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RESUMO 

A Leishmaniose visceral está entre as mais importantes doenças transmitidas por 

vetores que ocorrem no Brasil. Os antimoniais pentavalentes têm sido durante muito 

tempo a primeira linha de tratamento para a doença, mas são tóxicos e apresentam 

efeitos adversos, portanto foram substituídos por Anfotericina B (AB), um antifúngico 

de largo espectro com atividade antiparasitária. Porém, apesar de sua comprovada 

eficácia terapêutica, sua utilização é limitada devido aos diversos efeitos adversos 

que também apresenta. Neste contexto, são necessárias novas formulações que 

minimizem tais efeitos e dentre elas, os carreadores lipídicos nanoestruturados 

revelam vantagens na sua utilização, uma vez que possuem alta capacidade para 

encapsular fármacos e controlar sua liberação para sítios de ação específicos. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver, caracterizar e avaliar a atividade in 

vitro de carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) contendo Anfotericina B no 

tratamento da leishmaniose. Um planejamento experimental fatorial 33 foi realizado 

para avaliar a influência dos tensoativos e da temperatura sobre o tamanho das 

partículas e o índice de polidispersão (PDI). Ele mostrou que as variáveis tensoativo 

e temperatura são fatores que podem influenciar tanto sobre o tamanho das 

partículas como no PDI das formulações. Os carreadores lipídicos nanoparticulados 

de Anfotericina B (NP-AB) foram obtidos pelo método de microemulsão. Partículas 

de tamanhos médios de 294 ± 5,86 e 286 ± 5,31nm, PDI igual a 0,375 ± 0,05;  0,33 ± 

2,90 e potencial zeta de -39,4 ± 0,005; -45,1 ± 1,186 mV foram obtidos para NP-AB 

com 0,1 e 0,05% de AB respetivamente. Valor alto de eficiência de encapsulamento 

foi obtido (99,4%). O estudo de liberação in vitro da AB a partir dos CLN demonstrou 

que o fármaco foi liberado de forma lenta e controlada (4% de AB após 24 horas). A 

citotoxicidade para macrófagos da linhagem J774 (IC50%) foi baixa (4,398 μg/mL) 

quando comparada aos controles de AB e AB desoxicolato (>50 μg/mL). A atividade 

leishmanicida in vitro da NP-AB sobre formas promastigotas e amastigotas de L. 

infantum foi muito maior do que aquela observada para a AB desoxicolato. Estes 

resultados demonstraram que a NP-AB apresentou menor efeito tóxico e alta 

eficácia in vitro, portanto, é uma alternativa promissora para o tratamento da 

leishmaniose visceral.  

Palavras-chave: leishmaniose visceral, carreadores lipídicos nanoestruturados, 

Anfotericina B. 



ABSTRACT 

Visceral Leishmaniasis is one among the most important vector-borne diseases that 

occur in Brazil. Pentavalent antimonial have been for a longtime the first line of 

treatment for the disease, but they are toxic and have adverse effects, so they have 

been replaced by Amphotericin B (AB), a broad-spectrum antifungal with antiparasitic 

activity. However, despite its proven therapeutic efficacy, its use is limited due to 

several adverse effects that are also presented. New formulations that minimize 

those effects reveal advantages of using nanoparticulate carriers in pharmaceutical 

formulations, since these carriers have a high capacity to encapsulate drugs and 

control their release to specific sites of action. Thus, the objective of this work was to 

develop, characterize and evaluate the in vitro activity of nanostructured lipid carriers 

(NLC) containing Amphotericin B for the treatment of leishmaniasis. A 33 factorial 

experimental design was carried out to evaluate the influence of surfactants and 

temperature on the particle size and the polydispersity index (PDI). He showed that 

the surfactant and temperature variables are factors that can influence both the size 

of the particles and the PDI of the formulations. The nanostructured lipid carriers of 

Amphotericin B (NP-AB) were obtained by the microemulsion method. Particles of 

average sizes of 294 ± 5.86 and 286 ± 5.31nm, PDI equal to 0.37 ± 0.05; 0.33 ± 2.90 

and zeta potential of -39.4 ± 0.005; -45.1 ± 1.186 mV were obtained for NP-AB with 

0.1 and 0.05% AB respectively. High value of encapsulation efficiency was obtained 

(99.4%). The study of in vitro release of AB from CNL demonstrated that the drug 

was released in a slow and controlled manner (4% of AB after 24 hours). The 

cytotoxicity for macrophages J774 (IC50%) was low (4.398 μg/mL) when compared 

to controls of AB and AB deoxycholate (> 50 μg/mL). The in vitro leishmanicide 

activity of NP-AB on promastigote and amastigote forms of L. infantum was higher 

than that observed for AB deoxycholate. These results demonstrated that NP-AB 

showed fewer toxic effect and high in vitro efficacy, therefore, a promising alternative 

for the treatment of visceral leishmaniasis.  

