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RESUMO 

Os sistemas lipídicos autoemulsionáveis (SEDDS) de uso oral tem sido alvo de intensas 

pesquisas nos últimos anos, visando o aumento da biodisponibilidade de fármacos 

pouco solúveis. O ravuconazol (RAV), Classe II no sistema de classificação 

biofarmacêutica, atua inibindo a enzima CYP51 responsável pela principal etapa da 

biossíntese do ergosterol e representa um fármaco promissor para o tratamento da 

doença de Chagas. O presente estudo teve por objetivo desenvolver e caracterizar 

SEDDS contendo RAV e avaliar a eficácia em modelo experimental murino de infecção 

aguda pelo T. cruzi. Foram desenvolvidas formulações de SEDDS do tipo IIIA, 

contendo diferentes concentrações do surfactante Labrasol®, que após a emulsificação, 

geraram nanoemulsões com diâmetros hidrodinâmicos médios em torno de 250 nm e 

potencial zeta entre -45 e -57 mV, sem precipitação do RAV sob diluição e com perfil 

polidisperso em termos de natureza das nanoestruturas formadas quando analisados pela 

técnica de AF4. O SEDDS aumentou a taxa de dissolução do RAV in vitro em 

comparação com o fármaco livre, de forma dependente da concentração de Labrasol® 

no meio de liberação. O SEDDS contendo baixo teor de surfactante (10% v/v) mostrou-

se seguro no tratamento de animais sãos e infectados por T. cruzi por períodos de 20 a 

40 dias. A formulação SEDDS melhorou significativamente a atividade in vitro anti-T. 

cruzi no nível de IC50 do RAV. Doses diárias de 15mg/kg de RAV-SEDDS durante 20 

dias resultaram em atividade supressiva, mas não curativa frente à infecção com a cepa 

Y de T. cruzi. O tratamento com a dose diária de 20 mg/kg de RAV-SEEDS por 30 dias 

resultou em 70% de cura, contra 40% para o RAV livre e 50% para benznidazol. A 

administração prolongada de RAV-SEEDS e RAV livre por 40 dias curou 100% dos 

animais, e resultou também em 90% de cura com o benznidazol. Estes resultados estão 

em acordo com atividade in vitro de RAV-SEDDS, onde foi verificada a redução 

significativa nos valores de IC50, mas não para IC90, em relação ao RAV livre. O 

tratamento da infecção frente à cepa Colombiana, resistente ao benznidazol com 

20 mg/kg/dia de RAV ou RAV-SEDDS por 40 dias apresentou atividade supressiva da 

parasitemia, com 10% e 20% de cura respectivamente, e 50% de cura para os animais 

tratados com benznidazol. Esses resultados mostraram que o tratamento em fase inicial 

da infecção por longo prazo aumenta a eficácia com ambos os fármacos, e que os 

SEDDS contendo RAV são um sistema promissor de baixo custo, de fácil produção e 

adequado para a administração oral na terapia da doença Chagas.  
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ABSTRACT 

Lipid-based self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) for the oral administration 

of drugs have been the subject of intense research in recent years, with the aim of 

increasing the bioavailability of poorly soluble drugs. Ravuconazole (RAV), a Class II 

drug in the biopharmaceutical classification system, is an inhibitor of CYP51, an 

enzyme responsible for the main step in ergosterol biosynthesis and represents a 

promising drug for the treatment of Chagas disease. The aim of the present study was to 

develop and characterize SEDDS containing RAV and to evaluate the efficacy in a 

murine experimental model of acute T. cruzi infection. SEDDS type IIIA formulations 

containing different concentrations of Labrasol® surfactant were developed, which after 

emulsification generated nanoemulsions with mean hydrodynamic diameters around 

250 nm and zeta potentials between -45 and -57 mV without precipitation of RAV 

under dilution. The nanostructures had polydispersed profiles when analyzed by the 

AF4 technique. The SEDDS increased the dissolution rate of RAV in vitro compared to 

the free drug, depending on the concentration of Labrasol® in the release medium. A 

SEDDS containing low surfactant content (10% v/v) was found to be safe during 

treatment of healthy animals and animals infected with T. cruzi for periods of 20 to 40 

days. The SEDDS formulation significantly improved in vitro anti-T. cruzi activity at 

the IC50 level of RAV. Daily doses of 15 mg / kg of RAV-SEDDS for 20 days resulted 

in suppressive, but not curative, activity against infection with the T. cruzi Y strain. 

Treatment with the daily dose of 20 mg / kg of RAV-SEEDS for 30 days resulted in 

70% cure, against 40% for free RAV and 50% for benznidazole. Prolonged 

administration of RAV-SEEDS and free RAV for 40 days cured 100% of the animals, 

and also resulted in 90% cure with benznidazole. These results are in agreement with in 

vitro activity of RAV-SEDDS, where a significant reduction in IC50 values, but not 

IC90, was found in comparison with free RAV. The treatment of the infection against 

the benznidazole-resistant Colombian strain with 20 mg/kg/day of RAV or RAV-

SEDDS for 40 days presented suppressive activity on parasitemia, with 10% and 20% 

of cure, respectively, and 50% of cure for animals treated with benznidazole. These 

results showed that early-stage treatment of long-term infection increases efficacy with 

both drugs and that a RAV-containing SEDDS is a promising low-cost, easy-to-produce 

system suitable for oral administration in Chagas disease therapy. 
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INTRODUÇÃO  

 

A doença de Chagas, descoberta em 1909 por Carlos Chagas, é uma doença 

tropical negligenciada, potencialmente fatal, causada pelo protozoário Trypanosoma 

cruzi (Chagas, 1909; WHO, 2016). É endêmica em vários países da América Latina e, 

estima-se que cerca de 6-7 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo 

Trypanosoma cruzi (WHO, 2016). O tratamento específico da doença de Chagas tem 

sido realizado com nifurtimox ou benznidazol (Coura & de Castro, 2002; Pinto Dias, 

2006). Ambos os fármacos são mais eficazes na fase aguda da infecção e, apresentam 

pouca eficácia na fase crônica e, além disso, causam muitos efeitos adversos, o que tem 

justificado a busca por novas terapias mais eficazes e seguras (Coura, 2002; Cançado, 

2002; Castro et al., 2006; Muñoz et al., 2011, Bilde, 2015). 

Muitos candidatos a fármacos anti-T. cruzi têm sido testados, no entanto, os 

inibidores da síntese de ergosterol são, particularmente, os mais promissores devido a 

sua potente atividade anti-T. cruzi, segurança, perfil farmacocinético favorável em 

humanos (meia-vida plasmática longa e alto volume de distribuição) (Molina et al., 

2000; Urbina & Docampo, 2003; Urbina 2010). 

O ravuconazol, um fármaco triazólico, desenvolvido originalmente como 

antifúngico, tem demonstrado uma potente atividade contra epimastigotas extracelulares 

e amastigotas intracelulares in vitro (Urbina et al., 2003; Urbina, 2009). No entanto, in 

vivo, demonstrou ação limitada em modelo de infecção aguda pelo T. cruzi em 

camundongos e cães. A atividade limitada do ravuconazol, pode estar relacionada ao 

seu perfil farmacocinético nos modelos animais estudados, nos quais meia-vida 

plasmática é relativamente curta, sendo de 4,5h em camundongos e 8,8h em cães 

(Urbina et al., 2003; Diniz et al., 2010). Apesar dos estudos demonstrarem limitações 

na eficácia do ravuconazol in vivo, sua concentração inibitória mínima é de 1nM frente 

a amastigotas intracelulares (Urbina, 2010). Portanto, o desenvolvimento de 

formulações capazes de melhorar as propriedades farmacocinéticas do fármaco poderão 

contribuir para torná-lo, um candidato mais promissor para o tratamento dessa infecção.  

Os sistemas autoemulsionáveis de uso oral têm um importante papel no 

desenvolvimento de novos medicamentos, principalmente com relação ao aumento da 

biodisponibilidade para fármacos pouco solúveis, particularmente dos classificados 
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como Classe II no Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), a exemplo do 

ravuconazol (Lentz et al., 2007; Müllertz et al., 2010; Savale, 2015). 

Sendo assim, a associação do ravuconazol à sistemas autoemulsionáveis tem 

potencial para alterar a biodisponibilidade oral e representar uma alternativa para o 

aumento da eficácia anti-T. cruzi tanto na fase aguda quanto crônica da doença.  

Diante do exposto este trabalho teve por objetivo desenvolver e caracterizar 

sistemas autoemulsionáveis contendo ravuconazol para administração oral, avaliando 

sua eficácia em modelo experimental murino de infecção aguda pelo T. cruzi.  

No fluxograma abaixo (figura 1) segue o delineamento experimental deste 

trabalho.  

 

Figura 1: Fluxograma apresentando o delineamento experimental deste trabalho. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

O Trypanosoma cruzi E A DOENÇA DE CHAGAS 

 

A tripanossomíase americana ou doença de Chagas, descoberta e descrita pelo 

médico brasileiro Dr. Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas em 1909, resulta da 

infecção do homem pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi, pertencente à 

ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, cuja característica principal é a 

presença de uma organela denominada cinetoplasto (Chagas, 1909). Esse parasito 

digenético apresenta um ciclo de vida complexo, envolvendo várias formas evolutivas 

nos diversos hospedeiros vertebrados e no vetor, um inseto hemíptero hematófago da 

família Reduviidae, subfamília Triatominae (Chagas 1909, WHO 2016). A principal 

forma de transmissão do T. cruzi é a vetorial, que se inicia pela deposição de formas 

tripomastigotas metacíclicas, presentes nas fezes ou urina de triatomíneos quando 

eliminadas, na camada dérmica ou mucosas durante o seu repasto sanguíneo (Brener, 

1987). Além desta, pode ocorrer a transmissão por transfusão de sangue, via congênita, 

por via oral, por meio de transplantes de órgãos e via acidental (Moncayo 2003; Dias, 

2009; Dias & Neto, 2011). 

Considerando-se o mecanismo de infecção natural pelo T. cruzi, os 

tripomastigotas metacíclicos eliminados nas fezes e urina do vetor, durante o repasto 

sanguíneo, penetram pelo local da picada ou mucosas e interagem com as células do 

sistema fagocitário mononuclear da pele ou mucosas. Nestas células ocorre a 

transformação dos tripomastigotas em amastigotas, que aí se multiplicam e diferenciam-

se em tripomastigotas, os quais rompem a membrana da célula hospedeira, podendo 

infectar células adjacentes ou atingir a corrente sanguínea, infectando tecidos mais 

distantes (Ley et al., 1988; Tyler & Engman, 2001). Essas formas podem ser novamente 

ingeridas pelo triatomíneo, transformando-se em epimastigotas e posteriormente em 

tripomastigotas metacíclicas completando nos vetores o ciclo biológico do parasito 

(Brener, 1973; De Souza, 1984; Kirchhoff, 1989; Stuart et al., 2008). 

Com os avanços no controle dos vetores domiciliados e a rigorosa seleção de 

doadores de sangue, especialmente nos países do Cone Sul, as formas alternativas de 

transmissão tem crescido em importância, em especial a via oral. No Brasil, a 

persistência de focos silvestres tem sido relacionada com a transmissão oral, via de 
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infecção responsável por aproximadamente 100 novos casos/ano, com ocorrência de 

óbitos na fase aguda (Dias et al., 2008; Dias, 2009; Dias & Neto, 2011). Com a intensa 

exploração de regiões de floresta e extrativismo, aumenta o número de casos, que se 

dão, principalmente, através da ingestão de açaí ou caldo de cana contaminados 

(Nobrega et al., 2009). 

A doença de Chagas é endêmica em 21 países da América Latina. Estima-se que 

cerca de 6 a 7 milhões de indivíduos no mundo estão infectados pelo T. cruzi, 

atualmente (WHO, 2016). Com a intensa migração da população de áreas endêmicas da 

América Latina para áreas não endêmicas, a doença se encontra em expansão, sendo 

detectada nos Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália e diversos países da Europa 

(WHO, 2016). Nestes países, a transmissão tem acontecido pelos diversos mecanismos 

de infecção descritos que independem da presença do vetor (Schmuñis, 2007; Schmuñis 

e Yadon, 2009). 

A doença de Chagas apresenta duas fases: aguda e crônica. A fase aguda dura 

em média 2-4 meses, sendo caracterizada por intensa proliferação do parasito nos 

tecidos do hospedeiro. Em geral apresenta-se assintomática, porém, alguns indivíduos, 

principalmente as crianças, podem desenvolver sintomas, que quando presentes são 

febre, edema, hipertrofia dos linfonodos, hepatomegalia e esplenomegalia, dentre 

outros. Em alguns casos pode ocorrer os sinais de porta de entrada denominados sinal 

de Romaña ou chagoma de inoculação (Mazza & Freire, 1940; Dias, 1992; Coura 

2007). Em crianças e pacientes imunodeprimidos, a fase aguda sintomática muitas vezes 

pode ser fatal devido a casos de meningo-encefalite e, mais raramente a miocardite 

aguda difusa (Barret, 2003; Remme, 2006). 

A fase crônica da doença de Chagas é caracterizada pelo baixo parasitismo 

sanguíneo e tecidual e presença de anticorpos específicos anti-T. cruzi. Nesta fase, em 

torno de 70% dos pacientes permanecem assintomáticos por longo período, 

caracterizando a forma indeterminada da doença, e estes podem permanecer assim por 

toda vida.  Entretanto, após um longo período assintomático, cerca de 25% dos 

pacientes podem desenvolver a forma cardíaca e 6-9% a forma digestiva (megaesôfago 

e megacólon) (Brener 1987; Prata, 1990; Dias, 1992; Moncayo, 1999; Moncayo 2006). 

O envolvimento cardíaco é a manifestação mais grave e frequente, sendo a maior causa 

de morbidade provocada pela doença de Chagas crônica. São comumente observadas 

arritmias, falência cardíaca, fenômenos tromboembólicos e morte súbita (Chapadeiro, 
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1999; Rassi Jr. et al., 2000). A forma crônica mista resulta da combinação das formas 

clínicas cardíaca e digestiva (Prata, 2001, Dias & Dessoy, 2009; WHO, 2010). A forma 

nervosa, embora admitida por Carlos Chagas sempre foi de existência bastante 

discutida. 

As manifestações clínicas da doença de Chagas se devem em grande parte a 

resposta imune direcionada ao parasito, sendo observados mecanismos humorais e 

celulares da resposta imune inata (natural) e adquirida, específicos contra o T. cruzi. A 

ativação do sistema imune é importante para o controle da carga parasitária, porém, em 

longo prazo contribui para o desenvolvimento das lesões teciduais observadas na fase 

crônica, tanto nos indivíduos sintomáticos quanto nos assintomáticos (Brodskyn & 

Barral-Netto, 2000). O tratamento eliológico da doença de Chagas faz se necessário 

para eliminação do parasito, devendo ser oferecido a todos os pacientes soropositivos 

(Dias et al., 2015).  

 

 

 

QUIMIOTERAPIA PARA A DOENÇA DE CHAGAS 

 

Com o objetivo de tratar a doença de Chagas, numerosos esforços empíricos e 

racionais, usando uma variedade de classes químicas, tem sido realizados, no entanto, a 

doença se mantem até os dias de hoje, sem um tratamento realmente efetivo (Morilla & 

Romero, 2015). Apenas dois fármacos estão disponíveis para o tratamento específico da 

doença: nifurtimox (Lampit®) da Bayer e benznidazol (Benznidazol LAFEPE®) 

produzido e distribuído pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco 

[LAFEPE] após os direitos de patente e tecnologia terem sido cedidos ao governo 

brasileiro pelo grupo suíço Roche® em 2003. No Brasil, a utilização do nifurtimox foi 

descontinuada (Coura e de Castro, 2002; Ministério da Saúde, 2003; Pinto Dias, 2006; 

Patterson & Wyllie, 2014) (figura 2). 
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Figura 2: Estrutura química dos fármacos disponíveis para o tratamento da doença de Chagas - 

nifurtimox e benznidazol (Urbina, 2010). 

