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RESUMO 

 

A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero 

Leishmania sp. O tratamento desta está longe de ser ideal, porque requer a 

administração de drogas tóxicas e mal toleradas que não tratam com sucesso a 

natureza intracelular da infecção e as localizações disseminadas do parasito. A 

anfotericina B (AFB) é atualmente o fármaco de segunda escolha para o 

tratamento da leishmaniose, porém apresenta graves efeitos colaterais, 

principalmente hematotoxicidade e nefrotoxicidade, que limitam seu uso. 

Baseado nos conceitos de nanotecnologia, no presente trabalho desenvolveu-

se nanopartículas (NP´s) de albumina sérica bovina (BSA) contendo AFB, com 

o objetivo de reduzir sua toxicidade em células humanas e avaliar sua eficácia 

terapêutica. As NP´s foram obtidas com êxito pelo método de coacervação e a 

quantificação do fármaco encapsulado, realizada por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE) revelou uma eficiência de encapsulação de 98,3 ± 0,71 

%. O diâmetro médio foi avaliado por espectroscopia de correlação de fótons e 

apontou para 173 ± 5 nm com um índice de polidispersão de 0,3 ± 0,01. A 

formulação também foi caracterizada por microscopia eletrônica de 

transmissão onde mostrou-se homogênea e com diâmetro inferior a 100 nm. O 

potencial zeta foi avaliado semanalmente por um período de dois meses e 

constatou uma carga superficial constante de cerca de -45 mV que corrobora 

para a estabilidade da formulação desenvolvida. Através de espectrometria 

UV/Visível foi determinado o estado de agregação molecular da formulação 

proposta e identificado que, diferentemente da AFB-Deoxicolato (AFB-Deoxi), 

ela se encontra no estado monomérico, que contribui para um menor potencial 

tóxico. Outros métodos de caracterização como espectroscopia no 

infravermelho e calorimetria exploratória diferencial foram conduzidos e 

ressaltaram a identidade físico-química da amostra. O ensaio de cinética de 

liberação in vitro, também realizado, mostrou um perfil bioexponencial, onde 

ocorreu a liberação de 50% de AFB a partir das NP´s ao final de 5 dias. A 

avaliação da toxicidade in vitro das NP´s de AFB realizada em eritócitos 

humanos na concentração de 25 e 50 µg/mL e comparada a AFB livre nas 

mesmas concentrações mostrou que em 72 h o percentual de hemólise 

induzido pelas NP´s não ultapassou 5%, enquanto que a AFB livre hemolisou 



 
 

100% das células na primeira hora de ensaio sob as mesmas condições, em 

ambas as concentrações. Outro estudo de citotoxicidade foi avaliado em 

macrófagos da linhagem J774.A1 e revelou um CC50 de 0,68 ± 0,2 µg/mL para 

a AFB-Deoxi e 77,8 ± 0,25 µg/mL para a formulação de NP´s de AFB. Dois 

estudos de eficácia in vitro frente a L. amazonensis foram conduzidos, um sob 

as formas promastigotas que revelou um IC50 de 0,231 e 39,1 µg/mL para a 

AFB-Deoxi e NP´s de AFB, respectivamente e, outro sob formas amastigotas 

intracelulares onde obteve-se IC50 de 0,247 µg/mL para a AFB-Deoxi e 4,2 

µg/mL para as NP´s de AFB. No ensaio de eficácia in vivo frente a modelo de 

leishmaniose cutânea em camundongos foi verificado que a formulação 

desenvolvida reduziu a lesão na mesma proporção que a AFB-Deoxi, 

entretanto, as análises histológicas mostraram danos em praticamente todos os 

órgãos avaliados do grupo tratado com AFB-Deoxi e ausência de efeitos 

tóxicos nos animais tratados com NP´s de AFB. Os resultados obtidos elegem 

as NP´s de AFB como potenciais sistemas de liberação controlada do fármaco, 

mantendo a atividade antileishmania e minimizando sua citotoxidade em 

relação ao padrão comercial, destacando-se como uma pomissora estratégia 

para o tratamento da LC. 

Palavras-chave: nanopartículas, leishmaniose cutânea, anfotericina B



 
 

ABSTRACT 

 

Leishmaniasis is an infectious disease caused by protozoa of the genus 

Leishmania sp. Treatment of this is far from ideal because it requires the 

administration of toxic drugs poorly tolerated and it does not successfully treat 

the intracellular nature of the parasite infection and the disseminated locations. 

Amphotericin B (AmB) is currently the second choice drug for the treatment of 

leishmaniasis, but has severe side effects, particularly nephrotoxicity and 

hematotoxicity, which limit their use. Based on the concepts of nanotechnology, 

the present study has developed nanoparticles (NP's) bovine serum albumin 

(BSA) containing AmB, in order to reduce its toxicity in human cells and 

evaluate their therapeutic efficacy. The NP's were successfully obtained by the 

coacervation method, the quantification of encapsulated drug performed by 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) revealed an encapsulation 

efficiency of 98.3 ± 0.71%. The mean diameter was valued by Photon 

Correlation Spectroscopy and pointed to 173 ± 5 nm with a polydispersity index 

of 0.3 ± 0.01. The formulation was also characterized by transmission electron 

microscopy showed homogeneous and smaller than 100 nm. The zeta potential 

was measured weekly for two months and found a constant surface charge of 

about -45 mV which confirms the stability of the developed formulation. By 

UV/Visible spectroscopy was determined state of molecular aggregation of the 

proposed formulation and identified which, unlike the AmB-deoxycholate (AmB-

Deoxy), it is in the monomeric state, which makes for a less toxic potential. 

Other characterization methods such as infrared spectroscopy and differential 

scanning calorimetry were conducted and highlighted the physical and chemical 

identity of the sample. The in vitro release kinetics experiment also performed, 

showed of second order profile where the release was 50% AFB NP's from the 

end of 5 days. The in vitro evaluation of toxicity of NP's AmB performed on 

human erythrocytes at a concentration of 25 and 50 µg/ml AmB and compared 

to free the same concentrations at 72 h showed that the percentage of 

hemolysis induced by 5% NP's not exceeded while the free AmB haemolysed 

100% of the cells in the first hour test under the same conditions, in both 

concentrations. Another study cytotoxicity was assessed in the J774.A1 

macrophage lineage and CC50 revealed a  0.68 ± 0.2 µg/mL for AmB-Deoxy 



 
 

and 77.8 ± 0.25 µg/ml for the formulation of AmB NP's. Two studies for efficacy 

in vitro against L. amazonensis were conducted, one in which the promastigotes 

showed an IC50 of 0.231 and 39.1 µg/ml for the AmB-Deoxy  and AmB NP's, 

respectively, and, in forms other intracellular amastigotes which gave IC50 of 

0.247 µg/mL for AmB-Deoxy and 4.2 µg/ml for AmB NP's. In the in vivo efficacy 

trial against of cutaneous leishmaniasis (CL) model in mice was found that the 

formulation developed reduced the lesion in the same proportion as the AmB-

Deoxy, however, histological analysis showed damage in practically all 

evaluated organs of the group treated with AmB-Deoxy and no toxic effects in 

animals treated with AmB NP's. The results appoint the AmB NP's as potential 

controlled drug release systems, keeping the against leishmania activity and 

minimizing its cytotoxicity compared to the commercial standard, standing out 

as a promising strategy for the treatment of CL. 

 

Keywords: nanoparticles, cutaneous leishmaniasis, amphotericin B.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As doenças tropicais negligenciadas dentre as quais, Febre Amarela, 

Doença de Chagas, Malária e Leishmaniose, constituem um grupo diverso de 

doenças que devastam a vida de mihões de pessoas no mundo. Estas doenças 

são encontradas principalmente entre as populações mais pobres onde há 

falhas no controle devido a falta de interesse das indústrias farmacêuticas e de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas e tratamentos 

medicamentosos. A maioria destas doenças são infecções crônicas que duram 

anos ou até mesmo décadas (HOTEZ et al., 2009). Dentre as principais 

doenças negligenciadas está a leishmaniose, doença parasitária causada pelo 

protozoário do gênero Leishmania com prevalência global de 12 milhões de 

casos (AMEEN, 2010). Estima-se que cerca de 100 países, com 350 milhões 

de pessoas estão em risco de contrair a leishmaniose, sendo estimado um 

milhão de novos casos anualmente (ALVAR et al., 2012). A leishmaniose pode 

ser classificada em três formas: leishmaniose cutânea (LC), leishmaniose 

mucocutânea (LMC) e leishmaniose visceral (LV) (BLUM et al., 2004; LAUNOIS 

et al., 2008; ZAULI-NASCIMENTO et al., 2010; WANG et al., 2011).   

  A terapia convencional das leishmanioses consiste na utilização de 

antimoniais pentavalentes como o antimoniato de N-metilglucamina, entretanto, 

tais fármacos têm apresentado uma série de limitações como alta toxicidade, 

baixa tolerância e resistência parasitária com aumento de co-infecções em 

pacientes (FIRDOUS et al., 2009). Dessa forma outros fármacos como a 

anfotericina B (AFB) complexada com desoxicolato (Fungizone®) e 

pentamidina tem sido prescritas.  

 A AFB apesar de ser altamente eficaz também apresenta elevada 

incidência de reações adversas quando administrada na forma convencional 

(complexada com o deoxicolato de sódio), sendo relatada a toxicidade renal 

como a mais frequente (TIUMAN et al., 2011; DAS e SURESH, 2011). Em 

tentativas para diminuir a toxicidade de AFB, formulações baseadas em 

nanotecnologia foram desenvolvidas como a formulação lipossomal unilamelar 

(AmBisome®), o complexo de lípido (Abelcet®), e a dispersão coloidal 

(Amphocil®), porém, apesar da toxicidade reduzida essas formulações 
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diminuem a eficácia da AFB (FUKUI, et al., 2003; JAIN e KUMAR, 2010; 

ARRUDA, 2011). 

 A aplicação da nanotecnologia no desenvolvimento de novos 

medicamentos tem demonstrado resultados importantes no aumento da 

eficácia e diminuição da toxicidade de fármacos atualmente usados em 

ambientes clínicos. Os dispositivos em escala nanométrica, dentre os quais as 

nanopartículas poliméricas, apresentam propriedades físico-químicas 

peculiares, tais como: ampla área superficial, diâmetro reduzido, ampla 

capacidade de modificações estruturais e vetorização por adição de ligantes na 

superfície (MAINARDES et al., 2009).  

 As nanopartículas poliméricas (NP's), promissoras ferramentas da 

nanotecnologia farmacêutica para o carreamento de fármacos apresentam 

excelentes características que conferem a elas inúmeras vantagens em relação 

às formas farmacêuticas convencionais como: a biodistribuição devido ao 

diâmetro reduzido e morfologia esférica que garantem melhor permeabilidade 

em membranas biológicas (LU et al., 2009; JAIN e KUMAR, 2010) a 

solubilidade pelo fato das nanopartículas atuarem como sistemas reservatórios 

(RAO e GECKELER, 2011), conferindo proteção ao fármaco frente a alterações 

fisiológicas do meio, bem como os constituintes deste nanosistema, 

principalmente o polímero que vem de encontro as características do fármaco 

melhorando sua solubilidade e características físico-químicas; e a liberação 

controlada (RONEY et al., 2005) proporcionada principalmente pelos polímeros 

constituintes das NP’s aliada a biocompatibilidade e biodegradabilidade dos 

mesmos (MAINARDES 2007; ESSA et. al., 2010) que garantem uma liberação 

gradativa do fármaco evitando oscilações na janela terapêutica. 

 Para o preparo de nanopartículas poliméricas podem ser utilizados 

polímeros naturais ou sintéticos. Dentre os polímeros naturais, as proteínas 

apresentam uma série de vantagens para a produção de NP’s como: elevada 

estabilidade durante o armazenamento, estabilidade in vivo, não antigênica e 

não tóxica (LIN et al., 1994; YEDOMON et al., 2013), além do baixo custo. A 

albumina é um promissor dispositivo, amplamente utilizado em vários estudos 

para o preparo NP’s (YEDOMON et al., 2013; WILSON et al., 2014). 

 O uso de sistemas nanoestruturados destinados ao tratamento de 

doenças negligenciadas é uma rota promissora de investigação porque os 
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nanocarreadores possuem a capacidade de direcionar fármacos para as 

células infectadas e, apresentam um perfil de liberação prolongada permitindo 

maior contato entre o fármaco e o parasita. 

 Há necessidade de desenvolver novos compostos ou novas estratégias 

para tornar o tratamento da leishmaniose mais eficaz, mais seletiva para os 

parasitas e menos tóxica. O desenvolvimento de novos compostos requer 

muito tempo e ensaios extensos, assim o aprimoramento de fármacos que já 

estão estabelecidos na clínica é uma alternativa atrativa considerando a 

emergência e alta prevalência de doenças como a leishmaniose. Dessa forma, 

o presente trabalho no âmbito da nanotecnologia farmacêutica propõe o 

desenvolvimento de NP´s poliméricas compostas por albumina sérica bovina 

(BSA) contendo AFB que apresentem toxicidade reduzida e eficácia na 

aplicação contra a leishmaniose.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 2.1 Leishmaniose 

  

 As leishmanioses são um conjunto de doenças parasitárias e infecciosas 

com uma grande diversidade clínica e epidemiológica, causada por 

protozoários do gênero Leishmania. A doença afeta principalmente pessoas de 

classes sociais mais baixas na África, Ásia e América Latina, e está associada, 

principalmente, com a desnutrição, condições precárias de habitação, sistema 

imunológico fraco e falta de recursos. Uma análise recente mostra que mais de 

98 países e territórios são endêmicos para leishmaniose e em sua grande 

maioria encontram-se em áreas tropicais e subtropicais (AMEEN, 2010; GOTO 

e LINDOSO, 2010; MOUGNEAU et al., 2011; WHO, 2014;). Estima-se um 

aumento de 1,3 milhões de novos casos e 20 000 a 30 000 mortes por ano 

(WHO, 2014).  

 A leishmaniose ocorre a partir da infecção de protozoários intracelulares 

obrigatórios pertencentes à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, 

gênero Leishmania. Esses parasitos apresentam-se de duas formas principais: 

promastigota, que é flagelada e extracelular, e amastigota, que é intracelular 

(Figura 1). A doença é transmitida pela picada de flebotomíneos contaminados 

do gênero Phlebotomus sp. no Velho Mundo e Lutzomya sp. no Novo Mundo 

(SANTOS et al., 2008). As leishmanioses podem ser causadas por mais de 

vinte espécies de Leishmania e podem ser transmitidas aos humanos por mais 

de trinta espécies diferentes de flebotomíneos (CHAPPUIS et al., 2007; 

MINODIERA e PAROLA , 2007; AMEEN, 2010; WHO, 2014). 
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Figura 1 - Fotomicrografia da leishmania sp. forma promastigota (A) e 

amastigota (B). Adaptado de manual de vigilância da leishmaniose tegumentar 

americana (2010). 

 

 No ato da picada o inseto vetor fêmea (Figura 2), durante o repasto 

sanguíneo, inocula a forma promastigota da Leishmania, que então, é 

fagocitada por células do sistema fagocitário mononuclear (SFM), 

principalmente macrófagos. Dentro dessas células as promastigotas perdem 

seu flagelo diferenciando-se em formas amastigotas, que se multiplicam, 

destroem essas células do hospedeiro e infectam outras, estabelecento assim 

a infecção. Pelo fato de ser um parasita intracelular, a Leishmania possui a 

capacidade de escapar da resposta imune do hospedeiro devido à ativação do 

complemento. (PEREIRA e ALVES, 2008; SANTOS et al., 2008; SILVEIRA et 

al., 2009; GOTO e LINDOSO, 2010; MOUGNEAU et al., 2011).  