Key words: visceral leishmaniasis, nanostructured lipid carriers, Amphotericin B. 
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1.Introdução   

As Leishmanioses são doenças infecciosas provocadas por protozoários 

parasitos do gênero Leishmania, transmitidas por meio de picadas de insetos 

infectados chamados flebotomíneos. As doenças possuem um amplo espectro de 

manifestações clínicas que incluem as formas cutânea, mucocutânea e visceral, 

variando de acordo com a espécie de leishmania envolvida (WHO, 2010a). A 

leishmaniose visceral é a forma mais severa da doença visto que ataca órgãos vitais 

(ALVAR et al., 2012).  

Geralmente o tratamento é realizado com derivados de antimônios 

pentavalentes, que são tóxicos e representam um risco para os pacientes que 

recebem o tratamento. Um fármaco de segunda escolha utilizado é a Anfotericina B 

(AB), um antifúngico de largo espectro com ampla capacidade de distribuição e 

penetração nos tecidos e com atividade antiparasitária previamente relatada 

(MARQUES et al., 2017). No entanto, apesar de sua comprovada eficácia 

terapêutica, sua utilização é limitada devido aos diversos efeitos adversos e tóxicos 

graves. Até agora, o tratamento das leishmanioses constitui um verdadeiro desafio, 

pois os efeitos colaterais e tóxicos que apresentam os fármacos e o alto custo das 

formulações lipídicas da AB são fatores que interferem na adesão do paciente ao 

tratamento (BLANCO, 2017).  

Sendo assim, novas formulações que minimizem os efeitos adversos e 

tóxicos são necessárias. Uma estratégia muita estudada recentemente consiste na 

utilização de carreadores nanoparticulados nas formulações farmacêuticas, já que 

são sistemas que permitem controlar a liberação de fármacos para sítios de ação 

específicos e diminuir a toxicidade. Os carreadores podem se apresentar sob a 

forma de nanopartículas lipídicas solidas (NLS), nanopartículas poliméricas, micelas, 

nanoemulsões e lipossomas, dentre outros. Dentre eles destacam-se as NLS por 

apresentar alta capacidade para encapsular os fármacos hidrofóbicos e hidrofílicos, 

baixa citotoxicidade e boa estabilidade de armazenamento, além de facilitar a 

produção e a esterilização em grande escala (MEHNERT E MADER, 2001; 

REINIER, 2012). 

Diante do exposto, o presente trabalho visa desenvolver nanopartículas 

lipídicas de AB, constituídas por carregadores lipídicos nanoestruturados (CLN) e 
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avaliar sua atividade leishmanicida sobre formas promastigotas e amastigotas de L. 

infantum. Isto apresenta-se como uma estratégia propícia, trazendo possibilidade de 

impedir e diminuir de forma significativa a toxicidade e os efeitos colaterais do 

fármaco, além de desenvolver uma nova alternativa terapêutica eficiente e eficaz 

contra a doença. 
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2- Revisão da literatura 

2.1. Aspectos gerais das Leishmanioses 

As leishmanioses são protozoonoses causadas por parasitos do gênero 

Leishmania, transmitidas por picada de flebotomíneos infectados da ordem Díptera, 

família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gêneros Lutzomyia, subgêneros 

Nyssomyia e Psychodopygus. Os vetores são pequenos insetos de três milímetros 

(3 mm), de cor palha, amarelo, patas e asas peludas, olhos grandes, que vivem em 

locais úmidos com baixa incidência luminosa (BRASIL, 2013; COELHO, 2010). As 

populações mais pobres são mais afetadas pela doença devido a maior exposição a 

fatores de risco (WHO, 2018b). 

Os principais agentes causadores das leishmanioses são protozoários do 

gênero Leishmania da família Trypanosomatidae da ordem Kinetoplastida. São 

conhecidas aproximadamente 20 espécies patogénicas para o homem (GABRIEL et 

al., 2017). Em 1885, na Índia, Cunningham descreveu formas amastigotas da 

Leishmania, em 1903, Leishman e Donovan realizaram a descrição do parasito que 

mais tarde Ross denominou Leishmania donovani (LEISHMAN, 1903; DONOVAN, 

1903; FOGANHOLI, 2011; HANDLER et al., 2015). Apresentam-se nas formas 

flageladas de 15 a 30 μm (promastigotas) e arredondadas de 2 a 6 μm (amastigotas) 

quando estão infectando os hospedeiros invertebrados ou os hospedeiros 

vertebrados (homem) respectivamente.  

Os hospedeiros vertebrados registrados englobam animais silvestres 

(raposas, tamanduá, marsupiais, tatus, canídeos), e domésticos (cão). Os 

hospedeiros invertebrados são os insetos que, dependendo da região, são 

chamados de tatuquira, mosquito palha, asa dura, asa branca, birigui, entre outros 

(COELHO, 2010; FOGANHOLI, 2011; BRASIL, 2013). 

O ciclo de vida do parasito inicia quando as formas promastigotas 

metaciclícas infectantes (estrutura alongada com flagelo livre) são transferidas à 

corrente sanguínea pelo inseto infectado ao se alimentar do sangue do hospedeiro 

vertebrado. Estas formas são fagocitadas pelos macrófagos e se convertem em 

formas amastigotas (estruturas ovaladas sem flagelos) que se multiplicam por fissão 

binaria até provocar o rompimento das células, favorecendo a liberação das formas 

amastigotas e, assim, infectar macrófagos de vários tecidos como do baço, fígado, 
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medula óssea e mucosas. Da mesma maneira, os insetos ao alimentarem-se do 

sangue dos reservatórios infectados, ingerem parasitos leishmania na forma de 

amastigotas, as quais no trato digestivo do inseto por divisão binária se convertem 

em promastigotas. Estas formas se transformam em parapromastigotas e 

permanecem no esôfago e na faringe do vetor até converter-se em formas 

promastigotas metaciclícas infectantes. Nos flebotomíneos o ciclo se completa em 

aproximadamente 72 horas (SOUZA, 2013; BRASIL, 2014; AGUIAR, 2017; 

BLANCO, 2017). A Figura 1 ilustra o ciclo de vida do parasito. 

 

Figura 1. Ciclo de vida da Leishmania. Figura adaptada do sito do Centers for 

Disease Control and Prevention (2013). 

2.1.1. Manifestações clínicas 

As manifestações clínicas da doença variam de acordo com a espécie do 

parasito Leishmania envolvida. Podem variar desde a forma assintomática, lesões 

cutâneas, úlceras mucocutâneas até a forma letal. As leishmanioses são 

classificadas em três formas clínicas principais: leishmaniose cutânea (LC), 

leishmaniose mucocutânea (LMC) e leishmaniose visceral (LV) (WHO, 2018). 
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A LC é a forma mais comum da doença, representa 50 a 75% dos casos. Na 

Ásia, África e Europa, a LC é causada por Leishmania major, Leishmania tropica e 

Leishmania infantum. Nas Américas, a espécie predominante é a Leishmania 

braziliensis, outras espécies como Leishmania amazonensis, Leishmania 

guyanensis, Leishmania panamensis, Leishmania mexicana, Leishmania 

venezuelensis e Leishmania peruviana estão presentes especialmente na América 

Central e na região amazônica. A LC se manifesta por lesões cutâneas que se 

localizam na pele no local da picada, no rosto, braços e pernas. Apesar de esta 

forma ser frequentemente auto curativa, pode criar sérias incapacitações e cicatrizes 

permanentes (GOTO e LINDOSO, 2010; HANDLER et al.,2015).  

A LMC também conhecida como espúndia, geralmente é provocada por 

Leishmania brasiliensis e 90% dos casos ocorrem no Brasil, Bolívia e Peru. Causa 

lesões cutâneas que se estendem e acometem com mais frequência as membranas 

mucosas da região nasal, também podem alcançar o palato, faringe ou laringe. 

Usualmente, as lesões surgem em 2 anos após a infecção cutânea, mas podem se 

estender até 30 anos. (CHAPPUIS et al., 2007; GOTO e LINDOSO, 2010; 

FOGANHOLI, 2011; HANDLER et al., 2015). 

A LV, também conhecida como calazar, é caracterizada por febres irregulares 

e prolongadas, perda de peso, hipertrofia do fígado e baço, inchaços dos gânglios 

linfáticos, anemias, dor abdominal, diarreia, entre outros (GONTIJO, 2004; 

FOGANHOLI, 2011). 

2.1.2 Leishmaniose visceral  

A LV é a forma mais grave das leishmanioses, os parasitos acometem o 

sistema fagocítico mononuclear (SFM) do baço, fígado, medula óssea e dos tecidos 

linfoides, frequentemente se não é tratada adequadamente pode levar até a morte. 

Várias espécies de Leishmania pertencentes ao complexo Leishmania 

donovani são responsáveis por causar a doença. A espécie Leishmania donovani é 

o agente causador da leishmaniose visceral no subcontinente indiano, Ásia e África, 

e a Leismania infantum ou Leishmania chagasi na região do Mediterrâneo e nas 

Américas. