TMC e TPP desempenham um papel importante na 
estrutura de nanopartículas. 
Da mesma forma, o potencial zeta foi influenciado 
também pela relação de TMC e TPP (dados acima). 
Como se sabe, os valores positivos encontrados para 
potencial zeta para as nanopartículas de quitosana e 
TMC são devidos à natureza catiônica destes 
materiais. Por conseguinte, uma redução nos valores 
do potencial zeta indica alterações na carga 
superfícial das nanopartículas. Evidentemente, para 
adição elevada de espécies carregadas 
negativamente (TPP) à cadeias carregadas 
positivamente (TMC), a carga superficial catiônica 
das nanopartículas irá diminuir de um modo 
perceptível, em conformidade com os dados 
apresentados aqui. 
Para as nanopartículas sintetizadas na presença de 
vitaminas houve um aumento significativo no seu 
tamanho (TMC-TPP-VitB12: 227 ± 51 nm, 25.3 ± 
1.5 mV; TMC-TPP-VitB9: 363 ± 35 nm, 24.8 ± 0.5 
mV e TMC-TPP-VitC: 534 ± 20 nm, 36.3 ± 0.7 mV, 
respectivamente para tamanho de partícula e 
potencial zeta). Tal resultado indica que a 
incorporação das vitaminas foi bem sucedida. 
Uma imagem representativa de AFM da amostra 
TMC-TPP esta na Fig. 1. Em geral, o filme de NP 
depositado exibe uma distribuição regular sobre a 
superfície de vidro polar (Fig. 1a e 1c). No entanto, 
estas NP parecem variar em diâmetro de amostra 
para amostra, o que pode ser medido pela secção 
transversal como na Fig. 1a (linhas retas "1" e "2") e 
ilustrado na Fig. 1b. Nanopartículas com intervalos 
de diâmetro de 200 nm a 600 nm foram observados. 
Uma diferença na distribuição de tamanho destes 
valores, quando comparado com as medidas de 
dispersão de luz é esperado, uma vez que na última 
técnica o volume hidrodinâmico é tomado como 
tamanho de partícula. Também durante a 
evaporação do solvente a NP se reúnem em 
aglomerados de conformações diferentes. 
A análise da superfície conduzida por SEM também 
revelou uma distribuição regular das NPs sobre a 
superfície de vidro (Fig. 2). As imagens de MEV 
mostraram a morfologia das NPs como forma 
esférica e lisas (Fig. 2a). Análise por SEM foi 
importante também para confirmar a distribuição de 
tamanho de partículas muito similar à encontrada na 
AFM análise (Fig. 2b). 
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Figura 1. Imagem de AFM de NPs depositada sobre 
vidro. a) visão 2D; b) perfil e c) visão 3D. 
 
 
Na realidade, estas imagens mostram claramente a 
esfericidade das partículas, as quais variam de 100 a 
600 nm. Nota-se que a grande maioria das NPs tem 
uma distribuição de tamanho inferior a 200 nm. A 
Fig. 2b mostra claramente que as NPs se aglutinam, 
formando aglomerados de nanopartículas de vários 
tamanhos. Imagens em ampliação (Fig. 2c) dão 
mais detalhes sobre essa morfologia. 
 

Conclusões 
 

Na preparação de NPs de TMC-TPP, a menor 
distribuição de tamanho de partícula (196 nm) foi 
obtida quando a mais baixa concentração de TMC e 
TPP foi usada. A análise morfológica mostrou NPs 
com forma esférica e distribuição de tamanho 
estreita, de acordo com as técnicas de dispersão de 
luz. 
 

 

 

 
Figura 2. Imagem de SEM de NPs depositada sobre 
vidro. (a, b) 10.000 X e (c) 20.000 X. 
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