 

Figura 2. Flebotomíneo fêmea ingurgitada. Adaptado de Manual de Vigilância 

da Leishmaniose Tegumentar Americana (2010). 
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 Dentre as três classificações da leishmaniose, a LV, se não tratada é 

fatal. As espécies causadoras dessa forma da doença são: Leishmania 

donovani no leste da África e no subcontinente indiano, Leishmania infantum 

na Europa, norte da África e América Latina e no Brasil especialmente, a 

Leishmania chagasi, espécie semelhante à L.infantum (CHAPPUIS et al., 

2007). Os principais sintomas descritos são a febre, perda de peso, anemia e 

aumento do fígado e do baço. Cerca de 200 a 400 mil novos casos ocorrem por 

ano. A LMC, causada pelas espécies: L. braziliensis, L. panamensis, L. 

guyanensis, L. amazonensis e L. major é mais comum em alguns países da 

América do Sul e caracteriza-se pelo desenvolvimento de lesões que levam a 

destruição parcial ou total das cavidades nasal, oral e faríngea (GOTO e 

LINDOSO, 2010; WHO, 2014).  

 A LC, foco desse estudo e melhor descrita na sequência é a mais 

comum das leishmanioses e caracteriza-se pela formação de úlceras em partes 

expostas do corpo e, dependendo da espécie causadora, pode evoluir para 

outras formas da doença (PEREIRA e ALVES, 2008; WHO, 2014).  

Tem sido demonstrado que os fármacos utilizados no tratamento da 

leishmaniose apresentam toxicidade grave e limitações, e este esquema de 

tratamento tem de ser melhorado para prevenir o desenvolvimento de 

resistência aos fármacos. Durante muito tempo, os antimoniais pentavalentes 

foram considerados a primeira linha de tratamento, no entanto, devido à 

resistência parasitária e o aumento de co-infecções em pacientes, outras 

drogas, tais como a AFB complexada com desoxicolato (Fungizone®) e 

pentamidina tem sido prescritas. Ambas as drogas requerem longos cursos de 

administração parentérica, e a toxicidade renal é uma grande desvantagem 

com o uso de AFB desoxicolato (AFB-Deoxi), (SANTOS-MAGALHÃES e 

MOSQUEIRA, 2010). Em tentativas para diminuir a toxicidade de AFB, 

formulações lipídicas baseadas em nanotecnologia foram desenvolvidas e 

aprovadas para uso na leishmaniose visceral e/ou leishmaniose mucocutânea, 

contudo, tais formulações além do alto custo de produção, ainda carecem de 

maior eficácia e mostram sinais de toxicidade. A miltefosina é um agente para 

administração oral e é um tratamento eficaz para a leishmaniose cutânea e 

visceral, incluindo infecções resistentes aos antimoniais, no entanto, um 

período de tratamento longo (28 dias) é necessário, e efeitos de resistência e 
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teratogênicos têm sido descritos (TIUMAN et al., 2011; WHO, 2014). A 

paromomicina, outro agente terapêutico, é utilizada para o tratamento de 

leishmaniose cutânea e visceral, mas a sua fraca absorção oral, tem levado ao 

desenvolvimento de formulações parentéricas e tópicas para as formas 

cutânea e visceral, respectivamente (SINDERMANN e ENGEL, 2006). Assim, 

demonstra-se que as drogas utilizadas no tratamento da leishmaniose clássica 

apresentam grave toxicidade e limitações, e este esquema de tratamento tem 

de ser melhorado para prevenir o desenvolvimento de resistência aos 

fármacos. 

 

 2.1.1 Leishmaniose cutânea 

 

 A LC é uma das doenças mais importantes tratando-se de saúde pública 

em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e sub-tropicais (SHIEE 

et al., 2012). Os países com maior incidência da doença são: Argélia, 

Afeganistão, Irã, Síria, Arábia Saudita, Brasil, Colômbia, Paquistão e Peru. 

Estima-se de 0,7 a 1,3 milhões de novos casos de LC a cada ano. (WHO, 

2014). 

 Nas Américas, as espécies envolvidas são numerosas e compreendem 

os subgêneros Leishmania e Viannia. As três principais espécies de 

Leishmania responsáveis pela LC no Brasil são a Leishmania (Viannia) 

braziliensis, espécie mais prevalente, seguida pela L. amazonensis e L. 

guyanensis. (BARRALNETO et al., 1995; GOTO & LINDOSO, 2010). 

 A LC pode ser limitada a uma única parte de pele sendo denomidada 

leishmaniose cutânea localizada (LCL) ou pode produzir um grande número de 

lesões, a leishmaniose cutânea difusa (LCD). A LMC, geralmente é resultante 

da evolução de uma LC e ocasiona severas lesões nas membranas mucosas. 

Algumas espécies de Leishmania como a L. donovani, L. infantum e L. chagasi, 

podem invadir órgãos e causar a LV.  

 A manifestação clínica inicial da doença se dá pelo desenvolvimento de 

uma lesão primária e geralmente única, apesar do flebotomíneo eventualmente 

realizar múltiplas picadas e as lesões aparecerem em outros locais da pele 

(MARZOCHI, 1992). Essa lesão começa com a formação de uma pápula 

eritematosa após o período de incubação de cerca de 10 a 90 dias. Com a 
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evolução da doença a lesão adquire diferentes formas como lupóide, 

impetigóide, nodular, liquenóide ou ectimatóide (GONTIJO e CARVALHO, 

2003). De modo geral, as manifestações clínicas da LC variam de acordo com 

a espécie infectante, a escolha do tratamento e a resposta imune do paciente 

(BLUM et al., 2004; SILVEIRA et al., 2009).  

 O fármaco de primeira escolha é o antimonial pentavalente, existente 

sob duas formas: o antimoniato de N-metilglucamina e o stibogluconato de 

sódio. Os principais efeitos colaterais incluem febre, vômitos, cefaleia, artralgia, 

mialgia e tontura. Deve-se ressaltar que a toxicidade cardíaca, hepática e renal 

e propriedades abortivas são importantes limitantes da utilização desse 

fármaco na terapia dessa doença (GONTIJO e CARVALHO, 2003). A AFB é a 

segunda opção para o tratamento da LC, embora, como relatado 

anterioremente, apresenta uma série de efeitos colaterais. 

 

 2.2 Anfotericina B 

 

A AFB é produzida pelo actinomiceto Streptomyces nodosus e foi 

isolada primeiramente em 1955 (GOLD et al., 1956; VANDEPUTTE et al., 

1956), sendo considerado o primeiro antifúngico aprovado pelo U.S. Food and 

Drug Administration (FDA) em 1965 (WU, 1994).   

Com fórmula molecular C47H73NO17 e massa molar de 924,1 daltons a 

AFB (Figura 4), apresenta uma estrutura complexa composta por 37 átomos de 

carbono formando um anel macrocíclico fechado por lactonização; possui uma 

cadeia de duplas ligações conjugadas não substituídas (heptaeno) e, na porção 

oposta, uma cadeia poli-hidroxilada com sete grupos hidroxila livres, o que lhe 

confere característica anfipática (GANIS et al., 1971). A porção hidrofóbica é 

responsável pela baixa solubilidade aquosa desta droga (MILHAUD et al. 

2002). A molécula tem aproximadamente 24 Å de comprimento, o equivalente a 

meia camada de fosfolipídeo. 
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Figura 3. Fórmula estrutural da Anfotericina B. (Adaptado de LINCOPAN et al., 

2006). 

 

 Quanto as suas características físico-químicas, a AFB apresenta-se 

como um pó alaranjado, inodoro, instável em pH baixos e sensível à luz 

quando em solução (British Pharmacopeia, 2012). O tempo de meia-vida é de 

aproximadamente 15 dias (RANG et al., 2007), possui baixa solubilidade 

aquosa em pH fisiológico, sendo inferior a 1 mg/mL. 

A AFB apresenta amplo espectro de atividade contra vários tipos de 

fungos clinicamente relevantes como Candida sp (CLANCY e NGUYEN, 1999; 

BURGESS et al, 2000), Aspergillus fumigatus (ARIKAN et al., 1999), 

Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis (LI et 

al., 2000) e Paracoccidioides sp (HAHN e HAMDAN, 2000). Todavia, sua 

eficácia terapêutica é limitada devido a sua baixa solubilidade aquosa, 

responsável também pela sua exacerbada toxicidade resultante da formação 

de agregados da droga (NAHAR et al., 2008; TORRADO et al., 2008).  

Além de sua ação antifúngica, a AFB tem demonstrado eficiente ação 

contra a leishmaniose (SUNDAR et al., 2001; ESPUELAS et al., 2002; 

KAFETZIS et al., 2005), como a observada em estudos de leishmaniose 

visceral (DAVIDSON et al., 1991; DURAND et al., 1998) e mucocutânea 

(AMATO et al., 2000).  

A natureza anfipática da molécula compromete a solubilidade em 

solventes, incluindo a água, sendo que sua dissolução pode se dar em 

dimetilsufóxido (DMSO), dimetilformamida e propilenoglicol, ou ainda 

parcialmente em metanol (Farmacopeia Britânica, 2012). A baixa solubilidade 

em água compromete a administração através da via oral, sendo recomendada 

a administração lenta em forma de suspensão micelar, via endovenosa 

(FILLIPPIN e SOUZA, 2006; JUNG et al., 2009; ARRUDA 2011). 



25 
 

 2.2.1 Mecanismo de ação da Anfotericina B 

 

O principal mecanismo de ação da AFB está relacionado à ligação aos 

componentes lipídicos das membranas celulares, tendo maior afinidade pelo 

ergosterol, constituinte da membrana celular de fungos e protozoários. A 

interação com este lipídio resulta na formação de canais através da membrana 

do parasito permitindo o escape de pequenos íons e metabólitos, 

principalmente íons potássio, ocasionando a morte celular (BOLARD et al., 

1993; HUANG et al., 2002; NEUMANN et al., 2009). Outros estudos também 

sugerem que a AFB inibe a enzima ATPase causando a perda da capacidade 

proliferativa das células, além da ocorrência de um aumento na peroxidação 

lipídica das membranas celulares (VYAS e GUPTA, 2006; COHEN, 2010). 

Essa diversidade de mecanismos permite que a AFB seja fungicida além de 

fungistática (DESHPANDE et al., 2010). 

 

 2.2.2 Toxicidade da Anfotericina B 

 

Embora a AFB possua maior afinidade pelo ergosterol, muitos dos 

efeitos tóxicos lhe são atribuídos devido à sua capacidade em ligar-se ao 

colesterol, um lipídio análogo, constituinte da membrana celular de mamíferos 

(WHITE et al., 1989; BOLARD et al., 1993; MORIBE et al., 1999; HUANG et al., 

2002; ESPADA et al., 2008). Isso se deve ao fato de que, em meio aquoso a 

AFB pode apresentar-se sob três formas moleculares: monômeros, agregados 

solúveis (dímeros e oligômeros) e agregados insolúveis (MIÑONES et al., 

2005; ESPADA et al., 2008). Estudos indicam que para ocorrer a formação de 

canais pela AFB nas membranas contendo colesterol é necessário a atuação 

de dímeros ou oligômeros, enquanto que monômeros da droga já são 

suficientes para a formação dos canais em membranas contendo ergosterol 

(LEGRAND et al., 1992; BRAJTBURG e BOLARD, 1996; HUANG et al., 2002; 

MATSUMORI et al. 2002; HIRANO et al., 2011), sugerindo que a seletividade 

da AFB  pelo protozoário é garantida pelo estado monomérico.  

O grau de severidade dos efeitos colateriais depende da dose 

administrada, da capacidade imunológica do paciente e frequência no uso 

deste fármaco (FILLIPPIN e SOUZA, 2006). 
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O principal órgão que constitui o maior alvo desse efeito tóxico são os 

rins (SCHÖFFSKI et al., 1998; MORA-DUARTE et al., 2002; GERBAUD et al., 

2003). Sugere-se que a nefrotoxicidade seja consequência da ampla 

associação da AFB com lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e subsequente 

absorção por células renais que possuem receptores de LDL internalizados 

(VYAS e GUPTA, 2006). 

O mesmo mecanismo de formação de poros nas membranas celulares 

dos mamíferos devido à interação com o colesterol, também tem como 

consequência o extravasamento do conteúdo intracelular que compromete a 

permeabilidade da célula, podendo conduzi-la a apoptose. 

Além da toxicidade renal, vários outros efeitos tem limitado a eficácia 

terapêutica da AFB convencional, tais como a neutropenia, cardiotoxicidade, 

hepatotoxicidade e hematotoxicidade, além de náuseas e febre (WHITE et al., 

1989; BOLARD et al., 1993; MORIBE et al., 1999; VYAS e GUPTA, 2006; 

ANNALORO et al., 2009). A literatura relata que cerca de 80% dos pacientes 

tratados com AFB apresentam esses efeitos tóxicos (VYAS e GUPTA, 2006; 

TIYABOONCHAI e LIMPEANCHOB, 2007). Parte-se daí a busca em melhorar 

as características da AFB para seu uso em terepias antifúngicas e 

antileishmania. 

 

 2.2.3 Formulações farmacêuticas de Anfotericina B disponíveis 

comercialmente 

 

 2.2.3.1 Anfotericina B Deoxicolato – AFB-Deoxi 

 

 A AFB convencional (AFB-Deoxi) foi considerada por muitas décadas o 

padrão ouro de tratamento antifúngico (DUPONT, 2002). Denominada 

Fungizone® (Bristol-Meyers Squibb), a AFB-Deoxi é composta por 50 mg de 

AFB, cerca de 41 mg do sal deoxicolato de sódio e 20,2 mg de tampão fosfato. 

O sal é empregado para a solubilização da AFB, entretanto o sistema não é 

homogêneo, podendo apresentar-se sob três formas diferentes: monomérica, 

oligomérica e agregados de AFB-Deoxi (LAMY-FREUND et al., 1991; 

LEGRAND et al., 1992). Diante disso, a terapia com a AFB-Deoxi atualmente é 

limitada pela alta incidência de efeitos colaterais, tais quais: nefrotoxicidade, 
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hematotoxicidade e hepatotoxidade. (LEGRAND et al., 1992; GUO, 2001; 

ARRUDA, 2011). 

 

 2.2.3.2 Formulações lipídicas de Anfotericina B 

 

 Para contornar os problemas relacionados à alta toxicidade da AFB-

Deoxi e melhorar a tolerabilidade deste importante fármaco, foram 

desenvolvidas formulações menos tóxicas e novos métodos para veiculação de 

AFB, como é o caso das formulações lipídicas. São três as formulações 

desenvolvidas pela indústria farmacêutica (FILIPPIN e SOUZA, 2006):  

 A dispersão coloidal de AFB em sulfato de colesterila sódica, ABCD 

(Amphocil®, Sequuspharmaceuticals Inc., Menlo Park, CA, EUA), 

aprovada pelo FDA em 1996.  

 O complexo lipídico ABLC, constituído de diesteroilfosfatidilcolina 

(DMPC), diesteroilfosfatidilglicerol (DMPG) e AFB (Abelcet®, The 

Liposome Company Inc., Princeton, NJ) licenciada no Reino Unido e 

aprovada pelo FDA em 1995. 

 As vesículas lipossomais, AmBisome, compostas por fosfatidilcolina 

hidrogenada de soja, colesterol, DMPG e AFB (AmBisome®, Fujisawa 

Healthcare Inc., Deerfiled, IL), aprovada pelo FDA em 1997. 