 

O nifurtimox atua através da redução do grupo nitro por nitroredutases, 

ocorrendo a produção de radicais nitroaniônicos, os quais reagem produzindo 

metabólitos de oxigênio altamente tóxicos (Docampo & Moreno, 1986; Docampo, 

1990). O benznidazol é um composto nitro-heterocíclico, que apresenta um grupo nitro 

ligado ao anel imidazol. Seu mecanismo de ação ainda não está completamente 

elucidado, mas sabe-se que o benznidazol age por meio de estresse redutivo, o qual 

envolve reações covalentes de macromoléculas pela nitrorredução de radicais 

intermediários e vários componentes celulares, como RNA, lipídeos e proteínas de T. 

cruzi (Docampo, 1990; Patterson & Wyllie, 2014). Também atua sobre o genoma do 

parasito, inibindo a síntese de DNA, RNA e proteínas, além, de acelerar a degradação 

dessas macromoléculas. O menor potencial de atividade detoxificante do parasito contra 

os radicais livres formados o faz mais susceptível a tais intermediários oxigenados que 

as células dos vertebrados (Stoppani, 1999). O benznidazol, ainda, aumenta a fagocitose 

e lisa o T. cruzi através de um mecanismo dependente de interferon-gama e inibe o 

crescimento do T. cruzi através da enzima NADH-fumarato redutase (Dias & Dessoy, 

2009). Os metabólitos (eletrofílicos) formados através do mecanismo de ação do 

nifurtimox e do benznidazol podem atuar também em outros sistemas, especialmente do 

hospedeiro (humano), devido a sua alta reatividade. Esta baixa especificidade de ação 

em vias bioquímicas definidas do parasito contribui para os efeitos tóxicos observados 

durante o tratamento dos pacientes (Castro et al., 2006). 
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Vários estudos demonstram que ambos os fármacos apresentam efetiva atividade 

na fase aguda da doença (até 100% de cura), porém essa eficácia varia de acordo com a 

área geográfica, provavelmente devido à variabilidade genética das cepas de T. cruzi, 

algumas naturalmente resistentes, à duração do tratamento, a idade do hospedeiro, sendo 

mais eficazes em pacientes mais jovens, entre outros (Filardi e Brener, 1987; Cançado, 

2002; Guedes et al., 2006; Abad-Franch et al., 2010; Urbina, 2010; Bern, 2011; Coura 

& Borges-Pereira, 2012).  

Quanto mais cedo é realizado o diagnóstico e iniciado o tratamento, maiores as 

chances de cura parasitológica. Deste modo, numerosos estudos clínicos demonstram 

que ambas as drogas têm significativa atividade na infecção congênita, fase aguda e 

mesmo na fase crônica recente da doença de Chagas (Guedes et al., 2006). 

De acordo com o II Consenso Brasileiro em doença de Chagas, 2015, 

recomenda-se o tratamento com benznidazol para todos os casos diagnosticados, em 

ambas as fases (aguda e crônica) da doença e em todas as formas clínicas da infecção 

crônica, objetivando, além da cura parasitológica, prevenir a evolução clínica da 

doença.  Estas recomendações persistem, mesmo após publicação dos resultados do 

BENEFIT (do inglês: Benznidazole Evaluation for Interrupting Trypanosomiasis), um 

grande ensaio clínico com 12 anos de avaliação, no qual não foi observado melhora na 

evolução clínica dos pacientes tratados com benznidazol em relação ao grupo placebo 

(Morillo et al, 2015). Entretanto, é importante ressaltar que no estudo BENEFIT foi 

realizado o tratamento apenas de indivíduos que já apresentavam sinais clínicos de 

cardiopatia chagásica crônica. 

Nesse sentido, a maior limitação da terapia disponível atualmente é a menor 

atividade antiparasitária na fase crônica da doença (a cura parasitológica não é 

alcançada em cerca de 80% dos pacientes tratados) e os sérios efeitos adversos que 

conduzem a descontinuidade do tratamento em 20 a 30% dos casos (Cançado, 2002, 

Castro et al., 2006; Muñoz et al., 2011). Dentre os efeitos adversos do nifurtimox 

incluem anorexia, náusea e vômito, com severa perda de peso, insônia, irritabilidade e, 

menos comumente, polineuropatia periférica, enquanto que com o benznidazol os 

efeitos adversos mais comuns são dermatite alérgica e síndromes gastrointestinais e 

menos frequentemente a depressão da medula óssea, púrpura trombocitopênica e 

agranulocitose, polineuropatia, parestesia e polineurite de nervos periféricos (Prata 

2001; Castro et al., 2006; Rassi et al., 2009). A incidência destes efeitos secundários é 
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variável, dependendo da idade do paciente (menos frequente em pacientes mais jovens), 

região geográfica e a qualidade do controle clínico do tratamento. 

A razão para diferença na eficácia nas fases aguda e crônica dos fármacos 

disponíveis, ainda não estão totalmente claras, mas alguns pesquisadores sugerem que 

possivelmente estão relacionadas às propriedades farmacocinéticas desfavoráveis, como 

a meia-vida plasmática relativamente curta devido à rápida metabolização e eliminação  

e a limitada penetração tecidual (Urbina & Docampo, 2003; Lamas et al., 2006, Urbina, 

2009). 

O tratamento específico anti-T. cruzi visa a eliminação do parasito e a cura da 

infecção. Porém, mesmo na ausência de cura, se o tratamento favorecer a melhora das 

condições clínicas do paciente, a quimioterapia é justificável (Silveira et al., 2000; Dias 

et al., 2015). Tal fato tem sido demonstrado experimentalmente quando se verifica a 

redução da parasitemia, do parasitismo tecidual, da inflamação e da fibrose, bem como a 

consequente melhoria do prognóstico de pacientes (Andrade et al.,1996; Sosa – Estani 

et al., 1998; Coura & Borges-Pereira, 2011).  

Dadas as limitações significativas dos fármacos atualmente disponíveis, 

principalmente para o tratamento de pacientes crônicos, novas abordagens para o 

tratamento específico e eficaz da doença de Chagas têm sido discutidas, principalmente, 

nas últimas duas décadas (Urbina, 2009). 

Vários candidatos a fármacos anti-T. cruzi têm sido testados, dentre eles 

destacam-se alguns capazes de induzir cura parasitológica na infecção experimental, 

como os inibidores da biossíntese de ergosterol (Molina et al., 2000; Urbina & 

Docampo, 2003), inibidores da cruzipaína (Engel et al.,1998), derivados 

nitroimidazólicos (Bahia et al., 2012; Bahia et al., 2014) ou fármacos capazes de 

interferir no curso da infecção, como as arilimidamidas (Soeiro et al., 2013), inibidores 

da tripanotiona redutase (Blau et al., 2013), complexos de rutênio carreadores de 

moléculas com atividade tripanocida (Silva et al., 2010) e inibidores da via de salvação 

de purinas (Urbina, 2007). 

Os inibidores da síntese de ergosterol, tais como posaconazol, Tak-187 e o 

ravuconazol parecem ser os mais promissores candidatos a fármacos (Urbina, 2009; 

Pinazo et al., 2010, Menezes et al., 2011). O posaconazol e o E1224 (pró-fármaco do 

ravuconazol) foram avaliados recentemente em ensaios clínicos de fase II, para o 

tratamento de indivíduos assintomáticos na fase crônica da doença de Chagas. 
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Entretanto, os resultados de ambos os ensaios clínicos evidenciaram que apesar do 

posaconazol e E1224 apresentarem perfil favorável de segurança e toxicidade, falharam 

em induzir cura parasitológica em cerca de 90% dos pacientes tratados (Molina et al., 

2014; Faustino, 2013).  A combinação de fármacos de diferentes classes químicas e 

mecanismos de ação, tais como benznidazol e cetoconazol, posaconazol e amiodarona, 

benznidazol e posaconazol, benznidazol e itraconazol também tem sido proposta, as 

quais demonstraram melhoria na eficácia ao tratamento, bem como redução na duração 

do tratamento e nas doses administradas (Araújo et al., 2000; Benaim et al., 2006; 

Cencig et al., 2012; Diniz et al., 2013; Assíria et al., 2015).  

 

RAVUCONAZOL 

 

O ravuconazol (RAV) (figura 3) um derivado triazólico de quarta geração, 

apresenta amplo espectro de ação contra fungos patogênicos de importância para o 

homem, tais como: Candida, Aspergillus e Cryptococcus (Hata et al., 1996, Roberts et 

al., 2000, Yan et al, 2006) e seu uso tem sido investigado para o tratamento e profilaxia 

de uma ampla gama de infecções fúngicas superficiais e sistêmicas. Além da ação 

antifúngica, alguns estudos têm demonstrado uma potente atividade do ravuconazol 

contra epimastigotas e amastigotas in vitro (Urbina et al., 2003; Urbina, 2009, Pinazo et 

al., 2010). Sua ação tem sido comparada aos mais potentes derivados azólicos já 

testados, como o Posaconazol e TAK-187 (Urbina et al., 2003). O RAV possui baixa 

solubilidade em água (<1μg / mL em PBS pH 7,4 a 30ºC) com alta lipofilicidade (clog 

P = 3,477, ACD Labs.) (Lentz et al., 2007, Ueda et al., 2003), apresenta rápida 

absorção pela via oral em humanos e tempo de meia-vida plasmática média de 4 a 8 dias 

(Yan et al., 2006), sendo a dor de cabeça o efeito adverso de maior frequência relatado 

com seu uso (Türel, 2011; Watt et al., 2013). 
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Figura 3: Estrutura química do ravuconazol (Urbina, 2010). 

 

O ravuconazol atua inibindo a síntese de ergosterol, componente importante da 

membrana dos fungos, bem como do T. cruzi. Este, como a maioria dos fungos e 

leveduras, requer esteróis específicos para a viabilidade celular e a proliferação em 

todas as fases do seu ciclo de vida (Urbina, 2002; Urbina e Docampo, 2003; Urbina 

2010). 

O mecanismo de ação baseia-se na inibição da enzima CYP51 responsável pela 

principal etapa da biossíntese do ergosterol (Grudzién et al., 2013). A escassez de 

ergosterol afeta a multiplicação do T. cruzi, principalmente na forma de amastigota, 

predominante na fase crônica da doença de Chagas (Hargrove, et al., 2013).  

Em ensaios in vitro, o ravuconazol apresentou potente atividade anti- T. cruzi. 

Urbina e colaboradores (2003), utilizando modelo murino, observou 70% de cura 

parasitológica e 100% de sobrevida quando o ravuconazol foi utilizado em duas doses 

diárias de 10mg/kg de peso em camundongos infectados pela cepa Y de T. cruzi. 

Adicionalmente, não foram observadas reações adversas. Porém, o composto não foi 

capaz de induzir cura quando utilizado para o tratamento da fase crônica da infecção e 

de cepas resistentes. Provavelmente, o perfil farmacocinético desfavorável em 

camundongos, como tempo de meia-vida plasmática curto de apenas 4,5 horas, foi 

responsável pelos baixos índices de cura na fase crônica da infecção observados no 

modelo murino. Em modelo canino, o ravuconazol apresentou atividade supressora, mas 

não curativa. Esse resultado também foi atribuído ao baixo tempo de meia-vida 

plasmática, nesse modelo experimental, cerca de 8,8 horas (Diniz et al., 2010).  

Deve ser levado em conta que essas propriedades são particularmente relevantes 

na fase crônica da doença, uma vez que os parasitos estão confinados em tecidos de 

mais difícil acesso como o músculo cardíaco, esquelético e liso e do trato 

gastrointestinal. Apesar do perfil farmacocinético desfavorável nos modelos 
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experimentais utilizados, o ravuconazol apresenta dose inibitória mínima muito baixa: 

1nM para amastigotas intracelulares, o que evidencia sua potência e atividade. É da 

ordem de 1000 a 5000 vezes menor que os níveis atingidos no plasma humano com 

múltiplas doses orais bem toleradas (Andes et al., 2003; Mikamo et al., 2002). Além 

disso, como dito anteriormente sua meia-vida plasmática em humanos é em média de 4 

a 8 dias (Yan et al., 2006) e apresenta menor custo que o posaconazol. Tais 

características mantém o ravuconazol como um promissor fármaco anti-T. cruzi. 

 

VETORIZAÇÃO DE FÁRMACOS COMO TERAPIA POTENCIAL PARA 

DOENÇA DE CHAGAS 

 

Um dos grandes desafios no tratamento da doença de Chagas é atingir as formas 

intracelulares do parasito.  A membrana plasmática e o microambiente complexo das 

células hospedeiras prejudicam a entrega seletiva e maciça de agentes tripanocidas 

diretamente nos ninhos de amastigotas, impedindo assim que quantidades suficientes de 

fármacos alcancem os parasitos no meio intracelular (Romero & Morilla, 2010). 

Fármacos ideais para o tratamento da doença de Chagas, tanto na fase aguda 

quanto crônica, devem ter um amplo volume de distribuição (Vd) e um longo tempo de 

meia-vida plasmática, visto que os parasitos T. cruzi estão distribuídos em diferentes 

sítios, tais como membranas mucosas, músculo cardíaco, esquelético e liso e, em células 

da glia. Os fármacos disponíveis atualmente para o tratamento, benznidazol e 

nifurtimox, apresentam alto Vd, porém são rapidamente eliminados e por isso alcançam 

os alvos intracelulares em concentrações baixas e por tempo insuficiente.  Além disso, 

esses fármacos são pouco seletivos e por isso são bastante tóxicos (Strosberg, 2007; 

Romero & Morilla, 2010; Urbina, 2010). 

Recentemente, novas estratégias baseadas em desenvolvimento de novas 

formulações têm sido utilizadas para melhorar a eficácia de fármacos antigos, que não 

apresentam um perfil farmacocinético e de biodistribuição adequado. Algumas 

tentativas foram realizadas empregando-se o benznidazol associado com diferentes 

formulações contendo ciclodextrinas e co-solventes, em que foi obtida uma melhor 

solubilidade através da redução do tamanho das partículas (Kayser et al., 2003; 

Maximiano, 2011; Leonardi 2013; Manarin et al., 2012). Entretanto, essas melhorias 

nem sempre vem acompanhadas de maior eficácia terapêutica.  A este respeito, a 
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simples modificação da taxa de dissolução no trato gastro-intestinal não tem sido 

suficiente para atingir os parasitos intracelulares na fase crônica da doença. Outra 

limitação importante também é a baixa permeabilidade dos fármacos anti-T. cruzi 

através das membranas celulares (Kayser et al., 2003). 

Na fase crônica da doença, o parasito infecta e permanece por longos períodos 

dentro de diferentes tipos de células não fagocíticas, tais como os cardiomiócitos, 

miócitos, células nervosas periféricas. Uma formulação que proporcione um aumento 

seletivo do fármaco nesses locais parasitados, permitindo que o medicamento passe 

através das barreiras biológicas, é necessário para alcançar eficácia. Para tal, vários 

estudos têm sido centrados no desenvolvimento de sistemas de entrega de fármacos 

utilizando métodos baseados em nanocarreadores, que é uma das abordagens mais 

promissoras (Morilla et al., 2007; Mosqueira et al., 2013; Branquinho et al., 2014). 

Tendo em vista a capacidade dos nanocarreadores para reduzir a toxicidade, 

modular a farmacocinética, a biodistribuição e o tráfego intracelular de um fármaco, 

estes tem sido amplamente investigados com aplicações no tratamento da doença de 

Chagas, leishmanioses e malária experimentais (Espuelas et al., 2012; Salomon, 2012; 

Santos-Magalhães &  Mosqueira, 2010; Romero & Morilla, 2010). A figura 4 apresenta 

possibilidades de aplicação específica e modo de interação de nanocarreadores de 

fármacos com as células e órgãos para o tratamento de infecções por T. cruzi nas 

diferentes fases da infecção. 
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Figura 4: Representação esquemática das possibilidades de aplicação específica de fármacos contra o 

Trypanosoma cruzi usando nanocarreadores, em diferentes fases da infecção. Na parte central da figura, a 

célula hospedeira é representada em por menor, com a invasão dos tripomastigotas e a formação de 

amastigotas. A célula infectada sofre lise e libera muitos tripomastigotas que invadem outras células ou 

migram para a circulação sanguínea. Os nanocarreadores de fármacos são capazes de interagir com a 

membrana da célula e podem ser internalizados por endocitose, micro e macropinocitose, bem como por 

outro mecanismo de internalização em células infectadas (atuando como um cavalo de Tróia), liberando 

sua carga dentro do citoplasma. A endocitose mediada por receptores também poderia ser prevista com 

nanocarreadores alvo - ligante. O fármaco livre sofre frequentemente má permeabilidade em células 

infectadas e alcança o citoplasma em baixa concentração. À esquerda da figura, está representada a fase 

aguda, caracterizada pela presença abundante de tripomastigotas que circulam principalmente no sangue e 

invadem as células sem especificidade. Os fagócitos também são parasitados, bem como outras células 

hospedeiras. Nesta fase, a estratégia principal é concentrada em nanocarreadores que circulam mais 

tempo no compartimento sanguíneo para alcançar tripomastigotas amplamente distribuídos. Por outro 

lado, nanocarreadores convencionais são rapidamente opsonizados e fagocitados podendo alcançar os 

amastigotas no interior das células do sistema imunitário. Usando esses tipos de nanocarreadores, o 

fármaco poderia ser liberado lentamente no sangue e atingir as células parasitadas em tecidos 

inacessíveis. Os nanocarreadores com tamanho menor que 200 nm podem extravasar para o tecido 

endotelial fenestrado, particularmente em órgãos do sistema retículo endotelial. Na fase crônica, 

representada à direita da figura, os tripomastigotas são escassos no sangue e também nos tecidos, a 

replicação é diminuída e ninhos de amastigotas são encontrados dispersos em tecidos, tais como 

cardiomiócitos (cardiomiopatia) e células musculares esqueléticas e lisas (megaesôfago). O parasitismo 

induz uma resposta imunológica em tais tecidos que produzem inflamação e fibrose (em fases tardias da 

doença). Assim, a estratégia consiste em utilizar nanocarreadores de longa circulação para alcançar locais 

inacessíveis, aproveitando o extravasamento do endotélio em tecidos inflamados, onde podem perfundir 

para a região extravascular. Os nanocarreadores contendo ligantes alvo-específicos (e, simultaneamente, 

de longa circulação) potencialmente reconhecidos na superfície cardiomiócitos podem ser úteis para 

alcançar ninhos de amastigotas em tecido cardíaco. (Traduzido de Bahia et al., 2014). 

 

Infelizmente, poucos trabalhos utilizando nanocarreadores aplicáveis ao 

tratamento da doença de Chagas foram relatados até agora, particularmente, com 
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resultados in vivo referentes à eficácia terapêutica. A tabela 1 apresenta um resumo dos 

principais nanocarreadores contendo fármacos anti- T. cruzi estudados até o momento e 

os efeitos observados após o tratamento. 

 

Tabela 1: Sistemas de vetorização contendo fármacos anti- Trypanosoma cruzi. 

Vetor Efeitos observados 

 

 

Referência 

 

 
Nanoesferas de 

polialquilcianoacrilato contendo 

Nifurtimox  

Atividade anti-epimastigota maior que a do fármaco livre 

em baixas concentrações in vitro 

 

Gonzalez-Martin et 

al., 1998 

   

Nanoesferas de etilcianoacrialato 

contendo Nifurtimox 

Atividade anti-epimastigota maior que a do fármaco livre in 

vitro 
Sánchez et al., 2002 

   

Nanoesferas de 

polialquilcianoacrilato contendo 

Alopurinol 

Atividade anti-epimastigota maior que a do fármaco livre 

em baixas concentrações in vitro 

Gonzalez-Martin  

et al., 2000 

   

Lipossomas de benznidazol 
Aumento da captação dos lipossomas pelo fígado. Eficácia 

anti-T. cruzi in vivo inferior a do fármaco livre. 
Morilla et al., 2004 

   

SNEDDS contendo benznidazol 

Aumento na taxa de cura in vivo (cepa Y) com um quarto da 

dose geralmente utilizada no tratamento clássico, num 

regime de dose menos frequente (10 doses durante 20 dias), 

aumento da toxicidade associado 

Oliveira et al., tese 

de doutorado, 2014 

   

Nanoesferas de PLA- PEG 

contendo itraconazol, cetoconazol 

e D0870 

Cura de 60 a 90% in vivo (cepas CL e Y) com o D0870, 

utilizando dose I.V. de 3mg/Kg durante 30 dias consecutivos 
Molina et al., 2001 

   

Lipossoma pH sensível contendo 

Etanidazol 

Redução da parasitemia com doses 180 vezes menores em 

comparação com o fármaco livre 
Morilla et al., 2005 

   

Nanocápsulas de Albaconazol 
Aumento do tempo médio de sobrevida, maior permanência 

do albaconazol no tecido subcutâneo 

Barros et al., 

dissertação de 

mestrado 2007  

   

Lipossoma de anfotericina B 

(AmBisome) 

Redução significativa da carga de parasitos no coração, 

fígado, baço, músculo esquelético e nos tecidos adiposos na 

fase aguda e crônica in vivo 

Cencig et al., 2012 

   

Nanocápsulas de PLA-PEG 

contendo lactona sesquiterpênica 

(licnopholida) 

Aumento da eficácia (cepas CL e Y) em comparação com 

benznidazol, mesmo em cepas parcialmente resistente ao 

Benznidazol 

 

Alta eficácia por via intravenosa e oral em cepas resistentes 

ao Benznidazol 

Branquinho et al., 

2014 

 

Mello et al., 2016 

 Redução da   cardiotoxicidade in vitro e in vivo 
Branquinho et al., 

2017. 

 

Conforme pode ser observado na tabela 1, o uso de nanocarreadores tem sido 

uma boa estratégia para melhorar a eficácia de fármacos anti-T. cruzi. 



31 
 

Pollyanna Álvaro Ferreira Spósito 

 
 

 

SISTEMAS AUTOEMULSIONÁVEIS  

 

Os nanocarreadores de fármacos têm despertado bastante interesse nos últimos 

anos, em especial, porque possuem grande potencial de liberação controlada de 

fármacos em sítios de ação específicos. Entre as vantagens que os nanocarreadores 

podem oferecer destacam-se: a possibilidade de incorporação tanto de substâncias 

hidrofílicas quanto lipofílicas nos dispositivos; a proteção do fármaco contra a 

degradação enzimática, química ou imunológica; a liberação progressiva e controlada 

do fármaco; a manutenção de níveis plasmáticos mais constantes; a diminuição 

expressiva da toxicidade; a possibilidade de direcionamento a alvos específicos; o 

aumento da eficácia terapêutica; a diminuição da dose terapêutica e do número de 

administrações e o aumento da aceitação da terapia pelo paciente (Barratt 2000; 

Torchilin, 2007; Mishra et al., 2010). 

Os nanocarreadores apresentam dimensões entre 10 e 1000 nm e diferem entre si 

de acordo com a composição e organização estrutural (Couvreur et al, 2002). Dentre os 

diversos sistemas destacam-se os lipossomas, as nanocápsulas, as nanoesferas, as 

nanoemulsões, as nanopartículas magnéticas e mais recentemente os sistemas de 

liberação de fármacos autoemulsionáveis (SEDDS) (Boyd et al., 2008; Bonacucina et 

al., 2009; Mishra et al., 2010; Dünnhaupt et al., 2015).  

Nos últimos anos, os SEDDS tem sido amplamente investigados visando o 

aumento da biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis. Estes são misturas 

isotrópicas anidra de óleo, surfactante e fármaco, que ao entrarem em contato com a 

água emulsionam espontaneamente em condições de suave agitação, formando 

emulsões finas do tipo óleo e água. No organismo, a agitação necessária para a 

formação das emulsões é fornecida por motilidade digestiva do trato gastrointestinal 

(Porter et al., 2008; Müllertz et al., 2010; Date et al., 2010; Khedekar & Mittal, 2013; 

Savale, 2015). A terminologia em torno dos sistemas autoemulsionáveis ainda não está 

tão clara e sistemas idênticos tem sido chamados tanto de SMEDDS (sistemas 

automicroemulsionáveis) como de SNEDDS (sistemas autonanoemulsionáveis). Isso 

ocorre pelo fato dos SMEDDS e SNEDDS formarem emulsões com tamanho da 

gotícula submicrométrica. As microemulsões são por definição termodinamicamente 

estáveis e com tamanho abaixo de 100 nm, pouco estáveis à diluição, contendo altos 
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teores de surfactantes e co-surfactantes. Enquanto que as nanoemulsões possuem 

diâmetro de glóbulos maiores, são sistemas termodinamicamente instáveis, mas bem 

mais estáveis à diluição com menores teores de surfactantes. No entanto, as 

nanoemulsões podem ter uma elevada estabilidade cinética. Entretanto os SMEDDS e 

SNEDDS formam uma dispersão no trato gastrointestinal que permite a formação de 

uma área interfacial elevada para absorção de fármacos pré-solubilizados em fases 

lipídicas (Müllertz et al., 2010 ). 

Os SEDDS também podem conter co-surfactantes e/ou co-solventes a fim de 

facilitar a emulsificação ou melhorar a incorporação dos fármacos nos sistemas (Date & 

Nagarsenker, 2007; Porter et al., 2008; Date et al., 2010). São utilizados pela via oral, 

sendo capazes de melhorar a biodisponibilidade de fármacos SCB classe II – baixa 

solubilidade e elevada permeabilidade - e SCB classe IV - baixa solubilidade e baixa 

permeabilidade por meio do aumento da absorção intestinal. Além disso, os pequenos 

glóbulos fornecem uma grande área interfacial que facilita a absorção. A presença de 

altos teores de lipídeos promovem a ativação do transporte linfático, e alguns 

surfactantes utilizados interferem na permeabilidade intestinal inibindo mecanismos de 

redução de absorção dos fármacos via mecanismo de efluxo (Driscoll, 2002; Wang et 

al., 2009; Müllertz et al., 2010). OS SEDDS podem ainda, aumentar a estabilidade dos 

fármacos neles carreados, diminuir a dose e a frequência de administração. Estes 

sistemas possuem a vantagem de serem produzidos por processo de fabricação simples, 

o que facilita a produção em larga escala (Sharma et al., 2016).  

Quando comparados às nanoemulsões prontas para serem utilizadas, os SEDDS 

podem oferecer outras vantagens, tais como: melhoria da estabilidade física e química 

após armazenamento em longo prazo por serem anidros; possibilidade de serem 

colocados em cápsulas gelatinosas duras ou moles, em dose unitária por via oral, o que 

melhora a sua viabilidade comercial e a adesão/aceitabilidade pelo paciente. Além 

disso, não apresentam problemas relacionados à palatabilidade e possuem um custo 

baixo (Wang et al., 2009; Date et al., 2010). 
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JUSTIFICATIVA  

 

Considerando que vários derivados azólicos têm sido investigados como 

fármacos anti- T. cruzi, tais como o posaconazol e o E1224 (pró-fármaco do 

ravuconazol) e que apesar da potente atividade in vitro e do perfil favorável de 

segurança e toxicidade, estes compostos falharam em induzir clinicamente cura 

parasitológica, este trabalho propõe o uso de uma nova formulação contendo 

ravuconazol, para administração oral. Os SEDDS são uma abordagem promissora para 

melhorar a biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis, sendo assim, espera-se que a 

formulação de SEDDS contendo RAV aumente a biodisponibilidade deste por via oral, 

levando a uma maior eficácia anti-T. cruzi. Ainda não foram relatados na literatura 

trabalhos que associassem o ravuconazol a sistemas de entrega de fármacos tais como 

os SEDDS. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e caracterizar sistemas autoemulsionáveis contendo ravuconazol 

para administração oral e avaliar a eficácia em modelo experimental murino de infecção 

aguda pelo T. cruzi. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Desenvolver formulações de SEDDS contendo ravuconazol; 

 Caracterizar os SEDDS qanto ao aspecto macroscópico, distribuição de tamanho, 

índice de polidispersão (IPD), potencial zeta, robustez quanto à diluição, influencia 

do pH na dispersibilidade, estabilidade e cinética de liberação in vitro. 

 Avaliar a toxicidade dos SEDDS brancos em modelo murino não infectado; 

 Avaliar a atividade in vitro frente a amastigotas intracelulares em cultivo de células; 

 Avaliar a eficácia in vivo dos SEDDS comparado ao fármaco livre em modelo de 

infecção aguda pelo T. cruzi. 
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CAPÍTULO 1: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

AUTOEMULSIONÁVEIS (SEDDS) CONTENDO 

RAVUCONAZOL, TOXICIDADE E ATIVIDADE IN VITRO 

ANTI AMASTIGOTAS DE Trypanosoma cruzi 
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CAPÍTULO 2: EFICÁCIA DE SEDDS DE RAVUCONAZOL 

EM ANIMAIS INFECTADOS PELA CEPA Y DE 

Trypanosoma cruzi EM TRATAMENTO DE 20 DIAS
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

MATERIAIS, PARASITOS E MODELO ANIMAL  

 

PARASITO 

 

Cepa Y (Silva & Nussenzweig, 1953) – TcII (Zingales et al., 2009), isolada de 

um paciente na fase aguda da doença por Pereira de Freitas, em 1950, em Marília, São 

Paulo e posteriormente estudada e descrita por Silva & Nussenzweig, 1953; esta cepa é 

considerada parcialmente resistente à quimioterapia com benznidazol (Filardi & Brener, 

1987).  

 

MODELO ANIMAL  

 

Todos os experimentos e protocolos experimentais seguiram as normas da 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL/COBEA) e foram 

conduzidos após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP) (protocolo número 2012/70). Foram utilizados camundongos 

Swiss, fêmeas, com peso entre 22 e 33 g. Os animais foram fornecidos pelo Centro de 

Ciência Animal (CCA) da UFOP e pelo Biotério Central da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e mantidos no CCA da UFOP.  

 

FÁRMACOS E REAGENTES 

 

Os fármacos utilizados foram o ravuconazol ([R-(R*,R*)]-4-[2-[2-(2,4-

difluorophenyil)-2-hydroxy-1-metlyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4- thiazolyl] 

benzonitrile), sintetizado pela Eisai Co. Ltd., Osaka, Japão, o benznidazol [2-

nitroimidazol (N-benzil-2-nitro-1-imidazolacetamida)] (LAFEPE) e a ciclofosfamida 

(Genuxal, Asta Medica Oncologica). Os reagentes: Tween® 80, carboximetilcelulose e 

citrato de sódio (Sigma Aldrich), heparina (Synth), solução de lise celular, solução de 

lise nuclear, solução de reidratação e solução de precipitação proteica (Wizard® 

Genomic), etanol e isopropanol (Vetec). 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA IN VIVO DO RAV-SEDDS 

INFECÇÃO E ESQUEMA DE TRATAMENTO  

 

Formas tripomastigotas sanguíneas (5X103) da cepa Y de T. cruzi foram 

inoculados intraperitonealmente em camundongos Swiss fêmeas. Os animais foram 

divididos em grupos de 7 (figura 5) os quais receberam os SEDDS brancos (BR-

SEDDS), SEDDS de ravuconazol (RAV-SEDDS), suspensão de ravuconazol (RAV) ou 

benznidazol (BZ) em 0,5% de Tween® 80 e 0,5% de carboximetilcelulose.  

 

 

 

Figura 5: Delineamento experimental para avaliação da eficácia de SEDDS contendo RAV no tratamento 

da infecção aguda pela cepa Y de T. cruzi.  

 

Os animais infectados com a cepa Y do T. cruzi receberam, de acordo com seu 

peso corporal, os SEDDS ou a suspensão do ravuconazol por gavagem na dose de 

15mg/kg/dia de RAV ou o BZ (100mg/kg/dia) durante 20 dias consecutivos (figura 5).  

O tratamento foi iniciado no quarto dia após a inoculação dos animais. Seguiu-se 

o protocolo do DNDi para tratamento de longa duração conforme delineamento 

apresentando abaixo. 

 

DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO  

 

Para avaliar o efeito do tratamento, a cura parasitológica foi determinada a partir 

da análise de testes independentes (Caldas et al., 2008): exame de sangue a fresco antes 

e após imunossupressão com ciclofosfamida (50mg/kg), teste de PCR em tempo real, 30 

e 180 dias após o tratamento. Os animais foram considerados curados quando 

apresentaram resultados negativos em todos os testes realizados. 
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A parasitemia foi avaliada durante e até 30 dias após o tratamento para detectar a 

ocorrência da supressão (durante o tratamento) e/ou a reativação natural da parasitemia 

após o término do tratamento. Os animais que não apresentaram a reativação da 

parasitemia nesse período foram submetidos a três ciclos de imunossupressão com 

ciclofosfamida. Cada ciclo corresponde a administração por 4 dias consecutivos, com 

intervalo de 3 dias entre cada ciclo. A parasitemia foi avaliada diariamente durante e até 

10 dias após a imunossupressão. A PCR foi realizada no primeiro (antes da 

imunossupressão) e sexto mês após o tratamento apenas nos animais que apresentaram 

resultados negativos nos testes anteriores (figura 6). Avaliou-se ainda a mortalidade dos 

animais. 

 

Figura 6: Representação cronológica do experimento utilizado para avaliação de cura. Camundongos 

Swiss fêmeas inoculados com 5x103 tripomastigotas (cepa Y) de Trypanosoma cruzi. O tratamento foi 

iniciado aos 4 dias após infecção, via oral, na dose de 15mg/kg/dia por 20 dias consecutivos. Foram 

realizados exames de sangue a fresco antes e após a imunossupressão com ciclofosfamida e coletas de 

sangue para PCR 30 e 180 dias após o fim do tratamento. (d.p.t: dias após tratamento). 

 

EXAME DE SANGUE FRESCO  

 

Para a realização deste procedimento, 5μL de sangue da veia caudal de cada 

camundongo foram coletados e a quantificação dos parasitos foi feita pela técnica 

descrita por Brener (1962). 

 

EXTRAÇÃO DO DNA E REALIZAÇÃO DA PCR DE SANGUE PERIFÉRICO  

 

A PCR de sangue periférico foi realizada em dois momentos: 30 dias e 180 dias 

após o fim do tratamento. Foram coletados 200μL de sangue de cada camundongo pelo 

plexo venoso retro-orbital e adicionados a 35 μL de solução de citrato de sódio com 

concentração de 129 mM. O material foi armazenado a 4-8ºC até o momento da 

extração. Para a extração do DNA genômico foram transferidos os 200μL de sangue 
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coletado de cada animal para microtubos de 1,5 mL contendo 600μL de Solução de Lise 

Celular (Wizard® Genomic). Este conteúdo foi homogeneizado por lenta inversão (seis 

vezes) e mantido a temperatura ambiente por 10 minutos. Os microtubos foram 

centrifugados por 40 segundos a 14000 rpm e o sobrenadante foi retirado com auxílio 

de uma pipeta, restando apenas 10-20 μL de líquido residual, os quais foram levados ao 

vórtex por 30 segundos, a fim de haver a ressuspensão das células brancas do sangue. 

Posteriormente foram adicionados 200 μL de solução de lise nuclear (Wizard® 

Genomic) aos microtubos, os quais foram incubados por 60 minutos em banho-maria a 

37°C. Os microtubos foram retirados do banho-maria, e após 10 minutos, quando 

atingiram a temperatura ambiente, foram adicionados 67 μL da solução de precipitação 

protéica (Wizard® Genomic) aos microtubos, os quais foram homogeneizados em 

vórtex por 30 segundos e, posteriormente, centrifugados por 4 minutos a 14.000 rpm. O 

sobrenadante de cada amostra, contendo o DNA, foi transferido para novos microtubos 

de 0,6 mL, contendo 200μL de isopropanol. Os microtubos foram invertidos cerca de 10 

vezes e agitados para que houvesse a precipitação do DNA e centrifugados por 90 

segundos a 14000 rpm. O sobrenadante foi descartado e foram adicionados 300 μL de 

etanol 70% seguido de centrifugação por 90 segundos a 14000 rpm. Após o descarte do 

sobrenadante, o microtubo foi invertido sobre papel absorvente para secagem por cerca 

de 30 minutos, sendo o DNA reidratado em seguida com 67μL da solução de 

reidratação (Wizard® Genomic) e incubado a 4°C por 48 horas. 

Para cada amostra, analisada em duplicata, a reação de PCR continha 2μL de 

DNA genômico (50ng), 0,35μM de oligonucleotídeos iniciadores específicos para a 

repetição de 195 pares de bases (pb) do DNA de T. cruzi, TCZ-F 5’-

GCTCTTGCCCACAMGGGTGC-3’, onde M = A ou C (Invitrogen), e TCZ-R 5’-

CCAAGCAGCGGATAGTTCAGG-3’, (Moser et al., 1989, modificado por Cummings 

& Tarleton 2003)o qual amplifica um produto de 182 pb, 5 μL de Sybr®Green PCR 

Mastermix, e água Milli-Q para um volume final de reação de 10 μL. Separadamente, 

para cada amostra era também realizada uma reação em duplicata para dosar o TNF-α, 

utilizado como controle endógeno normalizador contendo 2μL de DNA genômico (50 

ng), 0,50μM de oligonucleotídeos iniciadores TNF-5241 5’-TCCCT 

CTCATCAGTTCTATGGCCCA-3’ e TNF-5411 5’-CAGCAAGCA 

TCTATGCACTTAGACCCC-3’ (Cummings & Tarleton, 2003), o qual amplifica um 

produto de 170 pb, 5μL de “Sybr® Green PCR Mastermix”, e água Milli-Q para um 
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volume final de reação de 10μL. As reações foram distribuídas em placas de 96 poços 

(Fast 96-Well Reaction Plate, 0,1 mL, MicroAmp™), centrifugadas por 2 minutos a 200 

x g e levadas ao termociclador Step One Plus (Apllied Biosystems). O programa de 

termociclagem consistia de aquecimento a 95°C por 10 minutos, 40 ciclos de 94°C por 

15 segundos e 64,3°C por 1 minuto, com aquisição da fluorescência a 64,3°C. A 

amplificação foi imediatamente seguida por um programa de melting com desnaturação 

inicial a 95°C por 15 segundos, resfriamento a 60° C por 1 minuto e aumento gradual de 

temperatura de 0,3°C/s até 95°C. Cada placa continha um controle negativo da extração 

(proveniente de camundongo normal), em duplicata, para sangue, e um controle 

negativo da PCR, em duplicata, com água no lugar de DNA, para a reação com 

oligonucleotídeos iniciadores de T. cruzi e do TNF-α (Cummings & Tarleton, 2003). 

 

MORTALIDADE  

 

A mortalidade foi calculada pela observação diária dos animais durante o 

tratamento e até 30 dias após o término do mesmo. Os resultados foram expressos em 

número absoluto. 

 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os resultados dos níveis de parasitemia dos animais foram expressos como a 

média ± desvio padrão para cada conjunto de dados. A análise de sobrevida entre os 

animais dos grupos experimentais foi realizada pelo teste não paramétrico de Kaplan-

Meier log rank. Para todas as análises adotou-se intervalo de confiança de 95%, sendo 

os valores de p < 0.05 aceitos como estatisticamente significativos. Para as análises 

utilizou-se o programa estatístico GraphPad Prism® (Prism 6.01 for Windows).   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para estabelecer a dose utilizada nos experimentos in vivo, baseou-se em estudos 

anteriores, realizados por Urbina e colaboradores (2003) no qual foram utilizadas doses 

de 10, 20 e 30mg/kg de ravuconazol duas vezes ao dia, para o tratamento de 

camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi, modelo de infecção aguda. Nesse 

estudo a dose no qual se obteve maior percentual de cura foi a de 10mg/kg duas vezes 

ao dia (20mg/dia) durante 43 dias. Diante disso, escolheu-se avaliar a eficácia dos 

SEDDS contendo RAV, utilizando-se doses de RAV de 15mg/kg/dia. 

Conforme apresentado na figura 7, os camundongos infectados e não tratados 

apresentaram altos níveis parasitêmicos, com pico aos 10 dias após a infecção e 

mortalidade de 100% num período de 20 dias (tabela 2). 
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Figura 7: Curva de parasitemia detectada no sangue periférico de 7 camundongos Swiss fêmeas 

inoculados com 5x103 tripomastigotas sanguíneos (cepa Y). O tratamento iniciou-se aos 4 dias após 

infecção, por via oral (gavagem), na dose de 15mg/kg/dia de RAV, uma vez ao dia, durante 20 dias 

consecutivos. RAV-SEDDS (10mg/mL).  
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Tabela 2: Controle de cura de camundongos infectados com cepa Y de Trypanosoma cruzi e tratados 

com benznidazol (BZ), ravuconazol (RAV), sistemas autoemulsionáveis contendo ravuconazol (RAV-

SEDDS) e SEDDS sem fármaco (BR-SEDDS) durante 20 dias consecutivos. 

Grupo 

Experimental1  

 

+ ESF durante e 

após tratamento3 

n/N 

PCR positiva4 

n/N 

Testes 

negativos/total 

testes (%) 

 

 

Mortalidade5 

(%) 

BZ 

(100mg/kg) 

 

2/8 2/6 4/8 (50%) 0/8 (0%) 

RAV 

(15mg/kg) 

 

0/6 6/6 

 

0/7 (0%) 

 

1/7 (14%) 

RAV-SEDDS 

(15mg/kg) 

 

0/7 7/7 0/7 (0%) 0/7 (0%) 

BR-SEDDS 

 

0/1 NR 0/7 (0%) 6/7 (86%) 

Infectado/não 

tratado 

 

- 

 

NR NR 7/7 (100%) 

Não infectado ND 0/7 7/7 0/7 (0%) 

1Camundongos Swiss inoculados por via intraperitoneal com 5x103 tripomastigotas sanguíneos da cepa Y 

do T. cruzi. 
2Tratamento iniciado no 4o dia após a infecção, por gavagem, durante 20 dias consecutivos. 
3 +ESF – Exame de sangue fresco positivo durante e após tratamento (antes e após a imunossupressão 

com ciclofosfamida) 
4+PCR = resultado positivo para o ensaio de PCR no 1º e 6º mês após-tratamento. 
5Mortalidade (até 30 dias após o tratamento). ND = não detectado; NR = não realizado 

 

A parasitemia foi suprimida em 100% dos animais após o 1° dia de tratamento 

no grupo tratado com RAV-SEDDS e a partir do 2° dia no grupo que recebeu RAV, 

indicando a potente atividade anti-T. cruzi deste composto (figura 7).  

Os animais tratados com BR-SEDDS tiveram uma parasitemia 

significativamente menor (p< 0,05) que os animais do grupo não tratado (figura 7). A 

taxa de mortalidade foi de 0;14 e 86% entre os animais tratados com RAV-SEDDS, 

RAV e BR-SEDDS, respectivamente, não havendo diferença significativa (p> 0.3173) 

entre os animais tratados com RAV-SEDDS e RAV (tabela 2). Estes resultados 

permitem a hipótese de que os SEDDS poderiam, por algum mecanismo ainda não 

determinado, reduzir a infectividade do parasito por possíveis alterações bioquímicas ou 

por interação com componentes do sistema imune, e consequentemente induzir uma 

redução da parasitemia.  

Considerando que a cura parasitológica foi determinada a partir da análise de 

testes independentes (Caldas et al., 2008), exame de sangue a fresco antes e após 
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imunossupressão com ciclofosfamida e teste de PCR em tempo real, 180 dias após o 

tratamento, não houve cura de nenhum animal tratado com RAV-SEDDS, RAV ou BR-

SEDDS. Mesmo na ausência de cura parasitológica com o ravuconazol nas doses 

testadas, obteve-se efeito benéfico da terapia, demonstrado pela redução dos níveis de 

parasitemia e aumento do tempo de sobrevida (figura 7, tabela 2) após o tratamento. 

O benznidazol, na dose de 100 mg/kg, induziu cura em 50% dos animais. Este 

resultado está de acordo com estudos anteriores que demonstraram um índice de cura de 

55% em animais infectados pela cepa Y após o tratamento com benznidazol (Filardi & 

Brener, 1987). 

Diante dos resultados obtidos foram realizados dois novos protocolos 

experimentais, nos quais a dose de RAV ou RAV-SEDDS utilizada foi de 20mg/kg/dia 

e o tempo de tratamento foi prolongado para 30 ou 40 dias consecutivos. Os dados do 

experimento estão apresentados no capítulo 3. 
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Abstract  

Novel formulations of C14-α-demethylase inhibitor are needed to improve their efficacy 

in Chagas disease treatment. Self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) are a 

known strategy to enhance oral bioavailability of lipophilic drugs, as the C14-α-

demethylase inhibitor ravuconazole (RAV). This study was designed to evaluate the in 

vitro activity, in vivo efficacy and selectivity SEDDS formulation of RAV against 

Trypanosoma cruzi. In vitro RAV-SEDDS exhibited significantly higher potency at the 

IC50 compared to free-RAV but not at the IC90 level, with no significant unspecific 

cytotoxicity towards the host cell. Efficacy in vivo was evaluated in terms of 

parasitological cure of mice infected with Y strain of T. cruzi. Oral treatment with a 

daily dose of 20mg/kg of RAV-SEDDS for 30 days resulted in 70% of cure versus 40% 

for free RAV and 50% for benznidazole. Next, we evaluated the capacity of RAV-

SEDDS to induce higher cure rates over longer-term treatments. A 40-days RAV-

SEDDS administration at the same dose was able to cure 100% of animals. 

Interestingly, the extended treatment also had an efficacy of free-RAV (100% of cure) 

and benznidazole (90% of cure) treatments. RAV-SEDDS are therefore a promising 

formulation that may be evaluated in other pre-clinical models to treat both T. cruzi and 

fungal infections. 

Keywords: ravuconazole, self-emulsifying drug delivery system, efficacy, Trypanosoma 

cruzi, cytotoxicity, infection inhibition 
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INTRODUCTION    

Chagas disease, designated by World Health Organization as neglected tropical 

disease, affect 6 to 7 million people worldwide, mainly in Latin America. (WHO, 

2016). In the last decades, globalization and international migrations had spread this 

disease to non-endemic regions such as North America, Europe and Asia (Conners et 

al., 2016).  

The currently available drugs, benznidazole and nifurtimox, have limited 

efficacy in the chronic phase of the infection, which results in cardiomyopathy, 

megaesophagus and megacolon (Rassi Jr. et al., 2000). Recently, the BENEFIT trial 

(Benznidazole Evaluation for Interrupting Trypanosomiasis), the first multicenter, 

randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial to evaluate the efficacy and 

safety of treatment on patients with chronic Chagas heart disease.  Although serum 

specific antibodies and parasite levels were reduced in most patients, it was unable to 

stop their clinical deterioration in a mean of 5 years follow-up (Morillo et al, 2015). In 

this context, the development of new drugs and the evaluation of the effect of specific 

treatment to prevent morbidity and mortality remain the major challenges for the control 

and health care in patients with Chagas' disease. Among the strategies to overcome the 

limitations of available treatment for T. cruzi infection, in addition to the identification 

and development of new chemical entities with anti-T cruzi activity, combination 

therapies, drug repurposing and novel dosing regimens of current drugs, the 

development of new pharmaceutical formulations of such drugs is a plausible strategy 

(Bahia et al., 2014). 

The concept of another-application drug has been successfully applied by Urbina 

(2010) employing well-known antifungal drugs as anti-T. cruzi agents, in particular 

C14-α-demethylase (CYP51) inhibitors. A number of CYP51 inhibitors have already 
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been tested against experimental T. cruzi infection (Urbina et al., 2001, 2003, 2005; 

Molina et al., 2000; Guedes et al., 2004, Diniz et al., 2010, Villalta et al., 

2013).  Ravuconazole is one of the most potent  CYP51 inhibitors  tested against T. 

cruzi in vitro (Urbina et al., 2003), but the short terminal half-life of this compound in 

mice (4.5 h) or dogs (8 h) limited  in vivo efficacy profile in these experimental models 

(Urbina et al., 2003, Diniz et al., 2010).  

Ravuconazole (RAV), a third-generation of the azole class of antifungals, 

chemically related to fluconazole, is a poorly water soluble (< 1µg/mL in PBS pH 7.4 at 

30ºC) with high lipophilicity (clog P = 3.477, ACD Labs.) (Lentz et al, 2007; Ueda et 

al., 2003). A number of studies have shown that  CYP51 inhibitors, are substrates of 

multidrug resistance pumps (MDR), also known as permeability glycoprotein (P-gp), 

expressed in the gut epithelium, liver hepatocytes, endothelial and renal cells (Sakaeda 

et al, 2005) that are responsible by efflux transport of these cells. P-gp activity reduces 

drug bioavailability after oral administration (Wang et al., 2002; EMEA, 2008; 

Brüggemann et al., 2009). In this line, the association of RAV with oral formulations 

that have a potential property to inhibit transport efflux in the gut and at the same time 

provide a pre-dissolved state of this drug could be successfully used to improve RAV 

pharmacokinetic profile and also its efficacy in mice model.  

Self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS), are lipid/surfactant 

formulations, that have the ability to improve oral bioavailability of lipophilic drugs, 

particularly is BCS (Biopharmaceutics Classification System) Class II drugs (Gursoy & 

Benita, 2004, Mullertz, 2010). SEDDS form fine oil-in-water (o/w) emulsions upon 

contact with aqueous gut content, which increase surface area for lipophilic drug 

absorption and activation of lymphatic transport (Driscoll, 2002; Pouton, 2008; Porter et 

al., 2008; Date, et al., 2010).  
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Recently, we have developed a very stable SEDDS formulation containing RAV 

and shown that this formulation is very safe for the host mammalian cells and mice 

(Spósito et al., 2017). In this context, this study was designed to evaluate the in vitro 

anti-T. cruzi activity of the SEDDS formulation containing RAV and its efficacy in 

treating mice infected with the T. cruzi Y strain compared with free-RAV. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Drugs  

Ravuconazole ([R-(R*,R*)]-4-[2-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-metlyl-3-

(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile) was provided by Sigma-Aldrich 

and Eisai Co. Ltd., Tokyo, Japan. Benznidazole (N-benzyl-2-nitro-1-imidazolacetamide) 

was purchased from LAFEPE, Pernambuco, Brazil.  Cyclophosphamide (N,N-bis(2-

chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide (Genuxal) was provided by Asta 

Medica Oncologica, Germany.   

 

SEDDS preparation 

Blank-SEDDS (without drug) (Blank-SEDDS) were prepared by mixing 

Epikuron® (Cargill, Germany) and Miglyol® (Hulls, Germany) in a mixture of ethanol 

(Tedia, Brazil) and Labrasol® (Gattefossé, Cedex, France) or in Labrasol® only. The 

ravuconazole-loaded SEDDS (RAV-SEDDS) were prepared by dissolving RAV (10 

mg/mL) in ethanol (0.05 mL) and Labrasol® (0.1 mL) under magnetic stirring. In 

parallel the RAV solution was added to the Miglyol® (0.7 mL) and Epikuron® 

(0,15mL), which were dissolved together under magnetic stirring at 40°C. After mixing 

all excipients, the SEDDS was kept under magnetic stirring at 40°C for 20 min to 

guarantee complete drug dissolution. Freshly prepared formulation was used throughout 
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the in vitro and in vivo experiments. After auto-emulsification in water this formulation 

render mean hydrodynamic diameter of 200nm nanoemulsion droplets with zeta 

potential of -58 mV - -50 mV. The reproducible physicochemical character of the 

formulation was obtained in the different batches prepared. The complete SEDDS 

formulation development and characterization was described in our previous work 

(Spósito et al., 2017). 

 

Parasite  

The Trypanosoma cruzi Y (DTU II) strain was used in this study. Y strain is 

partially resistant to benznidazole (Filard & Brener, 1987) and was used as the standard 

strain since in Swiss mice it induces high parasitemia and 100% mortality, which in the 

absence of treatment is generally observed at days 14 to 19 post-infection. 

 

Cell viability studies  

Two cell lines were used for determination cytotoxicity for RAV and 

formulations: H9c2 (ATCC: CRL 1446) derived from rat cardiomyoblasts and HepG2 

(ATCC: HB 8065) derived from human hepatocyte cell carcinoma. The H9c2 cell line 

was also used as host cells for T. cruzi infection in vitro and was therefore used to 

assess the trypanocidal activity of SEDDS formulations. The cells were grown in 

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) supplemented with 10% v/v heat-

inactivated fetal bovine serum (FBS), 1% v/v of 2 mM L-glutamine, 10.000 UI/ml 

penicillin and 10 mg/ml streptomycin in 25 cm2 tissue culture flasks at 37°C in 5% CO2 

in air. 

Stock solutions of RAV were prepared in 100% dimethyl sulfoxide (DMSO) and 

kept at –20°C. For the assays, drug solutions and SEDDS formulations were further 
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diluted at appropriate concentrations using culture medium. The largest DMSO 

concentration in the wells did not exceed 0.5% v/v. Cytotoxicity assays were performed 

in 96-well microtiter plates, each well receiving 100 µl of culture medium with 1000 

H9c2 cells/well or 5000 cells HepG2/well. After 24 hours, the medium is removed and 

the fresh medium containing the RAV, RAV-SEDDS at different concentrations 

(20 nM, 10 nM, 5 nM, 2.5 nM, 1.25 nM, 0.625 nM).  The Blank-SEDDS were tested 

under the same experimental conditions and dilutions referred to RAV-SEDDS. After 

72 hours of incubation the plates are inspected under an inverted microscope to assure 

growth of the controls and sterile conditions. Resazurin disodium salt (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, USA) used as an indicator of in vitro proliferation of mammalian culture cells 

by colorimetric reaction (Borra et al., 2009; Riss et al., 2016). Then, 1 mM resazurin 

solution was added to each well and the plates were incubated for another 4 hours for 

H9c2 cells assay and for 8 hours for Hep G2 cells, respectively. Controls were the 

culture medium (DMEM with 10% v/v FBS), 1 mM resazurin dissolved in medium, a 

solution of DMSO 0.5% v/v in medium, a solution of DMSO 0.5% v/v in medium plus 

RAV at highest concentration and medium plus H9c2 or HepG2 cells. Then the plates 

are read with a Biochrom Anthos 2010 microplate spectrophotometer at 570 nm and at 

600 nm. The results were presented as the average of two independent experiments 

carried out in triplicate. 

 

In vitro activity assay 

  For in vitro assays, stock solutions of 1µM of RAV and equivalent concentration 

of SEDDS-RAV were used. All subsequent dilutions were prepared in the respective 

fresh culture medium (DMEM) on the day of the assay. The final DMSO concentration 
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for drug dilution never exceeded 0.5% v/v and had no deleterious effect on parasite 

growth. For the analysis of the effect against intracellular parasites (amastigotes), the 

maximum concentration of RAV in different treatments added to the medium was 2 nM 

and an eight-point profile with twofold serial dilutions was used in a 72 h assay.  

Aliquots of 500 µL of H9c2 cell suspension were seeded into 24-well tissue culture 

plates at 10,000 cell/well. After 24 h the cells were infected with trypomastigotes of the 

T. cruzi Y strain (obtained from infected-Vero cells) at 10:1 ratio of parasites to 

mammal cell. After 24 h incubation the non-adherent parasites were removed by 

washing and the cultures were exposed to the RAV, RAV-SEDDS and Blank-SEDDS. 

All tissue culture plates were maintained at 37oC in a 5% CO2 /air mixture. After 72 h, 

the cultures were fixed with methanol, stained with Giemsa, and examined 

microscopically to determine the percentage of cells infected in treated and untreated 

controls. IC50 and IC90 values were calculated using Calcusyn software (Biosoft, United 

Kingdom). All experiments were run in duplicate and the results are given as mean ± 

standard deviation of two independent experiments.  

 

In vivo Efficacy  

Female Swiss mice (20-24g) from the Animal Facility at Federal University of 

Ouro Preto (UFOP), Minas Gerais State,  Brazil, were maintained on a diet of 

commercial food and water available ad libitum under 12 h day/night cycles, 

temperature 22 ± 2 °C under environmental conditions. The procedures and 

experimental conditions were in accordance with COBEA (Brazilian School of Animal 

Experimentation) guidelines for the use of animals in scientific research and approved 

by the Ethics Committee in Animal Research at UFOP (number 2012/70).  
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Mice were inoculated intraperitoneally with 5,000 blood-stage trypomastigotes 

of the Y T. cruzi strain. Animals were randomly divided in five groups (n= 6-10/group) 

and treated by oral gavage with daily doses of 20 mg/kg of free-RAV, RAV-SEDDS (at 

equivalent concentrations of free-RAV), Blank-SEDDS for 30 or 40 days. A group of 

animals was treated with benznidazole at 100mg/kg, the reference treatment of the T. 

cruzi mice infection. Another group, infected with the parasite, but receiving no 

treatment was used as a control. All treatments begun at the time of parasitemia 

detection that generally occurred at day 4 post-infection. Free-RAV and benznidazole 

were administrated by oral gavage in suspensions containing carboxymethyl cellulose 

and 0.5% w/v of polysorbate 80 (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA).  

 

Efficacy assessment 

The treatment efficacy was determined following the methodology standardized 

by Caldas et al., (2008), based in the blood parasite detection by fresh blood 

examination before and after cyclophosphamide immunosuppression (Cy) and blood 

qPCR. For qPCR the blood samples were collected 30 and 180 days after treatment 

from mice with negative fresh blood examination. Animals showing negative results in 

all tests were considered as cured.  

 

Fresh blood examination and mortality: 5 µL of blood were collected from the 

mice’s tail vein and the number of parasites was estimated as described by Brener, 

1962. Mortality was cheeked daily until 30 days after treatment.  
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Cyclophosphamide immunosuppression: Animals with no parasitemia reactivation up 

to 30 days post-treatment were submitted to immunosuppression with 

cyclophosphamide. Cy was diluted in ultrapure water and administered 

intraperitoneally, using three cycles of daily doses of 50 mg/kg of cyclophosphamide 

for four consecutive days with intervals of three days between each cycle. Parasitemia 

was evaluated during the immunosuppression, as well as for the following 10 days after 

the end of immunosuppression cycles.  

 

Real-time PCR:   Two hundred microliters of collected blood was mixed with 35 µL of 

sodium citrate solution at 129 mM and used for DNA extraction using the Wizard® 

Genomic DNA Purification Kit (Promega Corp., Madison, WI). Assays of PCR were 

performed using a SYBR Green system (Roche Applied Science, Mannheim, Germany) 

according to the manufacturer’s instructions and using the primers for T. cruzi DNA 

amplification were TCZ-F 5’-GCTCTTGCCCACAMGGGTGC-3’, where M = A or C 

(Invitrogen), and TCZ-R 5’-CCAAGCAGCGGATAGTTCAGG-3’, amplify a 182-bp 

(Cummings & Tarleton, 2003). Primers for murine TNF-α was used as endogenous 

control normalizing, TNF-5241 5’-TCCCT CTCATCAGTTCTATGGCCCA-3’ e TNF-

5411 5’-CAGCAAGCA TCTATGCACTTAGACCCC-3’, amplify a 170-bp product 

(Cummings & Tarleton, 2003). The thermocycling program (MiniCycler) consisted of 

an initial denaturation at 95°C for 10 minutes, followed by 40 cycles of 94°C for 15 

seconds and 64.3°C for 1 minute, with fluorescence acquisition at 64.3°C. The 

amplification was immediately followed by a melt program with initial denaturation at 

95°C for 15 seconds, cooling to 60°C for 1 minute and gradual temperature increase of 

0.3°C/s to 95°C. 
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Statistical Analysis  

IC50 and IC90 values were calculated using Calcusyn software (Biosoft, United 

Kingdom). Weight variation was analyzed by the non-parametric Tukey’s Multiple 

Comparison Test using GraphPad Software, San Diego, CA. Values of p < 0.05 were 

considered significant. 

 

RESULTS 

In vitro cytotoxicity and activity assays  

      In order to exclude possible cytotoxicity of the SEDDS formulation itself, the 

viability of uninfected host cells in the presence of Blank-SEDDS and of RAV-SEDDS 

was evaluated in vitro using two cell lines. The results were compared with those 

obtained for free-RAV (Figure 1). The H9c2 and HepG2 cell viability determined by 

Resazurin assay in samples were normalized by the viability of cells cultured without 

SEDDS or drug (controls), and thus, a value close to 100% is indicative of non-toxic 

cell culture conditions. It is clearly indicated that RAV have no effects on the cell 

proliferation of H9c2 as values close to 100% viability can be detected in all RAV 

concentrations tested up to 5 nM (Figure 1A). The same results were detected from the 

incubation of the cell with Blank-SEDDS and RAV-SEDDS that have no effect on cell 

proliferation at RAV equivalent concentrations up to 5 nM. A decrease in cell viability 

can be detected at the highest drug concentrations (ca. 80% survival at 20 nM, Figure 

1A). 

The cytotoxicity of the RAV, RAV-SEDDS and Blank-SEDDS against HepG2 

cells is shown in Figure 1B. The results indicate that these cells were more sensitive 

than H9c2 cells. However, incubation of HepG2 cells with free-RAV RAV-SEDDS or 
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Blank-SEDDS at concentrations up to 5 nM of RAV had no significant effects on the 

cell viability, as values close to 100% were detected. 

Next, we investigated the activity of the RAV-SEDDS compared to free-RAV 

on intracellular parasites by incubating T. cruzi-infected H9c2 cells with non-toxic 

concentrations of RAV (0 to 2.0 nM). Direct microscopic quantification in Giemsa-

stained T. cruzi-infected cultures after 72 h of incubation showed a concentration-

dependent reduction in the number of infected cells with both RAV-SEDDS and free-

RAV (Figure 2).  However, the IC50 values detected for RAV-SEDDS (0.09±0.01 nM) 

were significantly lower than free-RAV treated cultures (0.17±0.03 nM), showing an 

increase in potency of the SEDDS formulation. The IC90 values for RAV-SEDDS 

(0.9±0.33 nM) and free-RAV (1.47±0.48 nM) were not significantly different 

(p > 0.05). Interestingly, some trypanocidal activity can be detected in the Blank-

SEDDS (Figure 2).  

 

In vivo tolerability of RAV-SEDDS  

RAV-SEDDS were well tolerated as no significant differences in weight 

loss/gain were found among healthy animals treated with RAV-SEDDS for 30 (data not 

shown) or 40 days and (Figure 4). Similar findings were obtained with T. cruzi-infected 

animals treated with a equivalent dose of RAV (20 mg/kg/day) for 30 or 40 days 

(Tables 1 and 2). Interestingly, Blank-SEDDS was effective in preventing weight loss 

relative to infected and non-treated animals, but not in relation to uninfected animals. 
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In vivo efficacy of RAV-SEDDS 

To assess whether a self-emulsifying drug delivery system 

can improve the efficacy of RAV, we evaluated the ability of RAV-SEDDS to induce 

parasitological cure in animals infected with Y strain.  Oral treatment with a daily dose 

of 20 mg/kg of RAV-SEDDS for 30 days resulted in faster suppression of the 

parasitemia comparable to standard protocol with benznidazole treatment and similar to 

the free-RAV (Table 1). When looking at definitive clearance of parasites in the animals 

through a combination of different methods, 70% of mice treated with RAV-SEDDS 

were considered cured at 6-month follow-up, versus 40% for free RAV and 50% for 

benznidazole. Interesting, the Blank-SEDDS also showed a anti-T.cruzi effect in vivo, 

inducing a significant reduction of parasitemia compared to  untreated mice (Figure 4). 

Additionally, while 80% of untreated animals succumbed to infection, Blank-SEDDS 

treatment was able to prevent death of all animals though without no cure.  

Based on these results, we extended the period treatment to evaluate the capacity 

of RAV-SEDDS to induce a higher cure index in animals infected with Y strain. The 

extended 40-days treatment with RAV-SEDDS led to 100% (10/10) of cure of animals. 

The same results were achieved among animals treated with free-RAV for 40 days 

(Table 2). These results are in agreements with the in vitro activity evaluation of RAV-

SEDDS, in those can be verified the significant reduction in the IC50 values, but not to 

IC90, compared to free-RAV.  

We also verify whether the extended treatment can be impact in treating mice 

with the benznidazole. The results showed that a higher cure rate (90%) was indeed 

achieved in animals infected with T. cruzi Y and treated for 40 days (Tables 1 and 2). 

Also in the 40-days treatment a further reduction of parasitemia (Figure 4) and mortality 
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(Table 2) can be achieved among animals that received Blank-SEDDS in relation to 

infected and untreated mice. 

 

DISCUSSION 

Several classes of compounds have been found to be highly effective in curing 

experimental Chagas disease, in particular C14-α-demethylase (CYP51) inhibitors 

(Urbina, 2010). The lack of efficacy of posaconazole and E1224 in recent clinical trials 

(Molina et al., 2014; Torrico, 2013), despite their proven parasiticidal activity in animal 

models, highlighted the need to investigate alternative dosing regimens, novel 

formulations and possible combined therapies to improve the efficacy of treatment with 

C14-α-demethylase inhibitors (Urbina, 2015). In this line, SEDDS formulations could 

be an interesting strategy to improve the efficacy of C14-α-demethylase inhibitors, as 

RAV. SEDDSs offer significant advantages over other drug delivery systems having the 

potential to increase the bioavailability of a large number of molecules exhibiting a low 

aqueous solubility (Gupta et al, 2013), particularly BCS Class II drugs.  Based on the 

good stability of a number of hydrophobic molecules in the oily phase of SEDDS in 

pre-solubilized state, SEDDS filled in conventional gelatin capsules represent an 

alternative to tablets. Furthermore, due to its high lipid content, SEDDS may activate 

lymphatic transport in the gut reducing drug first pass-metabolism (Hauss et al., 1998; 

Driscoll, 2002; Date et al., 2010). However, little is known about SEDDS toxicity and 

their effects on viability in different types of cells. The surfactants used in SEDDS alter 

drug permeability on intestinal cells, effects widely documented in the literature using 

Caco-2 cell models (Cornaire et al., 2004; Sha et al., 2005). However, the influence of 

this type of formulation in other type of cells, including the drug host target cells, has 

been poorly investigated to date.    
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Cardiomyocytes are the most important cell type infected by T. cruzi in chronic 

Chagas disease patients suffering from cardiomyopathy. The proliferation of the 

intracellular stage of the parasite (amastigotes) and their ulterior differentiation to 

trypomastigotes, coupled with the ensuing inflammatory response by host’s immune 

system, cause irreversible damage to heart tissue, serious organ dysfunction, including 

sudden heart arrest. In this work we evaluated in vitro the effects of the RAV on 

cardiomyocytes viability, as a free drug in solution or incorporated in a SEDDS 

formulation previously developed and characterized (Spósito et al., 2017). Furthermore, 

human hepatocytes are the cells that promote drug metabolization and detoxification in 

the liver. To the best of our knowledge, no information is available concerning the toxic 

effects on cell viability of RAV or Blank-SEDDS on HepG2 cells.  As a preliminary 

insight, the effect of free-RAV, and the complete formulation of Blank-SEDDS on 

hepatocytes was also evaluated herein.  

The analysis of our results indicated that RAV is a safe drug at the usual T. cruzi 

in vitro growth inhibitory concentrations. Even at more than 20-fold the IC90 of RAV, 

the viability of H9c2 cells was only slightly (15%) reduced with RAV-SEDDS (Figure 

1A). HepG2 cells were more sensitive to the toxic effects of RAV and SEDDS 

formulations above 5 nM (Figure 1B). The high metabolic activity of these cells and the 

cell machinery specialized to internalize lipid vesicles (chylomicrons) may be the cause 

of this difference, particularly considering the physicochemical characteristics of the 

SEDDS formulation (Rinninger et al., 1998; Jain et al., 2009). Previous work showed 

that Labrasol surfactant used in the SEDDS formulation induces cell damage and 

enhancement of permeability in Caco-2 cells (Cornaire et al., 2004; Sha et al., 2005; 

Ujhelyi et al., 2012).  However, as RAV is one of the more potent drugs in vitro against 
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T. cruzi, these toxic effects occur at doses well above RAV IC90 also in HepG2 cells. 

Thus, plasmatic doses below 5nM can be considered safe in the in vivo environment. 

In our experiments, the RAV was active to inhibit parasite grow in H9c2, at 

doses around 0.17 nM and 1.47 nM, IC50 and IC90, respectively. The incorporation in 

SEDDS formulation reduces RAV IC50 to 0.09 nM (p<0.05), increasing its potency. 

This result suggests that SEDDS probably acts by improving the penetration of the 

RAV inside cells. This effect is probably related to the content of lipoprotein in the 

medium modified by SEDDS. Similar mechanisms were evidenced in trypanosomatide 

parasites invasion of host cells with special contents of lipids (Pays et al., 2006). 

Lipoproteins protect against infection by interfering with the binding of parasites and 

bacteria and in the endocytic process in host cells, which prevents organ invasion (Netea 

et al., 2009).  Further studies are required to unveil these mechanisms in T. cruzi 

infection. 

The SEDDS formulation developed were safe to infected mice upon 40 days of 

repeated oral administration by gavage. No clinical signs of toxic effect were observed 

during treatment with RAV or RAV-SEDDS, both formulations were considered safe 

for this experimental animal model. Unexpectedly, Blank-SEDDS induces an protection 

against bodyweight lost induced by infection (p<0.05), associated with a marked 

reduction of the parasitemia peak (Figure 4) and prevention of death in infected mice, in 

accordance with in vitro results of inhibition of cell host infection. The overload of lipid 

content may alter chylomicron and lipoprotein metabolism in vivo and alter host cell 

invasion by the parasites, lipoprotein depend in trypanosomatids (Pays et al., 2006). 

However, Blank-SEDDS effects on parasite load were only suppressive because no cure 

was observed and recrudescence occurs after the end of the treatment (Table 2). 
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The most important finding of the study was that the SEDDS formulation was 

significantly more efficacious than free-RAV in suppressing parasitemia, preventing 

death and inducing radical parasitological cure with 30 days treatment, ie. 70% and 

40%, respectively (Tables 1 and 2). The treatment with both RAV and RAV-SEDDS 

induced complete recovery from bodyweight lost attributed to acute infection compared 

to untreated mice and healthy mice (Figure 3).  

In addition to RAV solubility enhancing effects of SEDDS (Spósito et al., 2017), 

Labrasol®, the excipient used in SEDDS increases the cell membranes fluidity (Koga et 

al., 2006), potentiate intestinal absorption of different drugs (Eaimtrakarn et al., 2002; 

Hu et al., 2001; Rama et al., 2003) and alters the permeability in the “gap junctions” 

(Sha et al., 2005). Labrasol also inhibits PgP efflux and increases the drug absorption 

(Lin et al., 2007). There are no RAV previous studies concerning PgP inhibition, but 

RAV is chemically related to fluconazole and itraconazole, which are known PgP 

substrates. Upon administration of RAV-SEDDS, nanoemulsions containing RAV are 

formed in the gut and promote faster absorption of the drug by enterocytes compared to 

free-RAV suspension, which has rate-limited absorption due to its poor water solubility. 

Due to high lipid content of SEDDS based on medium chain triglycerides, they undergo 

fast plasma transport in lipoproteins, probably carrying the hydrophobic RAV in soluble 

state. Furthermore, the droplets size below 250nm of nanoemulsions formed from 

SEDDS in the small intestine provide extensive interfacial area for drug release and 

absorption (Driscoll, 2002; Wang et al., 2009). It was reported recently that a 

nanometrical formulation increased of efficacy of a sesquiterpene lactone administered 

by oral route against T. cruzi-infected mice (de Mello et al., 2016). 

Another important finding was the improvement in the treatment efficacy (100% 

of cure) in the 40 days extended treatment, both with RAV and RAV-SEDDS (Table 2). 



78 
 

Pollyanna Álvaro Ferreira Spósito 

 
 

Interestingly, the extended 40-days treatment also enhanced the efficacy of 

benznidazole (Table 2). These results are in agreement with the vitro observation that 

the SEDDS formulation increases the potency at the IC50 level but not at the IC90 level. 

These results are consistent with those reported that a extended 90-days treatment 

albaconazole, another CYP51 inhibitor, was able to induced definitive cure in 100% of 

dogs infected with T. cruzi Y strain, while the administration for 60 days was able to 

cure only 25% of the animals (Guedes et al., 2004). Additionally, the treatment of Y 

strain infected mice with a daily dose of 20 mg of RAV/kg for 28 days, followed by a 7-

day rest and another 15 days treatment result in 33% of cure, while a twice a day dosing 

result in 70% of cure (Urbina et al., 2003). Finally, a safety and efficacy clinical trial of 

E1224, a prodrug of RAV, in chronic Chagas disease patients demonstrated the efficacy 

of E1224 in permanently suppressing parasitemia could be increased from 30 to 90% of 

patients by extending the treatment with 400 mg/week from 8 to 12 weeks or by 

combination therapy with benznidazole (Torrico 2013). Taken together, these results 

support the notion that longer treatment regimens may be needed to improve Chagas 

disease treatment efficacy with azoles derivatives. 

Up to date RAV is considered a safe drug in clinical trial as antifungal (Beale et 

al., 2001; Petraitiene et al., 2004; Girmenia & Finolezzi1, 2011; Watt et al., 2013). Our 

results point out that the use of lower doses of the drug in RAV-SEDDS in long-

treatment regimens of experimental and human Chagas disease is a promising 

therapeutic strategy. In conclusion, our results suggest that Chagas disease etiological 

treatment requires novel therapeutic regimes and pharmaceutical formulations to 

provide sustained plasma levels of anti-T. cruzi drugs for longer times. Further research, 

including a better understanding of the effect of SEDDS lipids on parasite metabolism 
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and host immunity may help to transfer RAV-SEDDS to clinical applications as 

antifungal and anti-T. cruzi therapies. 
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Table 1: Curative control of mice infected with Y strain of Trypanosoma cruzi and treated with ravuconazole (RAV), self-

emulsifying drug delivery system content ravuconazole (RAV-SEDDS) and SEDDS without drug (Blank-SEDDS) for 30 

consecutive days and benznidazole (BZ) for 20 consecutive days 

Experimental 

group 1 

 

 

Parasitemia 

suppression 

(days of treatment) 

 

 Positive FBE 

during and after 

treatment 3 

n/N 

Positive PCR 

n/N4 

Negative 

Tests/total (%) 

 

 

 

Mortality(%)5 

BZ  

(100mg/kg) 
3.0 ± 2.45 2/8 2/6 4/8 (50%) 0/8 (0%) 

RAV  

(20mg/kg) 
2.1±0.32 2/10 4/8 4/10 (40%) 0/10 (0%) 

RAV-SEDDS 

(20mg/kg) 
1.5±0.53 0/10 3/10 7/10 (70%)  0/9 (0%) 

Blank-SEDDS ND 8/10 2/10 2/10 (20%) 0/10 (0%) 

Untreated  ND 

 

- 

 

NP 0/10 (0%) 8/10 (80%) 

No- infected ND ND 0/6 6/6 (100%) 0/6 (0%) 

1Swiss mice were inoculated intraperitoneally with 5x103 bloodstream trypomastigotes of the Y strain of T. cruzi. 
2Treatments were started at 4th day after infection, by gavage, for 30 and 20 (benznidazole) consecutive days.  
3Psitive FBE – positive fresh blood examination during and after treatment (before and after Cyclophosphamide 

immunosuppression). 
4Positive PCR = positive result for PCR assay at 1st and 6th month post-treatment.  
5Mortality (until 30 days after treatment), ND=not-detected; NP=not-performed 
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Table 2: Curative control of mice infected with Y strain of Trypanosoma cruzi and treated with ravuconazole (RAV), self-

emulsifying drug delivery system content ravuconazole (RAV-SEDDS) and SEDDS without drug (Blank-SEDDS) for 40 

consecutive days   

Experimental  

group 1 

 

Parasitemia 

suppression 

(days of 

treatment) 

 

Positive FBE 

during and after 

treatment 3 

n/N 

Positive PCR4 

 

Negative  

Tests/total (%) 

 

 

 

Mortality(%)5 

BZ  

(100mg/kg) 
3.6±0.97 0/10 1/10 9/10 (90%) 0/10 (0%) 

RAV  

(20mg/kg) 
1.8±0.42 0/9 0/9 9/9 (100%) 0/9 (0%) 

RAV-SEDDS 

(20mg/kg) 
1.7±0.48 0/10 0/10 10/10 (100%) 0/10 (0%) 

Blank-SEDDS ND 9/9 NP 
 

0/9 (0%) 

 

1/9 (11%) 

Untreated  ND 

 

- 

 

 

NP 

 

0/10 (0%) 

 

10/10 (100%) 

No- infected ND ND 
 

0/10 

 

10/10 (100%) 

 

0/10 (0%) 

1Swiss mice were inoculated intraperitoneally with 5x103 bloodstream trypomastigotes of the Y strain of T. cruzi. 
2Treatments were started at 4th day after infection, by gavage, for 40 consecutive days.  
3Positive FBE – positive fresh blood examination during and after treatment (before and after Cyclophosphamide 

immunosuppression). 
4Positive PCR = positive  result for PCR assay at 1st and 6th month post-treatment.  
5Mortality (until 30 days after treatment), ND=not-detected; NP=not-performed 
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Figure 1: In vitro cell viability on H9c2 (A) and HepG2 (B) cells upon incubation for 72h with free 

ravuconazole (RAV), ravuconazole-loaded self-emulsifying drug delivery system (RAV-SEDDS) and 

unloaded SEDDS (Blank-SEDDS). 
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Figure 2: In vitro assay on Trypanosoma cruzi. The comparative concentration dependent antiparasitic 

effect of ravuconazole (RAV), self-emulsifying drug delivery system content ravuconazole (RAv-

SEDDS) and SEDDS without drug (Blank-SEDDS) on H9c2 cell line infected with T.cruzi Y strain in a 

72 h assay. Data represent the mean value of the percentage inhibition, which was obtained by dividing 

the number of infected cells in treated culture by the mean value of the differential infected controls 

culture X 100. The results represent the mean values±SD of results from two independent experiments.  

* = Significant difference between  RAV and RAV-SEDDS. 
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Figure 3:  Weight variation of animals. Weight loss or gain for animals infected with Trypanosoma cruzi 

Y strain and treated with 20 mg/kg of ravuconazole (RAV) or self-emulsifying drug delivery 

system content ravuconazole (RAV-SEDDS) and SEDDS without drug (Blank-SEDDS) for 40 days and 

BZ at 100mg/kg during 20 days.  The weight loss or gain was calculated by the difference between the 

weights of animals before and after treatment. The weights of animals in the non-infected control group 

were assessed over the same period. The weights of the infected and untreated control group were 

assessed until 24 days after infection (all animals died before the end of the treatment).  

The arrows show the first and last day of treatment. 

★ = Significant difference relative to untreated control (p<0.005). 

&= Significant difference relative to no-infected control (p<0.005). 
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Figure 4. Effect of Blank-SEDDS oral administration on T. cruzi parasitemia.  Parasitemia curve obtained 

from  mice infected with 5000 trypomastigotes of T. cruzi Y strain and treated daily with self-emulsifying 

drug delivery system  without drug (BL-SDEDS) for 30 and 40 days. The insert represent the parasitemia 

curve of the infected control group.  

 

Note: Free Ravuconazole and SEDDS-Ravuconazole given for 30 days were able to induce a parasitemia 

clearance, thus these data were not included in this figure 4. 
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CAPÍTULO 4: EFICÁCIA DE SEDDS DE RAVUCONAZOL 

NA FASE AGUDA DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL 

PELA CEPA COLOMBIANA DO Trypanosoma cruzi  
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Utilizou-se a cepa Colombiana (DTU I) (Moreno et al., 2010), considerada 

altamente resistente a quimioterapia com o benznidazol (Filardi e Brener, 1987).  

Formas tripomastigotas sanguíneas (5X103) da cepa Colombiana do T. cruzi foram 

inoculados intraperitonealmente em camundongos Swiss fêmeas. Os animais foram 

divididos em grupos de 10 os quais receberam os SEDDS brancos (BR-SEDDS), 

SEDDS de ravuconazol (RAV-SEDDS), suspensão de ravuconazol (RAV) 

(20mg/kg/dia) ou benznidazol (BZ) (100mg/kg/dia) em 0,5% de Tween® 80 e 0,5% de 

carboximetilcelulose, por um período de 40 dias consecutivos (figura 8). A 

determinação da eficácia foi realizada de forma semelhante à descrita no capitulo 2 

para a infecção com a cepa Y do T. cruzi. Para avaliar a porcentagem de variação no 

peso corporal dos camundongos, estes foram pesados a cada sete dias durante todo o 

período de tratamento. A porcentagem de ganho ou perda de peso foi calculada 

considerando o peso inicial dos animais. A variação de peso foi expressa como a média 

± desvio padrão para cada conjunto de dados, sendo analisada pelo teste não 

paramétrico de comparação múltipla de Tukey. 

 

 

 

Figura 8: Delineamento experimental para avaliação da eficácia de SEDDS contendo RAV no tratamento 

da infecção aguda pela cepa Colombiana de T. cruzi. 

 

Conforme mostrado em estudo prévio de infecção aguda em modelo murino 

realizado com a cepa Y do T. cruzi, o tratamento com BZ (100mg/kg), RAV ou RAV-

SEDDS (20mg/kg) foi capaz de induzir 90% e 100% de cura nos animais, 

respectivamente, quando o tempo de tratamento foi de 40 dias consecutivos (Spósito et 

al., - capitulo 3- dado não publicado). Considerando tais resultados, decidiu-se avaliar a 

eficácia dos SEDDS contendo ravuconazol na infecção aguda pela cepa Colombina, que 

é altamente resistente ao tratamento com benznidazol e apresenta formas largas e pico 

parasitêmico entre o 20º e 30º dia de infecção (ANDRADE, 1985). O esquema de 
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tratamento foi o mesmo utilizado com a cepa Y. O ravuconazol e os SEDDS foram 

administrados por via oral, no 4° dia após infecção e os resultados foram comparados 

com o dos animais do grupo tratado com benznidazol na dose de 100mg/kg, via oral 

também por 40 dias consecutivos. 

De acordo com a figura 9, todos os animais infectados e não tratados 

apresentaram altos níveis de parasitemia e mortalidade de 100% em torno dos 21 dias 

após a infecção (tabela 3).  
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Figura 9: Curva de parasitemia média detectada no sangue periférico de 10 camundongos Swiss fêmeas 

inoculados com 5x103 tripomastigotas sanguíneos da cepa Colombiana do T. cruzi. O tratamento foi 

iniciado aos 4 dias após infecção, por via oral, na dose de 20 mg/kg/dia de RAV, uma vez ao dia, durante 

40 dias consecutivos. RAV-SEDDS (10 mg/mL).  
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Tabela 3: Controle de cura de camundongos infectados com cepa Colombina de Trypanosoma cruzi e 

tratados com benznidazol (BZ), ravuconazol (RAV), sistemas autoemulsionáveis contendo ravuconazol 

(RAV-SEDDS) e SEDDS sem fármaco (BR-SEDDS) durante 40 dias consecutivos 

Grupo 

Experimental1  

 

+ ESF durante e 

após tratamento3 

n/N 

PCR Positivo4 

n/N 

Testes 

Negativos/total 

testes (%) 

 

 

Mortalidade 

(%)5 

BZ 

(100mg/Kg) 
5/10 5/5 5/10 (50%) 1/10 (10%) 

RAV 

(20mg/kg) 
9/10 0/1 

1/10 (10%) 

 
1/10 (10%) 

RAV-SEDDS 

(20mg/kg) 
8/10 0/2 2/10 (20%) 0/10 (0%) 

BR-SEDDS 10/10 NR 0/10 (0%) 0/10 (0%) 

Infectado/não 

tratado 

 

- 

 

NR NR 10/10 (100%) 

Não infectado ND 0/6 6/6 (100%) 0/6 (0%) 

1Camundongos Swiss inoculados por via intraperitoneal com 5x103 tripomastigotas sanguíneos da cepa 

Colombina do T. cruzi. 
2Tratamento iniciado no 4o dia após a infecção, por gavagem, durante 40 dias consecutivos. 
3 +ESF – Exame de sangue fresco positivo durante e após tratamento (antes e após a imunossupressão 

com ciclofosfamida) 
4+PCR = resultado positivo para o ensaio de PCR no 1º e 6º mês após-tratamento. 
5Mortalidade (até 30 dias após o tratamento). ND = não detectado; NR = não realizado 

 

Nos animais dos grupos tratados com ravuconazol e RAV-SEDDS foi observada 

a supressão da parasitemia durante todo o período de tratamento, no entanto após o 

término do tratamento a reativação da parasitemia foi detectada em 90% dos animais 

que receberam o RAV livre e em 80% daqueles tratados com RAV-SEDDS.  Nos 

animais do grupo tratado com RAV livre a reativação da parasitemia foi observada em 

60% dos animais em média após 28 dias do fim do tratamento e 30% após 

imunossupressão. Já os animais do grupo tratado com RAV-SEDDS 40% reativaram a 

parasitemia em 30 dias após o fim do tratamento e 40% após imunossupressão. Os 

animais que receberam BR-SEDDS a partir da 6° dose em média da formulação tiveram 

negativação parasitêmica, porém esta não se manteve, ocorrendo reativação em 100% 

destes a partir do 25° dia de tratamento. No entanto, estes animais tiveram uma 

parasitemia significativamente menor (p< 0,05) que os do grupo infectado e não tratado 

(figura 9). Além disso, 100% dos camundongos que receberam o BR-SEDDS se 

mantiveram vivos até 180 dias após o tratamento (tabela 3). Resultados semelhantes 
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foram observado nos experimentos realizados com a cepa Y do T. cruzi (Spósito et al., - 

capitulo 3- dado não publicado). 

Um resultado que merece destaque foi observado no grupo de animais tratados 

com benznidazol, no qual houve supressão permanente da parasitemia em 50% destes. 

Nos demais, a reativação ocorreu a partir do 23° dia após o fim do tratamento (30%) e 

após os ciclos de imunossupressão (20%) (figura 9, tabela 3).  

A taxa de mortalidade dos animais foi de 10% nos grupos tratados com BZ e 

RAV e 0% para os animais tratados com as formulações de SEDDS (tabela 3), não 

havendo diferença significativa entre os grupos (p>0,05). 

Em estudo realizado por Urbina e colaboradores (2003), camundongos 

infectados com a cepa Colombiana de T. cruzi receberam doses diárias, via oral, de 

100mg/kg de benznidazol (uma vez ao dia) ou 15mg/kg de ravuconazol (duas vezes ao 

dia – total 30mg/kg) durante 20 dias consecutivos. A cura parasitológica foi 

determinada por hemocultura e xenodiagnóstico. A sobrevida dos animais foi de 100% 

em todos os grupos tratados, em conformidade com os achados deste trabalho. O 

benznidazol levou à supressão permanente da parasitemia, com cura parasitológica de 

33%, enquanto os animais tratados com ravuconazol tiveram a reativação da parasitemia 

a partir do 35° após a infeção, não havendo cura parasitológica entre os animais 

infectados.  

A diferença na porcentagem de cura obtida no presente estudo em relação ao 

realizado por Urbina e colaboradores (2003), 10% e 20% nos animais tratados com 

RAV e  RAV-SEDDS, respectivamente e 50% nos animais tratados com BZ pode estar 

relacionada ao prolongamento do tempo de tratamento, de 20 para 40 dias consecutivos 

e também pela utilização do SEDDS, que parece favorecer o aumento da 

biodisponibilidade do RAV por via oral neste modelo animal. No caso do RAV, 

considerando o mecanismo de ação apresentado pelo fármaco, maiores níveis de cura 

podem ser observados ao se aumentar o tempo de tratamento, visto que estes compostos 

levam à diminuição do ergosterol e sua atividade depende da depleção dos estoques de 

ergosterol.  

Em outro estudo, realizado por Bustamante e colaboradores (2014), no qual a 

cura parasitológica foi determinada por exame de sangue a fresco antes e após 

imunossupressão, PCR de tecido, análises histopatológicas e hemocultura observou-se 

que um regime de tratamento com benznidazol 100mg/kg por 40 dias, iniciado 15 dias 
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após a infecção resultou numa rápida redução da parasitemia. No entanto, houve 

reativação da parasitemia em um terço dos animais tratados com BZ aos 150 dias após a 

infecção e uma exacerbação posterior após a imunossupressão com ciclofosfamida, 

obtendo cura parasitológica de cerca de 30%. A extensão do tratamento com BZ por 

mais 20 dias (um total de 60 dias consecutivos) resultou num resultado semelhante ao 

do tratamento por um período de 40 dias.  

A cepa Colombiana de T. cruzi tem sido caracterizada como resistente ao BZ, 

com base em um regime de tratamento de 20 dias (Filardi & Brener, 1987; Neal & van 

Bueren, 1988). A partir dos resultados pode-se inferir que o início precoce do 

tratamento no 4° dia após infecção e o prolongamento do tempo de tratamento por 40 

dias consecutivos foi importante para alcançar os níveis de cura parasitológica de 50%, 

de acordo com critérios de cura estabelecidos neste trabalho, fato esse que não foi 

observado nos esquemas realizados por Urbina e colaboradores (2003) e Bustamante e 

colaboradores (2014). Sendo assim, pode-se sugerir que as alterações nos regimes de 

tratamento – doses diárias, tempo -  podem alterar a eficácia do tratamento com 

benznidazol. 

Avaliou-se ainda a porcentagem de variação do peso corporal dos animais 

durante todo o período de tratamento, observando-se que apenas os animais do grupo 

infectado e não tratado perderam peso. Os demais animais dos grupos tratados tiveram 

ganho de peso ao longo dos 40 dias avaliados (figura 10). O ganho de peso sugere que 

o esquema de tratamento foi bem tolerado pelos animais. 

Mesmo na ausência de cura parasitológica significativa nos animais dos grupos 

tratados com ravuconazol ou SEDDS, obteve-se efeito benéfico da terapia, demonstrado 

pela redução dos níveis de parasitemia, aumento do tempo de sobrevida e ganho de peso 

dos animais (figura 9, figura 10) (tabela 3) após o tratamento. 
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Figura 10: Percentual de variação de peso corporal observado em 10 camundongos Swiss fêmeas 

inoculados com 5x103 tripomastigotas sanguíneos (cepa Colombiana) do Trypanosoma cruzi. O 

tratamento iniciou aos 4 dias após infecção, via oral, na dose de 20mg/kg/dia de RAV, uma vez ao dia, 

durante 40 dias consecutivos. RAV-SEDDS (10mg/mL). A porcentagem de ganho ou perda de peso foi 

calculada considerando o peso inicial dos animais os quais foram pesados a cada sete dias. As barras 

horizontais representam diferença significativa entre os grupos, *(p <0,05). 
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DISCUSSÃO GERAL 

 

No presente estudo, foi desenvolvido uma formulação de SEDDS contendo 

ravuconazol, fármaco pouco solúvel em água (SCB - Classe II), cujos excipientes foram 

Labrasol®, Epikuron®, Miglyol® e etanol. A concentração de óleo e surfactante no 

SEDDS desenvolvido está de acordo com o sistema de classificação de formulações 

lipídicas (LFCS) de Pouton do tipo IIIA (Pouton, 2006; Porter et al., 2008). Observou-

se que os fosfolípidios presentes na lecitina de soja (Epikuron®) foram responsáveis 

pela ação solubilizante do RAV e também pela ação emulsificante juntamente com o 

surfactante Labrasol®. Dentre os óleos, o Miglyol® 810N apresentou-se como melhor 

agente solubilizante para o RAV. A fase oleosa é de grande importância na formulação 

dos SEDDS, pois influencia diretamente na formação espontânea da nanoemulsão, no 

tamanho dos glóbulos, na solubilidade do fármaco e no destino biológico das 

nanoemulsões e fármaco (Date et al., 2010).  

Os valores de potencial zeta das nanogotas de todas as formulações de SEDDS 

desenvolvidos ficaram na faixa de -45 mV a -57 mV.Valores de potencial zeta elevado, 

acima de 30 mV conferem ao sistema grande estabilidade coloidal, pois a repulsão 

eletrostática entre as partículas evita a coalescência (Mohanaj & Chen, 2006). Esse 

potencial zeta negativo é provavelmente devido à lecitina (Epikuron 170®) utilizada nas 

formulações, que pode contribuir parcialmente para o valor negativo do potencial em 

virtude, principalmente, da presença de lipídios ácidos (ácido fosfatídico) (Mosqueira et 

al., 1999). O RAV, devido aos seus grupamentos ionizáveis influenciou a interface das 

nanogotículas, provavelmente por interações polares com grupos fosfato dos 

fosfolípidos. 

O tamanho e o índice de polidispersão são parâmetros extremamente 

importantes ao se caracterizar partículas dentro da escala nanométrica. De uma forma 

geral, esses parâmetros determinam a via de administração, o perfil de distribuição in 

vivo, a quantidade e o destino da substância ativa, toxicidade e estabilidade de 

formulações (Mohanaj & Chen, 2006). As emulsões obtidas a partir da dispersão de 

SEDDS em água a 37°C produziram gotículas relativamente monodispersas (IPD = 

0,159 a 0,431) com diâmetros de 180-260 nm, confirmando a formação de 

nanoemulsões de acordo com a sistema de classificação de formulações lipídicas orais 

do Tipo IIIA. As formulações com o maior teor de ravuconazol, os menores teores de 
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tensioativos associados e os menores diâmetros de nanogotículas foram escolhidas para 

dar prosseguimento aos testes. 

A velocidade de dissolução do RAV foi diretamente relacionada ao aumento da 

porcentagem de Epikuron® na formulação (~15%), onde 8-10 mg/mL de RAV foram 

eficientemente incorporados. A formulação F5, que apresentou a maior concentração de 

RAV e contém etanol assegurou uma carga alta de RAV, permaneceu estável, 

monodispersa e com diâmetro médio das gotículas abaixo de 200 nm. A estabilidade da 

formulação F5 foi atribuída à capacidade da fosfatidilcolina de formar nanogotículas e 

micelas estáveis simultaneamente (Jumma, 1999). 

A técnica de AF4 foi importante para avaliar homogeneidade das formulações 

após emulsificação e a estabilidade das gotas após a diluição. Ambas as formulações 

mostraram duas populações principais entre 100 e 600 nm, que confirmaram a 

coexistência de estruturas micelares e também de nanoemulsões.   É provável a 

formação de micelas mistas contendo RAV, Labrasol® e fosfolípidos. Como os perfis de 

fracionamento indicam que esta espécie é mais abundante nas amostras de RAV-

SEDDS do que nas amostras de BR-SEDDS, podemos hipotetizar que o RAV 

desempenha um papel importante na estabilização de tais estruturas. O fator de forma, 

que é calculado como a razão do raio de giro (determinado por MALLS) pelo raio 

hidrodinâmico (por DLS), Rg/Rh, dá uma visão da distribuição de massa dentro do 

volume de cada estrutura e a forma do nanocarreador em condições de fluxo (Brewer & 

Striegel, 2009). Os valores de Rg/Rh mais baixos obtidos para RAV-SEDDS podem 

indicar uma distribuição de massa mais homogênea do que no caso do BR-SEDDS. O 

pico a tempos de retenção mais elevados (~ 38 min) corresponde a estruturas de 500-

600 nm (Dg), cujo tamanho não varia após a diluição da amostra. Estas estruturas 

maiores podem corresponder a gotículas oleosas (nanogotículas) estabilizadas por 

tensioativos na interface. É interessante notar que o DLS em modo batch não distinguiu 

as duas populações de tamanho similar. Até onde sabemos, este é o primeiro relatório 

do fracionamento de SEDDS por AF4 descrito na literatura. A técnica de AF4 forneceu 

informações adicionais sobre a distribuição de tamanhos e foi capaz de avaliar a 

heterogeneidade das estruturas formadas após a dispersão dos SEDDS em água. 

A formulação F5 com RAV foi caracterizada em termos de robustez à diluição, 

efeito do pH, liberação in vitro do fármaco e estudos de estabilidade devido à sua carga 

útil elevada de RAV (10 mg / mL) e baixo teor de surfactante (Labrasol®). O tamanho 
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do glóbulo e o índice de polidispersão são parâmetros importantes na caracterização das 

gotículas no LFCS. Esses parâmetros não podem ser afetados após a diluição e o 

diâmetro deve estar compreendido entre 100 a 250 nm (Pouton, 2006). A diluição 

ilimitada de SEDDS pode favorecer a separação de fases, o que leva a precipitação de 

um fármaco fracamente solúvel em água, uma vez que as nanoemulsões são formadas 

com uma concentração particular de óleo, surfactante, co-surfactante e água (Ghai & 

Sinha, 2011; Lawrence & Rees, 2000). A formulação desenvolvida mostrou-se robusta 

quanto ao parâmetro diluição, mesmo em concentrações de Labrasol® inferiores à sua 

CMC em água (0,0123% v/v) (Ujhelyia et al., 2012) e não foi observado a precipitação 

de RAV. 

De acordo com os resultados de AF4, o RAV pode formar micelas misturadas 

com Labrasol®, que pode ter uma CMC aparente inferior à CMC de Labrasol® puro em 

água. Consequentemente, estas micelas misturadas poderiam estar presentes, mesmo em 

concentrações de Labrasol® inferiores à CMC em água. A capacidade de solubilização 

do SEDDS não foi perdida pela diluição, o que também pode indicar que uma fração de 

RAV foi associada ao núcleo oleoso das gotículas da emulsão. Este comportamento é 

esperado, devido à natureza lipofílica do RAV e à sua boa solubilidade no óleo 

selecionado (Miglyol®) e na região apolar do núcleo da micela. Os nossos resultados 

indicam que, após a diluição, o RAV-SEDDS forma estruturas estáveis, em estado 

disperso sem sinais de crescimento de cristais ou formação de precipitados. A 

solubilidade em equilíbrio do RAV no meio de dissolução foi avaliada e observou-se 

que a solubilidade foi fortemente dependente da concentração de Labrasol® no meio. O 

Labrasol® produziu um aumento significativo e linear na solubilidade do RAV em meio 

aquoso indicando o efeito de solubilização micelar na presença de Labrasol®, como 

anteriormente relatado (Pouton & Porter, 2008) tendo impacto na taxa e na extensão da 

dissolução de RAV. De acordo com o perfil de liberação do RAV, ficou claro que este é 

um fármaco pouco solúvel e que o SEDDS melhorou sua dissolução nas primeiras 6 h. 

Esta característica sugere uma provável liberação uniforme de RAV-SEDDS in vivo, 

uma vez que o Labrasol® e a lecitina irão provavelmente contribuir para a formação de 

micelas mistas com sais biliares no meio intestinal. Na ausência de surfactante no meio 

de liberação o SEDDS também melhorou a dissolução do RAV, mas em menor 

extensão. Além disso, o pequeno tamanho das gotas de SEDDS dispersas também 



102 
 

Pollyanna Álvaro Ferreira Spósito 

 
 

contribuíram para aumentar a dissolução de RAV em comparação com o RAV livre, 

mostrando um forte efeito da área interfacial na velocidade e na extensão da dissolução. 

A formulação de SEDDS (anidra) mostrou-se estável por um período de 6 meses 

a 25ºC, sem presença de precipitado e, após a emulsificação foi mantido o aspecto 

branco claro da formulação, sem presença de cristais de RAV. Além disso, não houve 

alterações significativas no tamanho médio, IPD e potencial zeta tanto dos BR-SEDDS 

quanto RAV-SEDDS (10 mg/ml). Os dados físico-químicos gerais indicam que os 

SEDDS são uma opção promissora para a administração oral de RAV.  

Quanto à segurança de uso, os BR-SEDDS foram bem tolerados, exceto para o 

grupo II cuja formulação era composta por 25% v/v de Labrasol®. Nesse grupo os sinais 

clínicos de toxicidade foram mais evidentes, tais como dispneia, piloereção, presença de 

fezes pastosas e diminuição do consumo de água e ração, com toxicidade relacionada ao 

teor de Labrasol® presente nas formulações. A diminuição do consumo de ração 

observado nos grupos II e III pode estar relacionada à estase gástrica provocada pelos 

lipídeos, além da irritação do trato gastrointestinal ocasionado pela presença do 

surfactante em quantidades mais elevadas (Delongeas et al., 2010; Sha et al., 2005). 

Doses menores de Labrasol® (0,2-0,3 g / kg) divididas em duas doses diárias não 

induziram efeitos tóxicos observáveis, nem perda de peso corporal significativa. Sha e 

colaboradores (2005) avaliaram o efeito de SMEDDS (sistemas auto-

microemulsionáveis) contendo Labrasol® nas “gap junctions” de células Caco-2 e 

demonstraram que 1% (v/v) do Labrasol® causaram citotoxicidade. Segundo Cornaire e 

colaboradores (2004) cerca de 0,5% v/v de Labrasol® aumentaram a liberação de lactato 

desidrogenase, indicando danos à membrana celular intestinal em experimentos de 

transporte intestinal de digoxina. 

Considerando o exposto, é possível afirmar que a morbimortalidade causada pela 

formulação constituída de 25% de Labrasol® a inviabiliza para demais ensaios de 

caracterização físico-química bem como para futuros experimentos in vivo.  A 

formulação constituída por 15% de surfactante também acarretou alterações clínicas 

quando administrada duas vezes por dia. É válido ressaltar que grande parte dos 

trabalhos desenvolvidos com SEDDS, disponíveis na literatura, revela uma 

porcentagem usual de surfactante entre 25 e 60% (Chengaiah et al., 2011; Xi et al., 

2009; Patel et al., 2012; Vikrant et al., 2010; Gupta et al., 2011). Nestes estudos não foi 

relatada qualquer investigação sistemática de toxicidade animal. Em geral, os 
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tensioativos não podem ser considerados excipientes inertes farmacologicamente ou 

toxicologicamente (Budden et al., 2004). O Labrasol® é amplamente utilizado como 

excipiente farmacêutico para dissolver fármacos lipófilos (Strickley, 2004). No presente 

estudo, verificou-se que o Labrasol® foi tóxico quando utilizado numa proporção de 

25% como um excipiente SEDDS. Assim, priorizando a menor quantidade de 

surfactante necessária, a formulação constituída de 10% de Labrasol® e 5% de etanol foi 

usada para os demais ensaios devido à sua segurança. Apesar dos SEDDS em geral 

apresentarem propriedades físico-químicas promissoras que geram entusiasmo na 

indústria farmacêutica, pouco se sabe sobre os efeitos tóxicos dessas formulações in 

vivo e também os efeitos em animais infectados.  

A formulação F5 foi testada também em camundongos experimentalmente 

infectados com a cepa Y do T. cruzi. Não se observou perda de peso nos animais 

tratados com RAV-SEDDS ou RAV livre, indicando não haver toxicidade adicional 

devido ao fármaco. Nossos resultados indicaram que o RAV-SEDDS pode ser usado em 

esquemas de tratamento de longo prazo com toxicidade mínima e ressaltaram a 

importância de mais investigação in vivo em estudos não clínicos para o tratamento da 

infecção experimentais por T. cruzi. 

Avaliou-se a atividade de cada excipiente utilizado no desenvolvimento da 

formulação F5 contra a forma amastigota de T. cruzi em células H9c2. O RAV-SEDDS 

aumentou cerca de 1,8 vezes a atividade de inibição contra amastigotas em comparação 

com o RAV livre a doses equivalentes ao IC50 (0,1 nM), mostrando uma clara melhoria 

da potência do RAV contra a forma intracelular do parasito. A IC50 foi reduzida para 

0,09 nM (p <0,05), sem qualquer citotoxicidade para as células H9c2. A 0,5 nM (IC90), 

não foram observadas diferenças significativas na atividade, provavelmente porque em 

doses mais elevadas a inibição completa da infecção já havia sido alcançada com o 

RAV livre. Não foram observadas diferenças significativas entre os excipientes e BR-

SEDDS na inibição da infecção. Os SEDDS provavelmente atuam melhorando a 

penetração do RAV no interior das células.  Este efeito está provavelmente relacionado 

ao teor de lipoproteína no meio, modificado pela administração dos SEDDS, ricos em 

triglicerídeos e fosfatidilcolina. Mecanismos semelhantes foram evidenciados em 

parasitos da ordem apicomplexa e trypanosomatidae e também na invasão bacteriana de 

células hospedeiras em presença de conteúdo especial de lipídeos (Pays et al., 2006). As 

lipoproteínas protegem contra a infecção ao interferir na ligação de parasitos e bactérias 



104 
 

Pollyanna Álvaro Ferreira Spósito 

 
 

e no processo endocítico nas células hospedeiras, o que evita a invasão de órgãos (Netea 

et al., 2009). São necessários mais estudos para investigar os efeitos dos SEDDS sobre 

os mecanismos de infecção por T. cruzi.  

A eficácia dos SEDDS contendo RAV com uma dose de 15mg/kg/dia de RAV 

durante 20 dias consecutivos não induziu cura parasitológica, porém obteve-se efeito 

benéfico da terapia, demonstrado pela redução dos níveis de parasitemia e aumento do 

tempo de sobrevida após o tratamento. Considerando tal resultado, realizou-se novos 

estudos de eficácia, prolongando o tempo de tratamento para 30 e 40 dias consecutivos 

e alterou-se a dose do RAV e RAV-SEDDS para 20mg/kg/dia. A modificação do 

esquema terapêutico resultou numa melhoria da eficácia.  

A formulação de SEDDS foi segura para os camundongos infectados após 40 

dias de administração oral repetida por gavagem. Não foram observados sinais clínicos 

de efeito tóxico durante o tratamento com RAV ou RAV-SEDDS. O esquema 

terapêutico foi considerado seguro para este modelo animal experimental. 

O tratamento com uma dose diária de 20 mg / kg de RAV-SEDDS durante 30 

dias resultou numa supressão mais rápida da parasitemia em comparação com o 

protocolo padrão utilizando o benznidazol. Ao analisar a eliminação definitiva dos 

parasitos por meio de uma combinação de diferentes testes, 70% dos camundongos 

tratados com RAV-SEDDS foram curados aos 6 meses de seguimento, contra 40% para 

o RAV livre e 50% para o benznidazol. A formulação de SEDDS foi significativamente 

mais eficaz do que o RAV livre na supressão da parasitemia, prevenindo a morte e 

induzindo cura parasitológica radical. O tratamento com RAV e RAV-SEDDS induziu 

recuperação completa do peso corporal perdido atribuído a infecção aguda em 

comparação com camundongos não tratados e camundongos saudáveis. 

Vale destacar que o BR-SEDDS induziu uma proteção contra perda de peso 

corporal ocasionada pela infecção (p <0,05), associada a uma marcada redução do pico 

de parasitemia e prevenção da morte dos camundongos infectados. A sobrecarga de 

conteúdo lipídico pode alterar o metabolismo dos quilomicrons e lipoproteínas in vivo e 

desempenhar um papel importante na invasão das células hospedeiras pelos parasitos 

(Pays et al., 2006). Os efeitos dos BR-SEDDS na carga parasitária são provavelmente 

transitórios porque não se observou cura e a recrudescência ocorre após o final do 

tratamento. 
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Em adição ao aumento da solubilidade do RAV ocasionado pelo SEDDS 

(Spósito et al., 2017), o Labrasol®, excipiente utilizado na preparação do SEDDS 

aumenta a fluidez da membrana celular (Koga et al., 2006), potencializa a absorção 

intestinal de diferentes fármacos (Eaimtrakarn et al., 2002, Hu et al., 2001, Rama et al., 

2003) e altera a permeabilidade nas " gap junções" (Sha et al., 2005). O Labrasol® 

também inibe o efluxo dos substratos da PgP e aumenta a absorção dessas moléculas. 

Não existem estudos com o RAV relacionados com a inibição da PgP, mas o RAV está 

quimicamente relacionado com fluconazol e itraconazol, que são substratos da PgP 

conhecidos e bem descritos (Lin et al., 2007). Após a administração do RAV-SEDDS, 

nanoemulsões contendo RAV são formadas no intestino e promovem uma absorção 

mais rápida do fármaco pelos enterócitos em comparação com a suspensão de RAV 

livre, que tem uma absorção limitada pela velocidade de dissolução devido à sua fraca 

solubilidade em água. Além disso, o tamanho das gotículas abaixo de 250nm das 

nanoemulsões formadas a partir de SEDDS no intestino delgado, proporcionam uma 

área interfacial extensa para a liberação e absorção de fármaco (Driscoll, 2002; Wang et 

al., 2009). Uma hipótese seria que o conteúdo lipídico dos SEDDS, particularmente os 

triglicéridios de cadeia média, sofrem um rápido transporte linfático a partir do TGI, 

transportando conjuntamente o fármaco hidrofóbico e/ou prevenindo a sua degradação. 

Assim, os níveis de cura aumentados em RAV-SEDDS estão provavelmente 

relacionados com as vantagens desta forma de dosagem de RAV. Recentemente, um 

forma de dosagem nanométrica promoveu um aumento da eficácia de uma lactona 

sesquiterpénica administrada por via oral frente a camundongos infectados por T. cruzi 

(de Mello et al, 2016).  

Outro resultado importante foi o fato de que a administração prolongada de 

RAV-SEDDS por 40 dias induziu a cura de 100% dos animais, sendo que os mesmos 

resultados foram alcançados entre os animais tratados com RAV livre durante 40 dias. 

Estes resultados estão em acordo com a avaliação da atividade in vitro de RAV-

SEDDS, nos quais pode ser verificada a redução significativa nos valores de IC50, mas 

não para IC90, em comparação com RAV livre. Nossos resultados também mostraram 

uma taxa de cura mais elevada em animais infectados com a cepa Y de T. cruzi e 

tratados por 40 dias com benznidazol (90%) em relação aos tratados por 20 dias (50%). 

Também no tratamento de 40 dias, pode ser conseguida uma redução significativa da 

parasitemia e da mortalidade entre os animais que receberam BR-SEDDS em relação 
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aos camundongos infectados e não tratados. Esses resultados são corroborados com 

observações de Guedes e colaboradores (2004) onde um tratamento prolongado com 

albaconazol, outro inibidor da CYP51, por 90 dias foi capaz de induzir a cura definitiva 

em 100% dos cães infectados com a cepa Y de T. cruzi, enquanto a administração de 

albaconazol por 60 dias foi capaz de curar apenas 25% dos animais. Adicionalmente, o 

tratamento de camundongos infectados com cepa Y com uma dose diária de 20 mg de 

RAV/kg durante 28 dias, seguido por um repouso de 7 dias e outros 15 dias de 

tratamento resultou em 33% de cura, enquanto duas doses por dia, resultou em 70% de 

cura (Urbina et al, 2003). Finalmente, um ensaio clínico de segurança e eficácia com 

E1224, um pró-fármaco do RAV, em pacientes com doença de Chagas crônica, 

demonstrou que a eficácia do E1224 na supressão permanente da parasitemia nos 

pacientes pode ser aumentada de 30 para 90% estendendo o tratamento com 400 

mg/semana de 8 a 12 semanas ou por terapia combinada com benznidazol (Torrico 

2013). Tomados em conjunto, esses resultados suportam a noção de que podem ser 

necessários regimes de tratamento mais longos para melhorar a eficácia do tratamento 

da doença de Chagas com derivados de azólicos. 

Avaliou-se ainda a eficácia dos RAV-SEDDS em animais infectados com a cepa 

Colombiana do T. cruzi, utilizando-se o esquema de tratamento prolongado, de 40 dias, 

com uma dose diária de 20mg/kg de RAV, iniciando o tratamento no 4° dia após 

infecção. Observou-se que o tratamento com RAV livre ou RAV-SEDDS, não foi eficaz 

em induzir a cura parasitológica, visto que apenas 10% e 20% dos animais foram 

curados, respectivamente. No entanto, observou-se uma redução da parasitemia em 

relação ao grupo não tratado e o prolongamento do tempo de sobrevida. Uma redução 

da parasitemia também foi observada quando utilizou-se o BR-SEDDS.  

Com relação ao grupo que recebeu 100mg/kg de benznidazol foi observada a 

cura de 50% dos animais. A cepa de Colombiana tem sido caracterizada como resistente 

ao BZ, com base em um curso de tratamento de 20 dias (Filardi & Brener, 1987; Neal & 

van Bueren, 1988). A partir dos resultados obtidos em nosso estudo, pode-se inferir que 

o início precoce do tratamento no 4° dia após infecção e o prolongamento do tempo de 

tratamento por 40 dias consecutivos foi importante para alcançar os níveis de cura de 

50%, fato esse que não foi observado nos esquemas realizados por Bustamante e 

colaboradores (2014) e Urbina e colaboradores (2003), que obtiveram uma taxa de cura 
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de cerca de 30% a 33%, respectivamente. As mudanças no regime de tratamento, doses 

diárias, tempo, influenciaram positivamente na eficácia do tratamento.  

Até o momento, o RAV é considerado um fármaco seguro em ensaios clínicos 

como antifúngico (Beale et al., 2001; Petraitiene et al., 2004; Girmenia & Finolezzi1, 

2011; Watt et al., 2013). Nossos resultados apontam que o uso de doses mais baixas de 

RAV-SEDDS em regimes de tratamento prolongados nos modelos experimentais pré-

clínicos de doença de Chagas é uma estratégia terapêutica promissora.  

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos nesse estudo permitem concluir que:  

 

 Os SEDDS desenvolvidos são do tipo IIIA e as emulsões obtidas a partir da 

dispersão de SEDDS em água produziu gotículas relativamente monodispersas com 

diâmetro médio inferior a 250 nm e potencial zeta na faixa de -45 mV a -57 mV, 

podendo ser consideradas formulações auto-nanoemulsifionadas, adequadas para 

administração oral e estáveis à diluição em volumes importantes de água. 

 A técnica de AF4 foi importante para avaliar a homogeneidade das nanogotículas 

das emulsões formadas a partir dos SEDDS, que apresentaram perfil polidisperso 

em campo de fluxo. 

 As formulações de SEDDS desenvolvidas foram robustas quanto ao parâmetro de 

diluição e estáveis durante o período de estabilidade avaliado, sendo que o meio de 

emulsificação influenciou no tamanho médio, IPD e potencial zeta das 

nanoemulsões formadas; 

 O SEDDS melhorou significativamente a velocidade de dissolução in vitro do RAV 

em comparação com o fármaco livre. 

 A toxicidade in vivo de SEDDS brancos foi dependente da concentração de 

Labrasol® presente na formulação.  

 O tratamento com RAV e RAV-SEDDS com baixo teor de surfactante foi bem 

tolerado pelos camundongos nos esquemas terapêuticos utilizados, inclusive em 

tratamentos prolongados. 
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 A incorporação do RAV nos SEDDS melhorou a potência do RAV in vitro frente a 

forma intracelular do parasito, reduzindo os valores de IC50. 

 A dose de 15mg/Kg/dia durante 20 dias de RAV ou RAV-SEDDS não teve 

atividade curativa, porém suprimiu a infecção e aumentou a sobrevida dos 

camundongos infectados com cepa Y. 

 A dose de 20mg/Kg/dia de RAV-SEDDS por um período de 30 dias foi mais eficaz 

em relação ao RAV livre aumentando a porcentagem de cura de camundongos 

infectados com a cepa Y de T. cruzi. 

  A extensão do período de tratamento para 40 dias impactou positivamente curando 

100% dos animais tratados com RAV-SEDDS e RAV livre e 90% dos tratados com 

benznidazol.  

 O tratamento com RAV ou RAV-SEDDS apresentou efeito supressor, porém não 

induziu a cura parasitológica nos camundongos infectados com a cepa Colombiana 

de T. cruzi no esquema terapêutico utilizado; 

 O tratamento precoce e por um período mais prolongado de 40 dias com o 

benznidazol melhorou o índice de cura de camundongos infectados com a cepa 

Colombiana de T. cruzi; 

 

Em suma, nossos resultados sugerem um aumento da eficácia do tratamento na fase 

aguda da infecção com a cepa Y do T. cruzi, quando o ravuconazol foi incorporado numa 

formulação de SEDDS. Além disso, observou-se que o tratamento etiológico da doença de 

Chagas requer novos regimes terapêuticos e formulações farmacêuticas que forneçam 

níveis plasmáticos sustentados de fármacos anti-T. cruzi por períodos mais prolongados. 

O RAV-SEDDS é um sistema promissor para terapia da doença Chagas, de baixo custo, 

seguro, de fácil produção e adequado para a administração oral, podendo também ser 

testado em outros tipos de patologias no qual o RAV tem atividade, tal como em 

infecções fúngicas. Estudos posteriores, que favoreçam o entendimento do efeito dos 

lipídios presentes nos SEDDS sobre o metabolismo parasitário e sistema imune do 

hospedeiro podem auxiliar em futuros estudos clínicos com o RAV-SEDDS.  
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