Apesar de reduzirem a toxicidade da AFB, cada formulação apresenta 

diferenças nos seus efeitos tóxicos e nas propriedades farmacocinéticas, sem 

mencionar que o elevado custo desses medicamentos tem tornado seu uso 

limitado. Além disso, tem sido comprovado que a redução da toxicidade da 

AFB quando veiculada nessas formulações lipídicas vem acompanhada da 

substancial redução na sua atividade (VAN ETTEN et al., 1995 a,b,c; VAN 

ETTEN et al., 1998).  

 

 2.3 Nanotecnologia Farmacêutica 

 

A nanotecnologia farmacêutica compreende a pesquisa e 

desenvolvimento de sistemas nanoestruturados, tais como, nanopartículas, 

lipossomas, microemulsões e nanoemulsões, nanotubos, dendrímeros e 

micelas com as mais variadas composições: poliméricas, magnéticas, 
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cerâmicas, lipídica-sólidas, metálicas, entre outros.  A aplicação desses 

sistemas se dá no carreamento de fármacos (SAHOO et al., 2007; KUMARI et 

al., 2010; PARVEEN et al., 2012), proteínas (JAHANSHAHI e BABAEI, 2008), 

genes e vacinas (PEEK et al., 2008).  

Um dos setores com maior potencial de aplicação da nanotecnologia 

farmacêutica são os sistemas de carreamento e liberação de fármacos 

(SHAFFER, 2005; PARVEEN et al.,  2012). Dentre as principais vantagens 

oferecidas pelos sistemas nanométricos de liberação de fármacos destacam-se 

MAINARDES et al., 2009; PARVEEN et al., 2012): 

  

 Liberação progressiva e controlada do fármaco proporcionando maior 

eficácia terapêutica; 

 Diâmetro médio reduzido com ampla área superficial e, diferentes 

características de carga superficial;  

 Diminuição da toxicidade e aumento no tempo de permanência na 

circulação sanguínea com consequente redução na frequência de 

administração das doses; 

 Direcionamento vetorização do fármaco a sítios específicos; 

 Permite a incorporação tanto de fármacos hidrofóbicos quanto 

hidrofílicos a partir de uma variada natureza e composição de veículos; 

 

Devido o alto custo do desenvolvimento de novos fármacos os sistemas 

nanoestruturados destacam-se como uma das áreas mais promissoras da 

indústria farmacêutica por proporcionar a melhora das características 

biofarmacêuticas de fármacos já existentes, mas, que possuem limitações em 

seu uso terapêutico como, baixa eficácia e elevada toxicidade. 

 

 2.3.1 Nanopartículas Poliméricas 

 

As NP´s poliméricas são sistemas nanoestruturados compostos por 

polímeros naturais ou sintéticos. Dependendo do método pelo qual são 

preparadas as nanopartículas podem ser classificadas em: nanocápsulas, nas 

quais uma parede polimérica envolve um núcleo oleoso ou aquoso onde está 

contida a maior concentração de fármaco, podendo esse também estar 
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adsorvido na parede polimérica (SCHAFFAZICK et al., 2003a; KUMARI e 

YADAV, 2010) e  nanoesferas, onde o fármaco encontra-se disperso na matriz 

sólida de polímero ou adsorvida nela (RAO e GECKELER, 2011). 

 

Figura 4 – Representação gráfica das duas classificações de nanopartículas 

poliméricas dependentes do método de produção. (Adaptado de 

TIYABOONCHAI, 2003). 

 

As NP´s poliméricas têm atraído interesse especial quando se trata de 

sistemas de liberação controlada de fármacos, principalmente devido a sua 

capacidade de carrear uma ampla gama de agentes terapêuticos, possuir alta 

eficiência de encapsulação do princípio ativo e ser a nanoestrutura mais 

estável em fluidos biológicos (RONEY et al., 2005; FARAJI e WIPF, 2009). 

Por sua natureza coloidal, as nanopartículas propiciam interessantes 

propriedades in vivo, como uma maior capacidade de ultrapassar barreiras 

biológicas e a manutenção da integridade do fármaco veiculado nos meios 

biológicos, podendo ser direcionadas para células e tecidos específicos. Essa 
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propriedade “sítio-alvo” é classificada em duas diferentes formas: vetorização 

passiva que é conseguida de forma natural devido a morfologia esférica das 

NP´s, seu reduzido tamanho e a ausência de modificação superficial; e 

vetorização ativa que se dá pela modificação estrutural da superfície das NP´s, 

seja pela adição de ligantes, receptores, anticorpos, peptídeos (PARVEEN et 

al., 2012), pela carga de superfície, ou pela modificação por meio da ligação de 

polímeros ou tensoativos (REIS et al., 2006). 

A liberação sustentada é uma das principais vantagens exibidas pelas 

NP´s e os mecanismos por quais ela ocorre pode ser: difusão através da matriz 

polimérica ou do núcleo quando for o caso; dessorção das moléculas do 

fármaco ligadas à superfície; erosão da matriz da partícula ou da parede 

polimérica; e, uma combinação dos processos de difusão e erosão. 

A resposta biológica de fármacos veiculados através de nanopartículas 

também pode ser ampliada, uma vez que o índice terapêutico é aumentado e 

as propriedades farmacocinéticas melhoradas, possibilitando a sua 

administração por diferentes vias (KAPPEL e KREUTER, 1991; FRIEZE et al., 

2000; MAINARDES et al., 2005; MAINARDES et al., 2006; DAMAGÉ et al., 

2008, MAINARDES et al., 2010).  

 Os polímeros utilizados para a produção de nanopartículas podem ser 

naturais ou sintéticos. Alguns exemplos de polímeros sintéticos são: ácido poli 

(láctico) (PLA), ácido poli (láctico-co-glicólico) (PLGA), poli (ε-caprolactona) 

(PCL), poli (β-hidroxibutirato) (PHB), acetato de celulose, poli (acrilato) e poli 

(metacrilato). Dentre os polímeros naturais estão a gelatina, a albumina, a 

quitosana.   

 Um fator muto importante a ser levado em consideração na escolha de 

um polímero é verificar se o mesmo é biocompatível e biodegradável. Essas 

características garantem a ausência de toxicidade, enquanto que a 

biodegradabilidade está também diretamente relacionada com a liberação do 

fármaco a partir das NP´s.  

 A escolha da AFB como fármaco-modelo para este sistema de liberação 

prolongada é bastante pertinente, devido à grande demanda por esse fármaco 

e por seus graves efeitos colaterais relacionados às suas características 

biofarmacêuticas. 
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 2.3.2 Albumina Sérica Bovina 

 

 A albumina é a proteína mais abundante no plasma de mamíferos. 

Trata-se de uma proteína multifuncional que tem como principais funções a 

regulação da pressão osmótica e a capacidade para ligação e transporte de 

uma grande variedade de metabólitos, fármacos, nutrientes, metais e outras 

moléculas garantindo assim, amplas aplicações clínicas e farmacêuticas (de 

WOLF e BRETT, 2000).  

 A Albumina Sérica Bovina (BSA) é uma grande proteína globular com 

peso molecular de 66,000 DA, sintetizada no fígado. É constituída por uma 

cadeia simples de 583 resíduos de aminoácidos, que pode ser dividida em três 

domínios homólogos I, II e III (TAYEH et al., 2009). Após sua síntese, a BSA é 

exportada como uma proteína não glicosilada no plasma, onde atinge elevada 

concentração (cerca de 0,6 mM). Comparando estruturalmente com a albumina 

sérica humana (HSA), a BSA possui 75,6% de sequências de aminoácidos 

idênticas (MAJOREK et al., 2012). Devido a essa similaridade com a albumina 

humana, a BSA pode ser considerada atóxica, não antigênica (JAHANSHAHI 

et al., 2008), e facilmente adaptável ao organismo humano, além de ser 

biodegradável (MORIMOTO e FUJIMOTO, 1985). A albumina sérica dos 

demais mamíferos que apresentarem sequências de aminoácidos idênticas a 

da HSA superior a 62% podem ser consideradas não alérgenas (JENKINS et 

al., 2007 ).  

 A principal função biológica da albumina é o transporte de substâncias 

endógenas como ácidos graxos, porfirinas, esteróides e exógenas como os 

fármacos (MORENO et al., 1999). 

 Nos últimos anos a BSA e a HSA tem sido amplamente utilizadas para o 

preparo de micro e nanopartículas (YEDOMON et al., 2013). Diversas 

moléculas já foram estudas incorporadas em partículas de albumina para ser 

administradas por variadas vias, incluindo nasal, intramuscular, endovenosa e 

oftálmica (KRATZ, 2008; IRACHE e ESPUELA, 2006). Em 2005 o FDA aprovou 

a primeira formulação de nanopartículas a base de ASH (Abraxane®), uma 

formulação de nanopartículas de HSA contendo paclitaxel, com o intuito de 

melhorar as características biofarmacêuticas desse fármaco (GRADISHAR et 

al., 2005; DESAI et al., 2006). 
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  Devido as suas características de biocompatibilidade e 

biodegradabilidade, além da ausência de efeitos tóxicos, as nanopartículas de 

albumina têm despertado grande interesse na indústria farmacêutica (PATIL, 

2003; JUN et al., 2011). NP´s de albumina possuem a capacidade de 

incorporar diversas substâncias bioativas, maximizando sua eficácia e outras 

propriedades desejáveis (RHAESE et al., 2003; KOUCHAKZADEH et al., 

2010). 

 

 2.3.3 Métodos de Obtenção de Nanopartículas Poliméricas: 

Coacervação 

 

 Os principais métodos descritos para o preparo de partículas de 

albumina são a emulsificação e a coacervação. Todavia, a técnica de 

emulsificação possui a desvantagem da utilização de solventes orgânicos e 

tensoativos para garantir a estabilidade da emulsão (GALLO et al., 1984; KO e 

GUNASEKARAN, 2006). A coacervação envolve a dessolvatação de um 

polímero e a sua separação da solução polimérica, em duas fases líquidas 

imiscíveis entre si. Neste processo, uma das fases torna-se mais densa, devido 

a alta concentração de polímero, enquanto que a outra fase está praticamente 

isenta deste (STASSEN et al., 1994; NIHANT et al., 1995). 

 O preparo de nanopartículas de albumina pelo método de coacervação 

envolve três etapas: 

1. Adição de um agente dessolvatante (geralmente acetona ou etanol) em 

uma solução aquosa da proteína para obter uma dispersão instável, os 

coacervados (SOPPIMATH et al., 2001b; IRACHE e ESPUELA, 2006). 

Nessa etapa, as pequenas partículas de albumina dessolvatadas 

depositam-se à volta da substâcia a ser incorporada, formando uma 

película em volta das partículas do fármaco. 

2. A segunda etapa consiste na reticulação química, ou seja, o 

endurecimento da película que envolve a substância ativa. Esse 

processo se dá pela adição de glutaraldeído onde ocorre uma reação 

de condensação com as porções amino dos aminoácidos arginina e 

lisina e o grupamento aldeído do glutaraldeído (ELZOGHBY et al., 

2012). 
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3. Por fim, na última etapa, as NP´s são purificadas, geralmente por 

ultracentrifugação e posteriormente liofilizadas para estocagem.  

 

 

Figura 5 – Representação esquemática do método de coacervação. Em (A) 

Partículas de AFB; (B) gotículas de coacervado de BSA; (C) Camada de BSA 

dessolvatada envolvendo a AFB; (D) camada polimérica formada; (E) 

endurecimento da camada polimérica. (Adaptado de VILA JATO, 1999). 

 

 As moléculas poliméricas podem formar partículas de diferentes formas 

e tamanhos, dependendo das condições de preparo (LANGER et al., 2003). 

Parâmetros como o pH, concentração protéica e velocidade da adição do 

agente dessolvatante permitem um controle do tamanho das partículas a serem 

obtidas (YEDOMON et al., 2013). O ideal para o carreamento de fármacos 

através de NP´s é o desenvolvimento de uma formulação que apresente 

diâmetro médio reduzido e distribuição homogênea de tamanho, alta taxa de 

encapsulação do fármaco pelo polímero e estabilidade físico-química 

adequada. 
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3 OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver, caracterizar e avaliar a eficácia e toxicidade de 

nanopartículas poliméricas compostas por BSA contendo AFB frente a um 

modelo in vivo de leishmaniose cutânea. Tendo como princípio o 

desenvolvimento de uma nova formulação farmacêutica eficaz para veiculação 

de AFB que apresente toxicidade reduzida. 

 

 3.2 Objetivos específicos 

 

a) Padronizar uma metodologia analítica por CLAE para análise quantitativa de 

AFB em nanopartículas de BSA; 

b) Desenvolver uma formulação de nanopartículas poliméricas contendo AFB; 

c) Determinar a eficiência de encapsulação das nanopartículas; 

d) Caracterizar as nanopartículas quanto aos aspectos físico-químicos; 

e) Avaliar o estado de agregação da AFB nas nanopartículas; 

f) Determinar o perfil de liberação in vitro da formulação desenvolvida; 

g) Avaliar o perfil citotóxico in vitro sobre macrófagos de linhagem J774.A1 e 

eritrócitos humanos. 

h) Avaliar a atividade antiproliferativa in vitro das nanopartículas contendo AFB 

frente as formas promastigotas e amastigotas intracelulares de Leishmania 

amazonensis; 

i) Avaliar a eficácia in vivo frente à leishmaniose cutânea em camundongos 

após tratamento com nanopartículas de BSA contendo AFB, comparando com 

a anfotericina deoxicolato (Fungizone®) e com o antileishmania Miltefosina; 

j) Avaliar parâmetros de toxicidade da AFB através de dosagens sorológicas de 

AST, ALT, GGT, creatinina e ureia além de análises histológicas do fígado, rim, 

pulmão, coração e baço de camundongos após tratamento com nanopartículas 

de BSA contendo AFB, comparada ao tratamento com AFB-Deoxi e 

miltefosina. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 4.1 Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para 

análise quantitativa de Anfotericina B em solução 

 

 Não há métodos para análise quantitativa de AFB por CLAE (Waters 

Alliance®) descritos nas farmacopeias, portanto, foi necessário desenvolver um 

método analítico apropriado e confiável, atendendo as exigências preconizadas 

na Resolução nº 899 de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

ANVISA (2003) e recomendações do ICH (2005). 

 No desenvolvimento do método analítico foram avaliados os seguintes 

parâmetros: especificidade, linearidade, intervalo, precisão, exatidão, robustez, 

limites de detecção e quantificação (ICH, 2005).  

 Os padrões utilizados nas análises foram preparados em acetonitrila 

(J.T. Baker®) e água ultrapura (MilliQ Gradiente Millipore®), (70:30 v/v) em 

triplicata, a partir de uma solução padrão de AFB (Sigma-Aldrich®); na 

concentração de 5,0 mg/mL previamente preparada em dimetilsulfóxido 

(DMSO), (Sigma Chemical Co®, St Louis, MO, USA) e metanol (Merck®) 

(50:50 v/v). 

 

a) Linearidade 

 

 As concentrações dos padrões de AFB que constituíram a curva 

analítica para análise da linearidade foram: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 

90 μg/mL. Com os valores correspondentes a área sob a curva obteve-se a 

equação da reta através de um cálculo de regressão linear, assim como o 

coeficiente de correlação (r), parâmetro esse que permite estimar a qualidade 

da curva e sua linearidade no intervalo testado. 

 

b) Especificidade 

 

 Foi realizado um teste com o sobrenadante de nanopartículas vazias 

contendo apenas a BSA com o objetivo de avaliar se esta interfere no tempo de 
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retenção e característica do pico formado, comparando-se às amostras padrão 

de AFB. 

 

c) Precisão 

 

 A precisão de repetibilidade (intra-corrida) foi estabelecida a partir da 

análise de três concentrações diferentes: baixa (10 μg/mL), média (20 μg/mL) e 

alta (90 μg/mL), com cinco réplicas cada. A precisão intermediária (inter-

corrida) foi realizada em dias diferentes, porém, a partir do mesmo 

procedimento e das três concentrações em quintuplicata citadas acima. A 

precisão do método foi verificada através do desvio padrão relativo (DPR) ou 

coeficiente de variação (CV%), que corresponde ao cálculo do desvio padrão 

dividido pela concentração média obtida multiplicado por 100. 

 

d) Exatidão 

 

 Avaliou-se a proximidade dos resultados obtidos pelo método em estudo 

em relação ao valor verdadeiro de três padrões de concentrações conhecidas, 

baixa (10 μg/mL), média (25 μg/mL) e alta (50 μg/mL), com cinco réplicas cada. 

A exatidão foi expressa pelo DPR e pela percentagem de recuperação que foi 

calculada pela relação entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente. 

 

e) Robustez 

 

 Para testar a capacidade do método desenvolvido em resistir a 

pequenas variações, as seguintes modificações foram aplicadas: alteração nas 

proporções da fase móvel, alteração no fluxo de vazão da fase móvel e 

alteração de temperatura da coluna. O resultado deste ensaio foi determinado 

por meio da percentagem de recuperação e DPR. Para estas análises foram 

utilizados os padrões de AFB em concentrações de 10, 20 e 90 μg/mL, em 

triplicata. 
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f) Limite de detecção 

 

 Para determinação da menor concentração de analito passível de 

detecção pelo método, foram analisadas soluções de concentrações: 0,4; 0,6; 

0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 μg/mL e, a partir dos resultados das áreas dos picos 

foi construída uma curva padrão. O limite de detecção (LD) foi estabelecido 

através equação 1, conforme recomenda a ANVISA e ICH (2005): 

 

 LD = σ/b x 3,3                                                                            (1) 

 

Onde: 

σ = desvio padrão médio do intercepto y. 

b = inclinação da curva analítica. 

 

g) Limite de quantificação 

 

 Utilizando as mesmas concentrações de AFB usadas para determinação 

do LD, estabeleceu-se o limite de quantificação (LQ) do método, com o 

emprego da equação 2, preconizada pela ANVISA e ICH (2005): 

 

 LQ = σ/b x 10                                                                             (2) 

 

Onde: 

σ = desvio padrão médio do intercepto y. 

b = inclinação da curva analítica. 

 

 4.2 Preparação das nanopartículas de albumina sérica bovina 

contendo Anfotericina B 

   

 As nanopartículas foram preparadas pela técnica de dessolvatação 

(MARTY, 1978; WEBER et al., 2000; LANGER et al., 2003) com pequenas 

modificações. Inicialmente o polímero BSA (Sigma-Aldrich®) foi dissolvido em 

água ultrapura e o pH dessa solução foi ajustado para 9,0 com NaOH 0,1 M. A 

AFB foi dissolvida em etanol (MTedia®) e a solução resultante foi adicionada 
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gota a gota na solução aquosa contendo albumina sob agitação magnética 

(550 rpm) a temperatura ambiente. Em seguida, o agente de dessolvatação 

(etanol) foi adicionada em uma velocidade contínua de 8,0 mL/min até a 

solução ficar turva. Após o processo de dessolvatação, glutaraldeído 20% foi 

adicionado para induzir a reticulação das partículas. O processo de reticulação 

foi realizado através da agitação da suspensão durante um período de 24 h em 

temperatura ambiente. Por fim, as nanopartículas foram isoladas do fármaco 

não encapsulado por dois ciclos de centrifugação diferencial, a 14.000 rpm por 

30 min (4ºC) em uma ultracentrífuga refrigerada (Hermle® Z36HK) e o 

sedimento foi redisperso em água. As NP´s de BSA contendo AFB foram 

estocadas em uma temperatura de 4º C. Os sobrenadantes foram coletados 

para posterior quantificação do fármaco não encapsulado por CLAE.  

 

 4.3 Caracterização dos sistemas nanoestruturados 

  

 4.3.1 Eficiência de encapsulação 

 

A eficiência de encapsulação das nanopartículas foi determinada por 

análises indiretas, onde o sobrenadante contendo o fármaco livre obtido pelo 

processo de ultracentrifugação foi diluído em acetonitrila:água (70:30 v/v), 

filtrado em membrana de poro 0,22 µm e analisado por CLAE. As análises 

foram realizadas em triplicata. A concentração quantificada foi calculada pela 

equação da reta obtida da curva analítica. Dessa maneira, determinou-se a 

concentração de fármaco não-encapsulado nas nanopartículas. Essa 

concentração foi subtraída da concentração inicial utilizada para o preparo das 

nanopartículas para se obter o valor da eficiência de encapsulação, como 

demonstra a equação 3: 

 

E.E.% = AFBinicial - AFBlivre / AFBinicial x 100                                (3) 

 

Onde, AFBinicial corresponde a concentração de AFB adicionada 

inicialmente à formulação e, AFBlivre é a concentração do fármaco não 

encapsulado, quantificado no sobrenadante após ultracentrifugação.  
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 4.3.2 Diâmetro médio e distribuição de tamanho 

  

 Para esta análise foi utilizada a técnica de espectroscopia de correlação 

de fótons também conhecida com quase-elastic light scattering (Light 

Scattering - Brookhaven 90 Plus®) que se baseia no espalhamento dinâmico 

dos feixes de luz através das partículas em suspensão. As condições 

obedecidas foram as seguintes: ângulo do espalhamento de 90º, temperatura 

de 25º C e comprimento de onda do laser de 660 nm. Uma alíquota de 20 μL 

da suspensão de nanopartículas foi coletada logo após o término do processo 

de coacervação e dispersa em 4 mL de água ultrapura (1:200 v/v). A cubeta 

contendo a amostra foi inserida na câmara de análise do equipamento de modo 

que o feixe de luz atravessasse a dispersão em toda a sua extensão. Cada 

amostra foi mensurada três vezes e a média e o desvio padrão foram 

registrados para posterior tratamento estatístico. Com base na mesma amostra 

mediu-se o índice de polidispersidade, registrado como média e desvio padrão 

(n = 3). 

  

 4.3.3 Determinação do Potencial Zeta 

 

 A análise do potencial zeta foi realizada por determinação da mobilidade 

eletroforética das nanopartículas. Previamente as amostras foram diluídas em 

solução aquosa para manter uma constante força iônica durante a medida e 

colocadas na célula eletroforética (ZetaSizer ZS, Malvern®), onde um potencial 

de ±150 mV foi estabelecido. Para cada amostra foram realizadas 10 

determinações do potencial de superfície, calculando-se a média e o desvio 

padrão. 

 A carga superficial de uma partícula em suspensão influencia 

diretamente na sua estabilidade. A fim de avaliar a estabilidade da formulação 

desenvolvida em suspensão ao longo do tempo utilizando a medida do 

potencial zeta como ferramenta, amostras preparadas foram armazenadas sob 

refrigeração a uma temperatura de 8ºC e analisadas semanalmente por um 

período de dois meses. 
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 4.3.4 Morfologia por microscopia eletrônica  

  

 A morfologia geral das nanopartículas foi determinada por microscopia 

eletrônica de transmissão. Uma gota da dispersão de nanopartículas foi 

distribuída sob o suporte de amostra. Após a secagem, a amostra foi 

contrastada com acetato de uranila (C4H6O6U.2H2O). A amostra, então, foi 

colocada na câmara de microscopia, obtendo-se fotomicrografias utilizando 

feixe de elétrons 80 kV. 

 

 4.3.5 Espectroscopia: Infravermelho 

  

 Para identificação dos principais grupos químicos dos compostos nas 

nanopartículas, aplicou-se uma análise de espectroscopia na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Para este ensaio as 

amostras foram preparadas em brometo de potássio (KBr) espectroscópico de 

modo a formarem pastilhas que foram analisadas na faixa de 400 a 4000 cm-1. 

Os dados foram adquiridos a partir de amostras de AFB livre, da mistura física 

de BSA e AFB, das formulações de NP-AFB- BSA e de nanopartículas de BSA 

não carregadas com AFB. 

 

 4.3.6 Avaliação do estado de agregação da Anfotericina B na 

formulação nanoestruturada 

 

 O estado de agregação da AFB foi monitorado através de 

espectroscopia UV-Visível (Jasco®) através de uma varredura em uma faixa de 

comprimento de 300-450nm. A formulação desenvolvida foi analisada a partir 

da dispersão das nanopartículas em PBS (phosphate buffered saline) (pH 7,4, 

0,1 M). AFB dissolvida em DMSO:metanol (50:50, v/v) foi utilizada como 

controle para as formas não agregadas e AFB dissolvida em DMSO: PBS 

(10:90, v/v) foi utilizado como um controle para a formas agregadas.  
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4.3.7 Avaliação do perfil de liberação in vitro da AFB a partir das 

nanopartículas 

  

  O ensaio de liberação in vitro da AFB encapsulada nas nanopartículas 

foi iniciada com a dispersão de uma quantidade específica de nanopartículas 

liofilizadas contendo 0,7 mg de AFB em 12 mL de tampão PBS pH 7,4, 0,1 M 

com 2% de polissorbato (P80, m/v) dentro das condições sink, ou seja, a 

concentração do soluto não ultrapassou 10% a mais da sua solubilidade 

máxima (WASHINGTON, 1990). As amostras foram, em seguida incubadas em 

temperature de 37ºC sob agitação constante de 150 rpm (KHALIL et al., 2013). 

Em intervalos de tempo pré determinados, as amostras foram submetidas a 

ultracentrifugação a 14000 rpm durante 15 min. Os sobrenadantes resultantes 

foram analisados por UV/VIS para quantificar a quantidade de AFB liberada 

das nanopartículas. Os precipitados foram ressuspensos com o mesmo volume 

de tampão e novamente incubados sob as mesmas condições. Este processo 

foi repetido ao longo de 5 dias. A concentração cumulativa de AFB liberada foi 

calculada como a média ± desvio padrão (n = 3). Posteriormente o perfil de 

liberação in vitro da AFB foi analisado com base nos seguintes modelos 

matemáticos: 

 

I. Ordem zero (LOPES et al., 2005):  Qt = Q0 + K0t  

  Onde, Qt é a quantidade absoluta de fármaco liberada no tempo t, Q0 é 

a quantidade total de fármaco no tempo 0 e K0 é a constante cinética de ordem 

zero. 

 

II. Primeira ordem (DREDAN et al., 1996):   lnQt = lnQ0+K1t   

  Onde, K1 é a constante cinética de primeira ordem 

 

III. Segunda ordem (LAAKSO et al., 1984): C = Ae−kαt+Be−kβt  

  Onde Kα e Kβ são as constantes de velocidade de liberação, e A e B 

representam a quantidade (%) de droga liberada em cada uma das fases de 

liberação.  
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IV. Higuchi (HIGUCHI, 1961): Qt = kH√t       

  Onde KH é a constante cinética de Higuchi 

 

V. Kormeyer-Peppas (KORSMEYER et al., 1983): Mt/M∞ = Ktn    

  Onde Mt é a quantidade de fármaco liberado em um tempo t, M∞ é a 

quantidade de fármaco liberado em tempo infinito, k é a constante cinética de 

velocidade e n é o expoente de liberação. 

  A comparação entre as amostras foi feita através do teste de 

significância de Tukey. 

 

 4.4 Ensaios Biológicos 

  

 4.4.1 Avaliação da citotoxicidade sobre hemácias 

  

 O ensaio foi realizado com base em descrições da literatura 

(SOWEMIMO-COKER, 2002; TORRADO et al., 2008). Amostras de sangue 

foram coletadas de voluntários sadios e centrifugadas a 4ºC, (2500 rpm por 10 

min), retirando-se o plasma e a camada de leucócitos por aspiração. Em 

seguida, a suspensão foi lavada com solução de NaCl 0,85% por três vezes. 

Glicose (1,08 mg/mL) e os antibióticos penicilina (0,3 mg/mL) e estreptomicina 

(0,5 mg/mL) foram adicionados a solução de NaCl tamponada que foi utilizada 

para acertar o volume globular para 1,0 % (JAIN et al., 2006). 

 As concentrações de 25 e 50 μg/mL de AFB livre (pó liofilizado), AFB 

deoxicolato, AFB associada à formulação de NP’s foram incubadas com a 

solução de eritrócitos a 37ºC, sob constante agitação (150 rpm). Controles com 

as mesmas concentrações de DMSO, tampão PBS pH 7,4 NaCl 0,85% e as 

NP’s de BSA não carregadas com AFB, também foram incubadas com a 

solução de eritrócitos. Em tempos pré-determinados: 1, 2, 4, 6, 12 e 24h, a 

agitação foi interrompida e os tubos centrifugados (1200 rpm por 5 min) para 

retirada do sobrenadante contendo a hemoglobina liberada pela lise dos 

eritrócitos. 

 A toxicidade dos sistemas nanoestruturados foi avaliada pela 

absorbância da hemoglobina verificada pelo espectrômetro de placas, operado 

em 540 nm (FUKUI et al., 2003). A análise foi efetuada em triplicata e os dados 
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foram exibidos em percentual de hemólise, calculado de acordo com a equação 

4: 

 

% Hemólise = 100 x (Absa - AbsCN) / (AbsCP - AbsCN)                             (4)         

 

 Onde, Absa corresponde a absorbância da amostra, AbsCN é o controle 

negativo, ou seja, as hemácias incubadas somente com tampão e AbsCP é a 

absorbância do controle positivo (TORRADO et al., 2008), ou seja, o que fora 

considerado 100% de hemólise que no estudo em questão correspondeu a 

amostra de AFB livre de mesma concentração da amostra em teste. 

 

 4.4.2 Atividade citotóxica sobre macrófagos J774.A1 

 

 Macrófagos de linhagem J774.A1 foram mantidos em meio RPMI 1640 

(Roswell Park Memorial Institute medium - Sigma®, St Louis, MO, USA), pH 

7.6,  suplementado com 10% de SFB e incubados a 37°C, em tensão de 5% de 

CO2. Macrófagos de linhagem J774.A1 em fase log de crescimento (72 h) 

foram plaqueados em placa de 96 poços e incubados por 24 h, a 37°C e 5% de 

tensão de CO2. Após esse período em que as células aderiram e se 

multiplicaram no poço, o sobrenadante foi retirado e foram adicionadas 

concentrações crescentes das substâncias (AFB-deoxi e NP´s de BSA-AFB). 

Os resultados foram obtidos, após 48 h de incubação nas condições citadas 

anteriormente, por meio da metodologia de redução do MTT (Methyl Thiazolyl 

Blue), (Amresco®) (3-(4,5 dimethylthiazol-2yl) - 2,5 diphenyl tetrazolium 

bromide). Para isso, a droga em suspensão foi retirada e os poços foram 

lavados com PBS Posteriormente, foi adicionado 50 µL de MTT (1 mg/mL em 

PBS) e incubados no escuro a 25 °C (VOLPATO et al., 2013). Após 4 h, foi 

adicionado 150 µL de DMSO para romper as células e solubilizar os cristais de 

púrpuras de formazan, provenientes do MTT metabolizado pelas enzimas 

mitocondriais das células viáveis, seguindo-se da leitura em espectrofotômetro 

(BIO-TEK Power WaveXS®) a 570 nm  (MOSMANN, 1983). A média dos 

resultados de três experimentos independentes foram plotados em um gráfico 

relacionando porcentagem de células inviáveis e concentração do composto. 

Assim, foi possível determinar graficamente a concentração de droga capaz de 
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inviabilizar 50% das células aderidas (CC50) em relação ao controle. A 

toxicidade sobre macrófagos J774.A1 e a atividade contra o protozoário foram 

comparadas através da razão denominada índice de seletividade (IS), que 

consiste na relação CC50 sobre J774.A1 macrófagos / IC50 sobre protozoário. 

Considerou-se que valores > 1 representam maior seletividade para atividade 

contra o protozoário, enquanto valores < 1 expressam maior toxicidade sobre 

as células de mamíferos J774.A1 (TIUMAN et al., 2005).  

 

 4.4.3 Atividade antileishmania sob a forma promastigota de L. 

amazonensis  

  

 Para este ensaio foram utilizadas formas promastigotas obtidas de 

animais experimentalmente infectados com cepa de L. amazonensis. 

 As formas promastigotas foram obtidas e cultivadas in vitro em meio α-

MEM suplementado com 10% de SFB (Soro Fetal Bovino) inativado, 

estreptomicina e penicilina, em estufa a 25°C.  O perfil de crescimento das 

formas promastigotas de L. amazonensis foi avaliado a partir da inoculação de 

1x106 promastigotas/mL em meio de cultura α-MEM completo, e incubadas em 

estufa a 25°C por 7 dias. A cada 24 h de cultivo foram retiradas alíquotas das 

culturas e quantificadas em câmara de Neubauer, com o auxílio de microscópio 

ótico.  

 Para avaliar a atividade antipoliferativa das NP´s de AFB foi utilizado o 

ensaio colorimétrico por MTT que avalia a viabilidade das formas promastigotas 

de L. amazonensis. Para a avaliação da citotoxidade, as nanopartículas de 

BSA contendo AFB, as nanopartículas inertes (isentas de fármaco) e a AFB-

Deoxi foram adequadamente diluídas no meio α-MEM completo, e adicionadas 

em placas de 24 poços.  A cultura de promastigotas, foi em seguida, 

centrifugada, ressuspensa em α-MEM completo, quantificada em câmara de 

Neubauer, e ajustado o volume de células por poço (5 x 105). As células foram 

adicionadas aos poços contendo as amostras-teste e incubadas em estufa por 

96h. Como controle negativo foram utilizados parasitas na ausência dos 

compostos (nanopartículas de AFB e AFB-Deoxi).  

 Após o período de incubação dos promastigotas com as amostras, foi 

adicionado 10 μL de MTT em cada poço e as placas incubadas por 4 h. 
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Posteriormente as placas foram centrifugadas, o sobrenadante desprezado, e 

adicionado DMSO para solubilizar os cristais de formazan gerados, e as placas 

foram então, submetidas à leitura em espectrofotômetro em 492 nm. Os 

resultados foram expressos em termos de porcentagem de células viáveis.  

 

 4.4.4 Efeito antileishmania sobre amastigotas intracelulares de L. 

amazonensis 

 

 Para este ensaio, macrófagos peritoneais foram obtidos a partir de 

camundongos BALB/c, com idade de 3 a 8 semanas. Seringas estéreis foram 

preenchidas de forma asséptica com PBS gelado, que foi injetado na cavidade 

peritoneal dos animais previamente eutanasiados com tiopental intravenoso. 

Posteriormente, com a mesma seringa, o PBS foi retirado e mantido a 4 °C. Em 

seguida, essa suspensão foi centrifugada durante 10 min, a 1500 rpm e a 4 °C.  

O pellet formado foi ressuspendido em meio RPMI 1640 (Roswell Park 

Memorial Institute) e 10% de SFB de forma que cada poço contivesse 5 x 105 

macrófagos/mL, que foram adicionados sobre lamínulas de vidro contidas em 

placas de 24 poços. As placas foram incubadas a 37°C e 5% de CO2, durante 2 

h, a fim de promover a aderência dos macrófagos às lamínulas. Em seguida, as 

células que não aderiram foram retiradas por enxague com meio de cultura. Na 

sequência os macrófagos foram colocados em contato com promastigotas de 

L. amazonensis, com 5 a 6 dias de repique, e incubados por 4 h, a 34 °C e 

tensão de 5% de CO2. Após esse período, as substâncias a serem testadas 

foram diluídas em RPMI suplementado com 10% de SFB, e adicionadas após 

lavagem dos poços para retirada dos protozoários não internalizados. As 

placas foram, então, incubadas por 48 h, a 34 °C e 5% de CO2. Ao fim desse 

período, o sobrenadante foi retirado e as lamínulas foram fixadas em metanol 

por 10 min e coradas com Giemsa 10% em PBS durante 40 min. As lâminas 

foram montadas e analisadas em microscópio óptico por contagem do número 

de macrófagos total e infectados e o número de amastigotas dentro das células 

infectadas.      

 Nesse ensaio foi testada a atividade da AFB-Deoxi nas concentrações 

de 5, 1, 0,5 e 0,1 µg/mL e de NP´s de AFB nas concentrações 100, 50, 25, 10 e 
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5 µg/mL. Cada concentração foi realizada em duplicata no mesmo experimento 

e em dois experimentos independentes. 

 

 4.4.5 Avaliação da eficácia in vivo em animais infectados por L. 

amazonensis  

 

 4.4.5.1 Animais 

 

 Camundongos BALB/c machos entre 4 e 6 semanas de idade (20-25 g) 

foram obtidos da Universidade Estadual de Maringá (UEM-PR, Brasil). Todos 

os animais foram aclimatados às condições laboratoriais durante 10 dias antes 

do início do experimento. Os animais permaneceram nas condições de 

laboratório padrão num ciclo de 12 h luz/escuridão constante, com temperatura 

controlada (22 ± 2 ° C). Alimentos e água foram fornecidos ad libitum.  

 

 4.4.5.2 Infecção dos animais 

 

 Os animais foram inoculados por via subcutânea na pata esquerda 

traseira com promastigotas (1 x 107)  usando agulhas de calibre de 27,5 mm 

com um volume de 25 µL de PBS. O desenvolvimento da lesão foi monitorado 

por medição semanal da espessura da almofada da pata infectada com um 

paquímetro digital, durante um período total de 8 semanas. Os tratamentos 

foram iniciados após o desenvolvimento de lesões (60 dias pós-infecção) e 

continuaram por 3 semanas. O tamanho da lesão foi expresso como a 

diferença de espessura entre a pata inoculada com o parasita e a pata 

contralateral do mesmo animal (DOS SANTOS et al., 2011). 

 

 4.4.5.3 Tratamento e análises histológicas 

 

 Os animais foram tratados com as nanopartículas de AFB por via 

intraperitoneal por 21 dias após o desenvolvimento da lesão. Os grupos foram 

constituídos por 6 animais e distribuídos da seguinte forma:  

I. Grupo controle infectado e não tratado; 

II. Grupo não infectado e não tratado; 
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III. Grupo infectado e tratado com a droga referência Miltefosina® 100 

mg/Kg/dia via oral; 

IV. Grupo infectado e tratado com AFB-deoxi 2 mg/Kg/dia via 

intraperitoneal; 

V. Grupo infectado e tratado com nanopartículas de BSA não carregadas 

com o fármaco AFB, 200 µL via intraperitonial; 

VI. Grupo tratado com nanopartículas de BSA contendo AFB 2 mg/Kg/dia 

na primeira semana e 6 mg/Kg/dia nas duas semanas seguintes, via 

intraperitonial. 

No final de um período de 21 dias de tratamento, os animais foram 

eutanasiados através de injeção de xilazina (10 mg/kg) e ketamina (100 

mg/kg), via intraperitoneal e alguns órgãos selecionados (coração, rim, fígado, 

baço e pulmão) foram retirados e acondicionados em recipientes com solução 

de formol a 10%. Foram confeccionadas lâminas para análise histológica, e 

analisadas através da coloração por hematoxilina/eosina (HE). 

 

 4.4.5.4 Avaliação de marcadores bioquímicos 

  

 Posteriormente ao anestesiamento com xilazina e ketamina, amostras 

de sangue foram coletadas via punção cardíaca para dosagem de creatinina, 

uréia, AST, ALT e GGT. O sangue coletado foi acondicionado em tubos de 

ensaio com heparina para obtenção do plasma. As análises foram realizadas 

através do método colorimétrico em espectrofotômetro de placa (Spectramax 

190®). 

 

 4.5 Análise estatística 

 

 Para verificação de diferenças estatísticas significativas foi aplicada a 

análise de variância (ANOVA), com significância de p<0,05, seguido de teste 

de Tukey.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 5.1 Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para 

análise quantitativa de Anfotericina B em solução 

  

 Inicialmente, foram testados vários solventes para composição da fase 

móvel como metanol, etanol, água, acetonitrila, tampão acetato e edeteato 

dissódico, em diferentes proporções e combinações. Entretanto, os picos se 

mostravam assimétricos, irregulares e sem reprodutibilidade. Por fim, os 

melhores resultados foram obtidos com a fase móvel composta por acetonitrila 

e água acidificada a 0,5% com ácido acético. Após testar diferentes proporções 

destes solventes (95:5, 90:10, 85:15, 80:20, 75:25, 70:30 v/v), decidiu-se por 

utilizar a proporção de 80:20 (v/v) que demonstrou picos mais estreitos, 

simétricos e o melhor tempo de retenção quando comparados aos demais.  

 

Tabela 1 – Condições cromatográficas utilizadas para a quantificação de AFB 

por CLAE. 

Parâmetros Condições cromatográficas 

 

Fase móvel 

 

Acetonitrila e água acidificada com 

Ácido acético 0,5% 80:20 (v/v) 

Vazão da fase móvel 0,9 mL/min 

Tipo de eluição Isocrática 

Detector PDA – UV-Vis 

Fase estacionária Coluna fase reversa C18 (25 cm x 4mm) 

tamanho de partícula 5 μm (Xterra Waters®) 

Temperatura da coluna 25º C 

Temperatura da amostra 15º C 

Comprimento de onda 408 nm 

Volume de injeção 20 μL 

 

   As condições cromatográficas utilizadas mostraram-se eficazes na 

quantificação de AFB, pois como mostra a Figura 6, o pico obtido é simétrico e 
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sem ruído de base e o tempo de retenção do fármaco por volta de 2 minutos é 

baixo, proporcionando um reduzido tempo de corrida das amostras. 

 

Figura 6 - Cromatograma de uma solução padrão de AFB de 20 μg/mL em 

ACN:água (70:30 v/v). Fase móvel: ACN e água acidificada com ácido acético 

a 0,5% (80:20, v/v), λ: 408 nm. 

 

a) Linearidade 

 

 Foram feitas duas curvas analíticas, uma com os padrões 5, 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80 e 90 µg/mL que resultou em um coeficiente de correlação de 

0,9986 e gerou a equação y= 149083x + 246577 e outra curva para a 

quantificação dos limites de quantificação e detecção com os padrões 0,4, 0,6, 
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0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 µg/mL. As duas curvas mostraram-se lineares, 

entretanto devido a alta taxa de eficiência de encapsulação da AFB, para a 

quantificação da AFB presente nas nanoestruturas foi utilizada a curva de 

limites que abrange padrões de concentrações mais baixas. Os detalhes da 

curva de limites estão ilustrados na Figura 7.  

 

 

Figura 7 - Curva analítica de AFB em ACN:água (70:30 v/v). Fase móvel: ACN 

e água acidificada 0,5% (80:20 v/v), λ: 408 nm. Equação da reta: y=171000x + 

8660 (r =0,9989). 

 

 O coeficiente de correlação obtido (r=0,9989) foi um resultado 

importante porque indica a qualidade da curva analítica, quanto mais próximo a 

1,0 for r, menor a dispersão dos pontos experimentais e mais confiável será a 

determinação das concentrações dos analitos a partir do método 

cromatográfico estabelecido (RIBANI, 2004). 

 

b) Especificidade  

 

 O teste de especificidade foi realizado com o sobrenadante de NP´s de 

BSA isentas de fármaco, a fim de avaliar se a mesma interfere na análise 
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cromatográfica da AFB, especialmente no pico e tempo de retenção. Os 

cromatogramas representados na Figura 8 são de uma solução de AFB na 

concentração de 20 μg/mL e o sobrenadante de NP´s de BSA ausentes de AFB 

respectivamente. Observa-se que a BSA não apresenta qualquer interferência 

no pico da AFB, sendo a absorvância insignificante quando comparada a uma 

solução padrão de AFB sob as mesmas condições de análise. 

 

 

Figura 8 - Cromatograma comparando a solução de AFB 20 μg/mL e o 

sobrenadante das NP´s em ACN:Água (70:30 v/v).  

 

c) Precisão  

  

 A precisão de um método diz respeito à reprodução dos mesmos 

resultados a cada vez que o procedimento é executado sob as mesmas 

condições. A partir disso pode-se afirmar com base nos testes efetuados que o 

método por CLAE desenvolvido é preciso. 

 Os resultados estão registrados na Tabela 2 e são provenientes dos 

testes de intra-corrida ou repetibilidade, e inter-corrida ou intermediário. A 

precisão de repetibilidade foi estabelecida a partir de quinze determinações de 

três concentrações diferentes: baixa (10 μg/mL), média (50 μg/mL) e alta (90 

μg/mL) que contemplam o intervalo da curva analítica. Cada concentração foi 
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analisada em quintuplicata. A precisão intermediária foi realizada em dias 

diferentes, porém, a partir do mesmo procedimento e a partir das três 

concentrações em quintuplicata. 

 

Tabela 2 - Testes de precisão das amostras de AFB.  

 

 Os resultados apresentam valores de coeficiente de variação inferiores a 

5%, correspondendo ao preconizado pela ANVISA e guia internacional de 

validação analítica, considerando preciso o método desenvolvido. 

 

 d) Exatidão 

 

 As amostras utilizadas no teste de precisão também foram utilizadas 

para determinar a exatidão do método analítico. Os valores obtidos foram 

próximos aos valores teóricos, confirmando, portanto, a exatidão. A 
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percentagem de recuperação foi expressa pela relação entre a concentração 

média determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente (Tabela 3), com critério de aceitação compreendido entre os 

valores de 95 e 105% de recuperação (ANVISA, 2003). 

 

Tabela 3 - Testes de exatidão das amostras de AFB 

 

  

 e) Robustez 

 

 Com o intuito de avaliar a capacidade do método analítico em resistir a 

pequenas variações nas condições cromatográficas foram aplicadas algumas 

variações como: alterações de proporções da fase móvel acetonitrila água 

acidificada com ácido acético 0,5% (83:17 e 77:23 v/v), alteração no fluxo de 

vazão do aparelho (0,85 e 0,95mL/min) e alterações na temperatura da coluna 

(21º e 29º C). O resultado deste ensaio foi expresso por meio da percentagem 

de recuperação e desvio padrão relativo (DPR) e está descrito na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Teste de robustez para as amostras de AFB                            
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 As condições cromatográficas originais propõem um fluxo de 0,9 

mL/min, temperatura da coluna de 25ºC e fase móvel composta por acetonitrila 

e água acidificada com acetato 0,5% na proporção de 80:20% 

respectivamente. De acordo com os resultados detalhados na tabela acima 

pode-se concluir que o método mostra-se robusto a pequenas alterações, 

como os quatro graus para mais ou para menos na temperatura da coluna e 

nos dois casos de variação da proporção da fase móvel. Somente no caso da 

variação do fluxo para 0,05 mL/min para menos na menor concentração 

testada (10 µg/mL) registra-se um percentual de recuperação de 111,86%, 

acima do preconizado. Ainda sim, pode-se constatar que o método analítico 

desenvolvido por CLAE é robusto e confiável para a quantificação da AFB. 

 

 f) Limites de Detecção e Quantificação 

 

 A partir das equações 1 e 2 propostas no item 4.1 e dos valores de 

inclinação da curva e desvio padrão do intercepto com o eixo Y estabeleceu-se 

o LD e o LQ do método. 

 O LD obtido foi 0,04 μg/mL e o LQ 0,15 μg/mL, valores que ressaltam a 

sensibilidade do método e confiabilidade para análises de baixas 

concentrações do fármaco, como é o caso da quantificação de AFB no 

sobrenadante das nanopartículas e detecção em ensaios de liberação 

prolongada.  

 

 5.2 Caracterização das nanopartículas  

 

 Visto que a solubilidade aquosa da AFB é o grande limitante de seu uso 

terapêutico devido aos severos efeitos colaterais relacionados às formas 

agregadas desse fármaco, o desenvolvimento de NP´s mostra-se como uma 

estratégia promissora em benefício das características biofarmacêuticas da 

AFB. Sabendo da importância de uma formulação nanoparticulada, buscou-se 

sua confecção através de um método que se mostra muito eficiente quando se 

trata especialmente da BSA como agente encapsulante. A técnica de 

coacervação utilizada foi muito positiva, pois, proporcionou a obtenção de 
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nanopartículas com diâmetro médio baixo e alta taxa de encapsulação do 

fármaco (Tabela 5).  

 Nesse trabalho utilizou-se uma concentração de BSA de 100 mg/mL, pH 

de 8,5, glutaraldeído 20% como agente de reticulação e a velocidade de adição 

de etanol foi de 1 mL/min. Previamente a fixação dessas condições, outras 

foram testadas, entretanto, os melhores resultados no que diz respeito ao 

diâmetro médio, índice de polidispersão e eficiência de encapsulação foram 

obtidos nas condições mencionadas. 

 

Tabela 5 – Características das NP´s de BSA contendo AFB (n=3). 

Diâmetro médio ± 

DP (nm) 

EE% ± DP PI* ± DP Potencial Zeta 

(mV) 

172,83 ± 4,71 98,31 ± 0,71 0,3 ± 0,01 -46,2 ± 1,4 

*Índice de polidispersidade: Todos os dados são apresentados como média ± desvio 

padrão, n = 3. 

 

 Diversos sistemas nanoestruturados, mais especificamente 

nanopartículas, já foram desenvolvidos para o carreamento de AFB como as 

nanopartículas de gelatina (NAHAR et al., 2008), nanopartículas compostas 

pelos co-polímeros PLA-PEG (JAIN et al., 2010), NP´s de polibutilcianoacrilato 

(XU et al., 2011), dentre outras. Contudo, quando comparada a taxa de 

encapsulação da AFB por estas formulações com a formulação de NP´s de 

BSA obtida, verifica-se uma vantajosa diferença dessa última onde obteve-se 

uma taxa de 98,31 ± 0,71 de encapsulação da AFB, enquanto que nas 

formulações desenvolvidas por Nahar et al., Jain et al., e Xu et al., mostram 

uma EE de 51%, 36,5% e 56% respectivamente. Obviamente que esse não é o 

único fator a ser levado em consideração para afirmar se a obtenção de uma 

formulação de NP´s foi eficiente, entretanto, alta taxa de encapsulação significa 

uma menor perda do fármaco o que implica em um menor custo de produção. 

  Ao comparar NP´s de BSA com outros dispositivos para o carreamento 

de AFB, como as lipossomas, NP´s compostas por polímeros sintéticos ou a 

própria albumina humana, observa-se uma grande diferença quanto ao custo 

de produção.  
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 Tratando-se de uma doença negligenciada que afeta em sua grande 

maioria, pessoas das classes sociais mais baixas, a formulação proposta além 

de benefícios terapêuticos, também oferece vantagens financeiras. 

 

 5.2.1 Determinação do diâmetro médio pela técnica de 

espectroscopia de correlação de fótons e morfologia por microscopia de 

transmissão 

 

 O diâmetro médio, bem como a morfologia são parâmetros 

determinantes das características biofarmacêuticas e do perfil de liberação do 

fármaco a partir da nanoestrutura (HERMANS et al., 2012).  

 De acordo com Langer et al (2003), a concentração da solução de 

albumina, a velocidade de adição do agente dessolvatante, e o pH são 

decisivos na manutenção do tamanho e índice de polidispersão das 

nanopartículas. Nesse trabalho buscou-se trabalhar com as variáveis pH, 

velocidade de adição do álcool etílico e a concentração do agente promotor da 

reticulação, o glutaraldeído.  

 O diâmetro médio das NP´s obtido pela técnica de espectroscopia de 

correlação de fótons foi 172,83 ± 4,71 nm e atende o requisito de tamanho 

adequado de NP´s para a veiculação de fármaco, que segundo Gupta e 

Kompella (2006) deve estar abaixo de 300 nm. A distribuição de tamanho 

bimodal (Figura 9) e o índice de polidispersão (IP) 0,3 ± 0,01 revelam que a 

formulação de NP´s obtida não apresenta-se homogênea, significa dizer que há 

diferentes grupos de tamanhos na formulação o que não é ideal. Ainda assim, 

aliado as outras promissoras características, o diâmetro encontra-se bastante 

reduzido, não implicando prejudicialmente, portanto, na aplicabilidade desta 

formulação. 
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Figura 9 - Distribuição do tamanho das nanopartículas de BSA contendo AFB 

determinada pela técnica de espectroscopia de correlação de fótons. 

  

 Por outro lado, a microscopia eletrônica mostrou melhor distribuição de 

tamanho da NP´s. De acordo com a Figura 10 pode-se obsevar a 

homogeneidade da formulação desenvolvida, onde as partículas apresentam 

morfologia esférica e tamanho inferior a 100 nm atendendo os requisitos de 

uma formulação nanométrica e homogênea. 
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Figura 10 – Fotomicrografia por MET da formulação de NP´s de AFB 

desenvolvida. A (1 µm), B (0,5 µm), C (200 nm) e D (100 nm). 

 

 As duas técnicas utilizadas para determinar o diâmetro médio da 

formulação estudada são de extrema importância na caracterização de novos 

sistemas de liberação de fármacos, especialmente as formulações 

nanoestruturadas. A explicação para a diferença de resultados obtidos quanto 

ao tamanho das partículas pode ser atribuída ao fato de que na técnica de 

espectrocopia de correlação de fótons, os feixes de luz ao atravessar as 

partículas em suspensão podem, por vezes, considerar grupos de partículas 

como uma apenas, resultando em uma distribuição de tamanho bimodal com 

diâmetros que se estendem de 100 a 500 nm. Já no método por MET, as 

nanopartículas são visualizadas individualmente na mesma escala. 
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 5.2.2 Determinação do Potencial Zeta 

 

 A medida do potencial zeta é utilizada, especialmente, para prever 

através da carga superficial, a estabilidade de uma dispersão de NP´s durante 

a sua estocagem. Um valor de potencial zeta alto é importante para uma boa 

estabilidade físico-química da suspensão coloidal, pois grandes forças 

repulsivas tendem a evitar a agregação em função das colisões ocasionais de 

nanopartículas adjacentes. 

 De modo geral, quanto maior for o valor do potencial zeta maior será a 

repulsão eletrostática entre as partículas dispersas, garantindo maior 

estabilidade da formulação através de uma distribuição de tamanho mais 

homogêneo com redução de agregados de partículas (HANS e LOWMAN, 

2002). O valor do potencial zeta pode ser influenciado pela carga dos 

diferentes componentes estruturais, localizado na interface com o meio 

dispersante, e pela adsorção de espécies iônicas do meio de dispersão 

(LEGRAND et al., 1992). O gráfico ilustrado na Figura 11 mostra as cargas 

superficiais das nanopartículas em suspensão ao longo de 8 semanas e, como 

pode ser observado, o potencial zeta encontrado se manteve na faixa de -45 

mV.  

 

Figura 11 – Gráfico representativo da medida do potencial zeta ao longo de 8 

semanas. (n=3)  



60 
 

 Os resultados obtidos indicam que através dessa metodologia a 

formulação desenvolvida mostrou-se homogênea, ou seja, com potencial zeta 

satisfatoriamente alto para que ocorra a repulsão entre as partículas evitando a 

agregação das mesmas e possível precipitação garantindo, portanto, a 

estabilidade da suspensão. 

 

 5.2.3 Espectroscopia: Infravermelho 

 

 Os espectros no infravermelho foram obtidos para confirmar os 

principais grupos químicos dos compostos nas nanopartículas e verificar a 

integridade da AFB após sua encapsulação. A Figura 12 apresenta espectros 

de absorção na região do infravermelho da NP´s de BSA contendo AFB, AFB 

livre, BSA, e a mistura física destes dois componentes. 

 Os picos característicos da albumina envolvem os grupamentos amida 

primária (1668 cm-1) e amida secundária (1524 cm-1). As bandas na faixa de 

1230 cm-1 são características de vibrações C–O–C.  

 O espectro da AFB apresenta as bandas características do fármaco: 

uma banda em 3381 cm-1 compatível com a região de número de ondas 

associado ao estiramento assimétrico e simétrico da ligação OH; em 1696 cm-1 

a banda de absorção corresponde à ligação amina (NH2) no plano de 

curvatura; Ao redor de 1013 cm-1 corresponde ao estiramento assimétrico da 

ligação CO; e a banda de absorção na região de 856 cm-1 corresponde à 

deformação fora do plano da ligação CH, característica de um polieno (DAS e 

SURESH, 2011). 
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Figura 12 - Espectro no IV das amostras: AFB; BSA; Nanopartículas de BSA 

contendo AFB e mistura física de AFB e BSA. 
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 O IV das NP´s de AFB mostra a mistura do fármaco e do polímero 

ambumina sendo clara a sobreposição de bandas predominantemente da 

albumina sobre a AFB. O ocorrido pode ser atribuído ao fato de que a AFB está 

contida, em sua maioria, no interior do envoltório polimérico, assim predomina 

o composto que está na parte externa da partícula, isto é, a BSA. As bandas 

em 1014 cm-1 são devido às vibrações fora do plano de N–H2 e aos 

estiramentos simétricos de C–O–C (GAGÓS e ARCZEWSKA, 2010).   

 Os resultados sugerem a integridade da estrutura química do polímero e 

do fármaco mesmo após o processo de obtenção e a identidade das NP´s que 

apresentaram as mesmas características dos constituintes analisados 

isoladamente. 

 

 5.2.3 Perfil de agregação molecular da Anfotericina B presente nas 

nanopartículas 

 

 De acordo com a literatura, devido a sua característica anfipática, 

quando em solução aquosa a AFB apresenta diferentes estados de agregação 

molecular. A toxicidade da AFB está principalmente relacionada à forma de 

oligômeros insolúveis que, demonstram grande afinidade pelo colesterol das 

membranas dos mamíferos (MATSUMORI et al. 2002; TORRADO et al., 2008). 

Diante disso, no presente estudo foi realizada uma varredura em 

espectroscopia UV/VIS na faixa de comprimento de 300 a 450 nm com o 

objetivo de avaliar o perfil molecular das NP´s de BSA contendo AFB e se as 

mesmas oferecem algum indicativo de toxicidade. A Figura 13 mostra o 

espectro de absorção da formulação desenvolvida comparando com amostras 

de AFB livre que serviram como controle do estado monomérico solúvel.  
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Figura 13 - Espectro de absorção representando o estado de agregação da 

AFB (A): AFB dissolvida em DMSO:Metanol (50:50 v/v);  (B): AFB dissolvida 

em DMSO:Tampão PBS pH 7,4 (50:50 v/v); e, (C): NP´s de BSA-AFB em 

tampão PBS. 

 

 De acordo com Oliveira et al. (2008) os picos característicos da AFB em 

sua forma molecular monomérica correspondem às posições 362, 383 e 405 

nm, equivalente aos picos obtidos da varredura da formulação desenvolvida. 

Diante disso e do perfil do espectro de absorção das NP´s pode-se afirmar que 

a AFB contida na formulação de NP´s encontra-se no estado monomérico, ou 

seja, o estado que oferece menos riscos de toxicidade, por apresentar 

afinidade mais completa ao ergosterol contido nas membranas dos 

protozoários e fungos. 

 

 5.2.4 Perfil de libereração in vitro das nanopartículas de 

Anfotericina B 

 

 O perfil de liberação in vitro de um fármaco é de fundamental 

importância para determinar o comportamento do mesmo frente ao veículo e do 
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sistema em que ele se encontra incorporado. Nesse caso foi avaliado o ensaio 

de liberação da AFB a partir das NP´s de BSA em tampão PBS acrescido de 

2% de Polissorbato (P80) para favorecer uma melhor solubilidade da AFB em 

meio aquoso. O experimento foi conduzido por 5 dias nas mesmas condições. 

A Figura 14 ilustra o prolongado perfil de liberação da AFB, caracterizado por 

liberação relativamente mais rápida em 48 h de cerca de 30% dando 

continuidade a uma liberação mais gradativa na sequência dos 5 dias de 

ensaio. Ao final de 120 h obteve-se um total de 49% de AFB cumulativamente 

liberada a partir das nanoestruturas formuladas.  

 

Figura 14 - Perfil de liberação in vitro de NP’s de BSA contendo AFB em 120 h 

(n = 3).  

 

A partir da análise através dos modelos matemáticos anteriormente 

listados adotou-se, por se mostrar o mais adequado, o modelo bioexponencial 

(ou de segunda ordem) para representar o perfil de liberação in vitro da AFB.  A 

escolha do modelo levou em consideração o valor de r que fosse mais próximo 

de 1 (r=0,996) e o maior valor obtido de MSC (4,398) como descrito na Tabela 

6. Esse modelo de cinética caracteriza-se por duas etapas de liberação. 

Inicialmente ocorre uma liberação mais rápida do fármaco, também chamada 
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de “efeito burst”, que pode ser atribuída a liberação da AFB adsorvida na 

superfície das NP´s garantindo maior concentração de fármaco no meio. A 

segunda etapa consiste em uma liberação mais lenta e prolongada conferida a 

parcela de AFB contida no interios das NP´s (PEREIRA et al., 2006). As 

vantagens relacionadas a esse perfil de liberação estão na capacidade, nesse 

caso de a AFB atingir, de forma relativamente rápida, a janela terapêutica e na 

sustentação da concentração efetiva deste fármaco por um tempo prolongado 

devido a sua liberação gradativa. 

 

Tabela 6 - Análise cinética da liberação de AFB a partir de NP´s de BSA. 

 r MSC k (h-1) 

Ordem Zero  0,987 1,827 0,451 

Primeira Ordem 0,995 2,647 0,006 

Higuchi 0,987 1,827 0,274 

Segunda Ordem 0,996 4,398 α=0,0005 / β=0,004 

 

O mecanismo de liberação de um fármaco a partir de NP´s poliméricas 

depende do polímero utilizado e da eficiência de encapsulação (DANHIER et 

al., 2012). Segundo Korsmeyer-Peppas et al. (1983),  é possível identificar o 

mecanismo de liberação de um fármaco através do valor obtido pelo expoente 

de liberação (n). Valores na faixa no qual n< 0,5 indicam que o mecanismo de 

liberação do fármaco ocorre por difusão através da parede o polímero. Valores 

no qual n> 1 indicam que o mecanismo de liberação se dá por erosão do 

material polimérico através do relaxamento das cadeias poliméricas. Por fim, 

valores na faixa de 0,50 < n < 1,0 compreendem mecanismo de liberação por 

transporte anômalo ocorrendo a combinação dos processos de difusão e 

erosão (SIEPMANN e PEPPAS, 2001).  Aplicando o modelo de para verificar o 

mecanismo de liberação da AFB a partir das NP´s, o valor de n obtido foi de 0,6 

indicando que o mecanismo de liberação da AFB se dá de forma anômala 

através dos processos de difusão e erosão, mecanismo esse favorável a 

terapêutica de um fármaco, pois, possibilita a liberação inicial de uma maior 

concentração da AFB através do mecanismo de erosão e posteriormente a 

liberação ocorre de forma lenta e gradativa por meio da difusão. 
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 5.3 Atividade citotóxica sobre eritrócitos humanos 

 

 As características de solubilidade conferidas a AFB e sua consequente 

agregação molecular quando em solução aquosa, implicam na sua afinidade 

pelo colesterol das membranas celulares dos mamíferos, desencadeando 

efeitos tóxicos. Sendo a citotoxicidade um dos principais limitantes para o uso 

terapêutico desse importante fármaco (ESPADA et al., 2008; JAIN e KUMAR, 

2010), foi realizado o ensaio em eritrócitos humanos com o intuito de investigar 

o perfil citotóxico da formulação de NP´s desenvolvida.  

 A Figura 15 demonstra a percentagem de hemólise provocada pelas 

NP´s comparada a AFB livre em função do tempo sob as mesmas condições e 

indica um perfil tempo - dependente de lise das hemácias (TORRADO et al., 

2008). Esse perfil pode ser atribuído à liberação lenta e prolongada do fármaco 

a partir das NP´s que não atinge o limiar necessário de fármaco para produzir 

toxicidade celular (ADAMS, 2003). Observa-se que na primeira hora de ensaio 

a AFB padrão comercial provocou lise celular total, aproximadamente 100% 

enquanto que a formulação estudada não passou de 4% em ambas as 

concentrações testadas, 25 e 50 µg/mL. Ao término do teste de 72h as NP´s 

mantiveram o baixo índice de hemólise, não ultrapassando 5%.   

 

 

Figura 15 - Percentagem de hemólise causada por NP’s de BSA contendo AFB 

em 72 h de incubação. Concentração de AFB: (A) 25 µg/mL e (B) 50 µg/mL. A 

AFB livre foi usada nas mesmas concentrações das NP´s como controle (n=3). 

* p ≥ 0,05 em relação ao controle de AFB livre. 
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 A resposta para tais resultados está na lberação lenta da AFB através 

das nanoestruturas, pois, permitem a liberação de uma concentração da droga 

inferior a necessária para a formação de poros na membrana plasmática das 

células de mamíferos ao longo do tempo e sua manutenção na forma 

monomérica solúvel, não oferecendo maiores riscos a membrana eritrocitária.  

 

 5.4 Atividade citotóxica sobre macrófagos J774.A1 

 

 Os macrófagos são as células de defesa alvo dos protozoários do 

gênero Leishmania. Uma vez que esses parasitos são intracelulares 

obrigatórios, utilizam-se destas células para dar continuidade ao seu ciclo 

biológico. Por isso, a importância do ensaio de citotoxicidade para drogas 

testadas contra leishmaniose nessa linhagem celular.  

 A linhagem J774.A1 foi o modelo de macrófagos utilizado nesse estudo, 

sendo aplicado o método colorimétrico por MTT para expressar 

quantitativamente a concentração de droga necessária para inviabilizar 50% 

das células testadas (CC50). Os resultados revelaram um CC50 de 0,68 ± 0,2 

µg/mL para a AFB-deoxi e 77,8 ± 0,25 µg/mL para a formulação de NP´s de 

AFB. Observa-se que as NP´s possuem CC50 cerca de 100 vezes maior que o 

CC50 da AFB-deoxi, ou seja, enquanto que uma concentração baixa de AFB-

Deoxi foi capaz de causar a morte de 50% das células testadas, a formulação 

nanoestruturada requer uma concentração largamente maior que o padrão 

comercial para causar o mesmo nível de toxicidade. 

  Esse resultado vem sustentar o obtido no ensaio de toxicidade sobre 

eritrócitos humanos que também mostrou resultados melhores das NP´s de 

AFB em relação a formulação convencional deste fármaco no que diz respeito 

a toxicidade celular. Estes resultados podem ser atribuídos ao perfil de 

liberação da AFB a partir das NP´s conforme item 5.2.4 e, por consequência do 

estado molecular da AFB liberada, pois, de acordo com os estudos de 

agregação molécular desta formulação anteriormente descritos, a ausência de 

agregados moleculares da AFB impede que sua atividade na membrana 

celular, nesse caso dos macrófagos, seja intensa não ocasionando, dessa 

forma, sua apoptose.  
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 5.5 Eficácia antileishmania in vitro das nanopartículas contendo 

AFB em culturas de L. amazonensis 

 

 Os ensaios de inibição do crescimento foram realizados com as duas 

formas evolutivas do protozoário, a fim de determinar o perfil antileishmania 

das NP´s de AFB comparando ao demonstrado pela AFB-Deoxi. A atividade 

antileishmania foi avaliada de acordo com a concentração das formulações 

testadas capaz de inibir o crescimento de 50% dos protozoários. O ensaio sob 

a forma promastigota revelou a eficácia da AFB-Deoxi sobre o parasita e um 

resultado menos expressivo foi encontrado na formulação nanoparticulada, 

sendo o IC50, 0,231 e 39,1 µg/mL, respectivamente (Tabela 7). O ocorrido pode 

ser resultante da liberação lenta do fármaco presente nas nanoestruturas, 

sendo necessárias doses mais elevadas para destruir o parasita.  

 Por outro lado, o ensaio com amastigotas intracelulares (Figura 16) 

mostrou significante aumento da atividade das NP´s de AFB em relação ao 

estudo anterior, sendo o IC50 4,2 µg/mL enquanto que a atividade da AFB-

Deoxi mostrou-se semelhante à atividade em promastigotas com IC50 de 0,247 

µg/mL.  

 É visto que a eficácia das NP´s de AFB frente a L. amazonensis dentro 

de macrófagos é amplamente maior e bastante significativa dentro dos 

objetivos propostos nesse estudo, já que a amastigota é a forma clínica mais 

importante da Leishmania. Esta vantagem está relacionada a particularidades 

da formulação de NP´s desenvolvida, isto é, o elevado potencial de superfície 

de –45 mV, aliado a ausência de ligantes facilitam a opsonização e 

consequentemente a ocorrência da fagocitose pelos macrófagos. Esse 

mecanismo é decisivo para a ação da AFB contida nas nanoestruturas frente 

às formas amastigotas dentro das células fagocíticas do hospedeiro. 
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Figura 16 – Fotomicrografia de macrófagos infectados com a forma amastigota 

de L. amazonensis. Macrófago não infectado no centro; amastigotas 

intracelulares (setas), 400x. 

 

 Vale ressaltar que a amastigota intracelular é a forma mais importante 

clinicamente deste parasita, daí a principal vantagem da promissora atividade 

das NP´s de AFB nesse estado evolutivo do parasita. Esse efeito se torna mais 

interessante ao observar a baixa toxicidade da formulação desenvolvida 

quando comparada a formulação comercialmente disponível, pois, mesmo 

sendo a atividade da AFB-Deoxi superior à formulação nanoparticulada nos 

dois estágios de evolução do parasita, observa-se que a diferença do CC50 das 

duas formulações é bastante significativa, o que possibilita utilizar maiores 

concentrações da formulação de NP´s para ser equivalente a AFB-Deoxi e, 

ainda assim não demonstrar efeitos tóxicos sobre as membranas celulares.  

 Dando destaque a atividade em amastigotas intracelulares, é possível 

visualizar na Tabela 7 a baixa toxicidade da formulação desenvolvida e sua 

maior seletividade pela membrana do parasita, demonstrada pelo IS de 18,72.  

 



70 
 

Tabela 7 – IC50 da AFB-Deoxi e NP´s de AFB em formas promastigotas e 

amastigotas intracelulares de L. amazonensis, e citotoxicidade em macrófagos 

J774-A1. 

 Amastigota 

intracelular (µg/mL) 

Macrófagos IS 

 IC50 CC50 CC50/IC50 

AFB-Deoxi 0,247 ± 0,12 0,68 ± 0,2 2,75 

NP´s AFB 4,2 ± 0,11 77,8 ± 0,25 18,52 

 

 O IS é utilizado para estimar a segurança de um fármaco, ou seja, 

quanto maior o valor deste, maior a diferença entre a dose antileishmania, que 

nesse caso, inibe o crescimento de 50% do parasita (CC50) e a dose citotóxica 

(CC50), (COEN e RICHMAN, 2007). Diante disso, maior a segurança desse 

fármaco para uso nas respectivas células. Expondo de maneira mais simples 

significa que um IS superior a 1 corresponde a maior seletividade da 

substância ativa pela membrana celular do parasita e menor pelas membranas 

celulares dos mamíferos. A literatura ainda diz que fármacos com IS>10 são 

considerados potencialmente mais seguros na busca de compostos 

promissores (ORME et al., 2001). 

 Observa-se o expressivo IS da formulação desenvolvida quando 

compara-se a sua atividade em amastigota intracelular, a forma evolutiva em 

que apresentou maior eficácia. Uma das principais atribuições está na forma 

molécular monomérica do fármaco liberado através das NP´s que sugere 

menor formação de canais nas membranas celulares dos mamíferos pela maior 

seletividade pela membrana do parasita. Um IS de 18,52 certamente corrobora 

com o objetivo da utilização desta formulação nanoestruturada para o 

tratamento da LC, pois oferece menos riscos citotóxicos aos paciente. 

 

 5.6 Eficácia in vivo em animais infectados por L. amazonensis  

 

 Diante dos resultados obtidos nos ensaios de eficácia e toxicidade in 

vitro, melhor comprovado pelo IS obtido que elege a formulação desenvolvida 
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como uma promissora estratégia de tratamento da LC, desenvolveu-se um 

ensaio in vivo para avaliar a eficácia de NP´s de AFB.  

 A figura 17 ilustra no gráfico o quadro de infecção dos grupos de animais 

testados representado pela mensuração da pata infectada ao longo das 3 

semanas de tratamento.  

 

Figura 17 – Gráfico da medida das patas dos animais infectados durante as 

semanas de tratamento. (n=6) 

* não houve diferença estatística (p ≤ 0,05). 
a, b, c médias de triplicada ± desvio padrão 

analisadas por linha, onde letras iguais significam igualdade estatística e letras 

diferentes desigualdade estatística (ANOVA com pós teste Tukey e α 0,05). 

 

 No início do tratamento todos os grupos apresentavam semelhante 

intensidade na lesão desenvolvida em sua pata esquerda por L. amazonensis. 

Comparado ao grupo controle infectado e não tratado que apresentou 

crescimento substancial e progressivo ao longo das 3 semanas, o grupo 

tratado com Miltefosina (100 mg/Kg/dia), droga padrão para o tratamento em 

muitos casos, desse tipo de enfermidade mostrou constante redução da lesão 

a cada semana de tratamento. Paralelamente, o grupo tratado com AFB-Deoxi 

(2 mg/Kg/dia) apresentou regressão da lesão, porém, de forma mais discreta.  
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 O grupo tratado com NP´s de AFB foi tratado na primeira semana com 

dose equivalente a AFB-Deoxi, de 2 mg/Kg/dia. Observa-se como 

consequência um aumento da lesão na primeira semana de estudo, que pode 

ser explicado pela lenta liberação da droga através dos nanosistemas e 

consequente ineficácia devido à baixa concentração do fármaco disponível no 

organismo para apresentar ação. A partir da segunda semana, a dose passou 

a ser de 6mg/kg diariamente até o final do tratamento. Observou-se então um 

decréscimo na lesão destes animais representado pela redução do diâmetro da 

pata infectada. Tal efeito ocorreu em decorrência de maior disponibilidade do 

fármaco circulante e apto a ter ação frente ao protozoário infectante. 

 Vale ressaltar que o grupo de animais tratados com NP´s de BSA sem o 

fármaco AFB (vazias), não apresentaram redução da lesão durante as 3 

semanas e quaisquer sinais de rejeição ou imunogenicidade frente a BSA 

utilizada como polímero. 

 Em relação a lesão, ilustrada na figura abaixo, mostrou-se característica 

de LC, ocorrendo o progressivo crescimento do edema  ao longo do 

experimento no grupo não tratado e no grupo tratado com NP´s vazias e 

redução da lesão nos grupos tratados com as respectivas substâncias ativas, 

de acordo com o esperado (Figura 18). 
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Figura 18 – Na coluna da esquerda as patas infectadas com L. amazonensis 

no primeiro dia de tratamento e na direita a pata do mesmo animal no último 

dia de tratamento. A e B (controle não tratado), C e D (Miltefosina), E e F (AFB-

Deoxi) e G e H (NP´s de AFB). 
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 A partir dos resultados apresentados pode-se dizer que dentre todas as 

substâncias testadas a miltefosina foi a que se mostrou mais eficaz seguida da 

AFB-Deoxi e NP´s de AFB que não apesentaram diferença significativa entre si 

(p<0,05). Entretanto, como será descrito na sequência, a miltefosina, bem 

como a AFB-Deoxi mostraram sinais de toxicidade durante o tratamento.  

 

5.7 Análises histológicas dos animais estudados 

 

 Após o encerramento das 3 semanas de tratamento, os animais foram 

eutanasiados e houve a remoção de seus principais órgãos vitais com o intuito 

de identificar possíveis danos que sugerissem toxicidade no tratamento 

utilizado.  

 Os órgãos extraídos foram inicialmente pesados e comparados ao peso 

dos órgãos do grupo controle não infectado. A Figura 19 mostra que não houve 

alteração significativa entre os grupos. 

 

 

Figura 19 – Comparação das massas de cada órgão entre os grupos 

estudados. Não houve diferença significativa entre os animais. 
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 Após a pesagem os órgãos foram armazenados adequadamente para 

posterior preparação das lâminas histológicas. Seguem na sequência, as 

análises individuais de cada órgão dessas lâminas. 

 

 5.7.1 Coração 

 

 A principal função do músculo cardíaco é bombear o sangue através dos 

vasos, fazendo-o chegar a todas as células do organismo, graças a esta 

função, todos os demais órgãos mantém sua atividade.  

Os sinais de toxicidade no músculo cardíaco incluem depósitos de 

células linfocitárias e do Sistema Fagocitário Mononuclear (SFM), 

especialmente macrófagos. Também pode-se observar em alguns casos, fibras 

cardíacas edemaciadas ou fragmentadas além da formação de granulomas 

(SAFFITZ, 2006). 

 Nenhuma alteração patológica foi observada no miocárdio dos animais 

de todos os grupos tratados, com exceção de discreta congentão vascular no 

coração dos animais tratados com miltefosina e AFB-Deoxi (Figura 20). 
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Figura 20 - Fotomicrografia do coração, grupo controle não infectado em A e B; 

tratado com Miltefosina em C e D; tratado com AFB-Deoxi em E e F, e grupo 

tratado com NP´s de AFB em G e H. Fibras musculares cardíacas sem 

alterações (asterisco), vaso sanguíneo congesto (setas). (HE) G (40x), A, C e E 

(100x), B, D, F e H (400x). 
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 A congestão encontrada nos vasos cardíacos dos animais dos grupos 

mencionados pode estar relacionada com a presença do fármaco testado na 

corrente circulatória, que pode tornar o fluxo sanguíneo mais lento. Dessa 

forma, células inflamatórias podem depositar-se no endotélio do vaso. 

 Apesar de não serem visualizadas tais características histológicas nas 

lâminas cardíacas avaliadas, vale destacar que o coração do grupo tratado 

com NP´s de AFB não mostrou nem ao menos discretos sinais de toxicidade 

como a congestão de vasos, descartando qualquer aspecto tóxico.  

 

 5.7.2 Baço 

 

 O baço é o maior órgão linfóide do organismo e suas funções básicas 

são fundamentalmente hematológicas e imunológicas (EIN et al., 1996; 

SABISTON e LYERLY, 1999). Dentre outros aspectos age na regulação do 

fluxo sangüíneo para o fígado, armazenamento de células sanguíneas e 

produção de células hematopoeticas. Sua função fagocitária representa 25% 

do total de fagocitose do organismo (HENRY e LONGO, 1998). 

 As características histológicas relacionadas à toxicidade no baço 

incluem acúmulo de plasmócitos na zona maginal, congestão e hiperplasia 

folicular. Também pode ser observado, especialmente em algumas patologias 

como infecções crônicas e anemia hemolítica, aumento no número de 

macrófagos e formação de granulomas (SOARES et al., 2006). 

 A análise histológica dos animais do grupo tratado com AFB-Deoxi 

mostrou aumento discreto no número de megacariócitos enquanto que os 

demais grupos não apresentaram nenhuma alteração significativa (Figura 21). 
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Figura 21 - Fotomicrografia do baço, grupo controle não infectado em A e B; 

tratado com Miltefosina em C e D; tratado com AFB-Deoxi em E e F, e grupo 

tratado com NP´s de AFB em G e H. Veia central (setas pequenas), folículos 

linfocitários (asterisco), trabécula (cabeça de seta) e megacariócitos (setas 

longas). (HE) A, C, E e G (100x), B, D, F e H (400x). 
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 O aumento no número de megacariócitos está geralmente relacionado a 

disfunções na coagulação vascular (PATEL et al.,  2005). Os megacariócitos 

são células precursoras das plaquetas, presentes na medula óssea, podendo 

ser encontrados no pulmão e no sangue periférico. Os distúrbios de 

coagulação podem estar associados à elevação destes.  

 

 5.7.3 Pulmão 

 

 Dentre as várias funções dos pulmões, como a metabólica e endócrina o 

seu principal papel é permitir que as trocas gasosas se realizem entre o ar do 

ambiente e o sangue. 

Alterações patológicas na histologia pulmonar caracterizam-se 

especialmente por infiltrado inflamatório no espaço intersticial, composto de 

neutrófilos ou linfócitos nos alvéolos e bronquíolos, seguidos por formação de 

granulomas e deposição de fibrose quando a exposição é crônica (TRAVIS et 

al., 2006).  

 A Figura 22 C e D e E e F mostra sinais de toxicidade nos grupos de 

camundongos tratados com miltefosina e AFB-Deoxi respectivamente, 

enquanto que a histologia dos demais grupos, incluindo o grupo tratado com 

NP´s de AFB (22 G e H) não revelaram quaisquer alterações patológicas. Além 

da congestão dos vasos com presença de células inflamatórias do SFM (Figura 

22 D), pode-se observar aglomerados de células linfocitárias indicando um 

processo inflamatório (Figura 22 C a F).   
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Figura 22 - Fotomicrografia do pulmão, grupo controle não infectado em A e B; 

tratado com Miltefosina em C e D; tratado com AFB-Deoxi em E e F, e grupo 

tratado com NP´s de AFB em G e H. Bronquíolo (cabeça de seta), alvéolos 

(setas pequenas), vaso sanguíneo com aglomerados de hemácias e presença 

de células do SFM (asterisco) e infiltrado linfocitário (setas longas). (HE) A, C, 

E e G (100x), B, D, F e H (400x).  
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 Nenhum sinal de reação inflamatória linfocitária ou focos de hemorragia 

foram observados no grupo tratado com NP´s de AFB, onde o perfil histológico 

mostrou-se característico e inalterado.  

 

  5.7.4 Fígado 

 

 Uma das principais funções do fígado está relacionada a degradação de 

substâncias tóxicas absorvidas no trato gastrointestinal (KUMAR et al., 2005), 

além de ser o principal mecanismo de eliminação da AFB. O principal indicativo 

de dano celular hepático é infiltrado inflamatório no espaço porta ou no 

parênquima hepático (MARTINS, 2011). 

 A Figura 23 mostra a fotomicrografia do fígado dos animais testados no 

ensaio de eficácia in vivo. Nota-se que o grupo tratado com NP´s de AFB (20 G 

e H) bem como o grupo controle (23 A e B), apresentam coloração e morfologia 

celular normais. 

 Em contrapartida, no grupo tratado com miltefosina (23 B e C) e no 

tratado com AFB-Deoxi (23 E e F) observa-se discreto acúmulo de células 

linfocitárias que sinalizam o início de um processo inflamatório. Esses achados 

são característicos de necrose hepática, sendo possível, mesmo que precoce, 

identificar infiltrado linfocitário com hepatócito em apoptose (23 D).  As células 

hepáticas mortas por necrose são fagocitadas pelos macrófagos e, seguido 

disso ocorre a deposição de células linfocitárias mononucleares nos locais 

afetados. O espaço porta é o primeiro a manifestar esta reação, por ser a via 

sanguínea aferente. Também foi visualizado nesses dois grupos uma 

deposição de linfócitos entre os hepatócitos da camada limitante sugerindo 

dano hepático periportal (MARTINS, 2011). 
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Figura 23 - Fotomicrografia do fígado, grupo controle não infectado em A e B; 

tratado com Miltefosina em C e D; tratado com AFB-Deoxi em E e F e grupo 

tratado com NP´s de AFB em G e H. Sistema porta-hepático (setas) e infiltrado 

linfocitário (elipses) com hepatócito em apoptose em D. (HE) A (40x), C, E e G 

(100x), B, D, F e H (400x). 



83 
 

 Os achados no grupo tratado com AFB-Deoxi confirmam dano hepático, 

bem como corroboram com o que é encontrado na literatura a respeito da 

hepatoxicidade da formulação AFB-Deoxi disponível para tratamentos 

antifúngicos.  

 Espuelas et al. (2003) investigaram a eficácia e toxicidade de novos 

sistemas de liberação de fármacos nanoestruturados para AFB, comparado à 

AFB-Deoxi. Dentre outros ensaios, os pesquisadores observaram o acúmulo do 

fármaco nos tecidos de animais com mensuração efetuada 24 h após o término 

do tratamento com todas as formulações, em doses de 0,5 μg/mL. Os 

resultados revelaram 4,3 μg de AFB por grama de tecido hepático no 

tratamento com AFB-Deoxi, enquanto que apenas 1,8 μg de AFB por grama de 

tecido hepático no tratamento com NP´s de AFB. 

 Diante do disposto na literatura e dos resultados encontrados na análise 

histológica é possível confirmar danos hepáticos tóxicos causados pelo 

tratamento com a AFB-Deoxi. 

 

 5.7.5 Rim 

 

 Dentre outras atribuições, os rins estão envolvidos na regulação do 

volume e da composição do fluido extracelular e no equilíbrio, obtenção, 

produção, excreção e consumo de vários compostos orgânicos e inorgânicos 

através da conservação e excreção de água e solutos. 

 As alterações na histologia dos rins estão relacionadas à presença de 

células inflamatórias mono e/ou polimorfonucleares, espessamento da 

membrana basal e fibrose. Nos túbulos pode ocorrer necrose, obstrução e 

dilatação. No interstício também podem ser encontradas edema e células 

inflamatórias (GODOY, 2006). 

 A Figura 24 revela sinais de toxicidade provocados pela miltefosina (24 

C e D), e AFB-Deoxi (24 E e F). Ambos os grupos tratados com esses 

fármacos apresentaram expressivos infiltrados inflamatórios compostos em sua 

maioria por células linfocitárias e, em menor escala células do SFM. 
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Figura 24 - Fotomicrografia do rim, grupo controle não infectado em A e B; 

tratado com Miltefosina em C e D; tratado com AFB-Deoxi em E e F e, grupo 

tratado com NP´s de AFB em G e H. Glomérulo renal (setas pequenas), túbulos 

proximais e distais sem alterações (asteriscos) e infiltrado linfocitário (setas 

longas). (HE) A, C, E e G (100x), B, D, F e H (400x). 
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 A literatura muito bem descreve que o rim é órgão mais prejudicado com 

o uso da AFB. O dano nesse tipo celular foi observado também no presente 

estudo, no qual a AFB acarretou o desenvolvimento de lesões inflamatórias em 

todos os animais do grupo. O oposto foi visualizado nos rins do grupo tratado 

com NP´s de AFB, onde não foi observado qualquer alteração celular quanto a 

sua morfologia e coloração. 

 Outros estudos de eficácia e toxicidade da AFB-Deoxi comprovaram 

danos celulares como necrose tubular renal (OLSON et al., 2008; ESPUELAS 

et al., 2003). No estudo feito por Espuelas e seus colaboradores comparando a 

formulação disponível comercialmente e uma formulação de NP´s de AFB em 

modelo de ratos infectados com C. albicans foi observados que o acúmulo do 

fármaco proveniente das NP´s foi significativamente menor que o encontrado 

para AFB-Deoxi.  

 A resposta das NP´s em modelo in vivo corresponde ao encontrado nos 

estudos in vitro. Por exemplo, a eficaz, porém lenta redução do quadro 

infeccioso nas patas dos animais se deve ao lento perfil de liberação do 

fármaco a partir das NP´s, visualizado no ensaio da cinética in vitro. Já a 

ausência de danos celulares nos órgãos analisados demonstra a baixa 

toxicidade da formulação estudada quando comparada a AFB-Deoxi, também 

observada e explicada nos testes de citotoxicidade in vitro, onde o IS já 

indicava baixo potencial tóxico das NP´s de AFB, garantindo maior seletividade 

pelo parasito e em menor grau pelas membranas celulares dos mamíferos. Os 

estudos de caracterização que evidenciaram o pequeno diâmetro, elevada 

carga superficial e prevalência das formas monoméricas também contribuiram 

para as significativas respostas da formulação de NP´s estudada. 

 As análises histológicas aliadas ao descrito na literatura e o potencial 

terapêutico observado vêm consolidar o objetivo deste estudo sugerindo que a 

formulação nanoestruturada desenvolvida é um promissor carreador de AFB 

para o tratamento da LC.  
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 5.8 Análises bioquímicas 

 

 Os testes sorológicos de parâmetros bioquímicos foram analisados com 

o objetivo de identificar, principalmente, danos no fígado através das análises 

das enzimas ASL, ALT e GGT e, danos nos rins através da dosagem das 

substâncias ureia e creatinina.  

 Os dados da Tabela 8 demonstram que não houve alteração significativa 

nos níveis plasmáticos de cada parâmetro analisado.   

 

Tabela 8 - Níveis plasmáticos de alguns marcadores bioquímicos após o 

tratamento com as substâncias estudadas no ensaio de eficácia in vivo. Os 

dados estão expressos como média ± desvio padrão (n = 6). 

                     Creatinina       Ureia                  AST                  ALT            GGT 

                        (mg/dL)        (mg/dL)                (U/l)                (U/l)             (U/l) 

Não 

infectado 

1,0±0,3 46,5±4,1 49,2±17,2 23,7±1,0 26,5±8,4 

Miltefosina 1,7±0,8 65,1±19,2 78,4 ± 17,7 25,5±4,2 39,5±16,0 

AFB-Deoxi 0,6±0,1 54,8±3,0 56,1±51,8 18,7±3,6 35,0±64,6 

NP´s de 

AFB-Deoxi 

0,7±0,4 53,7±11,9 50,1±35,2 22,3±6,0 49,7±19,5 

  

 Como pode ser visualizado, a creatinina e a ureia, marcadores da função 

renal não apresentaram diferença significativa entre cada um dos grupos 

tratados e em relação ao grupo não infectado (p<0,05). Também os níveis de 

AST, ALT e GGT que respondem pela função hepática mostraram-se normais 

comparados ao controle, não havendo diferenças estatísticas entre todos os 

grupos estudados. 

 Somente os testes bioquímicos indicariam ausência de qualquer dano 

nos órgãos analisados, entretanto, as análises histológicas revelaram 

toxicidade da Miltefosina e da AFB-Deoxi em quase todos os órgãos avaliados, 

especialmente, nos rins e fígado. A explicação para a conclusão de cada um 

destes testes pode ser atribuída ao fato que primeiramente ocorrem danos 

relacionados à morfologia celular e aspecto de cada órgão e, posteriormente 
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são alterados os níveis plasmáticos de cada um desses marcadores. 

Provavelmente se o tratamento seguisse por mais alguns dias as análises 

sorológicas começariam a mostrar-se alteradas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados obtidos no presente trabalho são satisfatórios e 

promissores, especialmente no que diz respeito à escolha do método de 

obtenção e do polímero utilizado como agente encapsulante, pois, 

proporcionou obter uma formulação de NP´s com diâmetro médio reduzido e 

carga superficial adequada, além de uma alta taxa de encapsulação da AFB. 

 A metodologia analítica padronizada por CLAE mostrou-se precisa, 

robusta e reprodutiva para a quantificação de AFB nas NP´s. 

 Os métodos de caracterização das nanopartículas indicam que a 

formulação desenvolvida apresenta estabilidade, homogeneidade e 

propriedades que favorecem o seu uso terapêutico. 

 O perfil de liberação in vitro de segunda ordem determinado a partir do 

ensaio é bastante adequado para uma terapia medicamentosa, pois garante 

inicialmente a liberação de uma quantidade relativamente alta de AFB, 

mantendo, posteriormente, uma liberação sustentada que, torna o tratamento 

mais eficiente e com menor risco de toxicidade. 

 A eficácia in vitro da formulação desenvolvida foi melhor visualizada no 

estudo de atividade frente a amastigotas intracelulares que garantiu IS >10, 

incluindo as nanoestruturas como promissoras carreadoras de AFB para 

tratamento da LC. 

 Os ensaios de citotoxicidade em hemácias e macrófagos comprovaram 

a alta toxicidade da AFB-Deoxi e elegeram a formulação de NP´s de AFB como 

adequada para fins terapêuticos pelos baixos níveis citotóxicos e elevado IS. 

 Para consolidar o potencial da formulação estabelecida, os estudos de 

eficácia frente à modelo de LC e posterior avaliação histológica ressaltaram as 

vantagens de sua utilização, pois foi evidenciada a atividade das NP´s frente a 

L. amazonensis causadora da doença nos animais estudados e a ausência de 

danos nos órgãos vitais observados em análise microscópica. 

 Por fim, diante dos altos índices de toxicidade causados pelo uso da 

AFB-Deoxi e da impossibilidade de muitas vezes - mesmo sendo altamente 

eficaz - utilizar a miltefosina devido a seus efeitos colaterais e potencial 

teratogênico, as NP´s de BSA contendo AFB surgem com excelente potencial 

para tratamento de LC, e provavelmente outras formas da doença. Suas 



89 
 

peculiaridades, especialmente relacionadas à baixa toxicidade e menor custo 

de produção quando comparada as outras formulações baseadas em 

nanotecnologia, sugerem sua utilização terapêutica. 
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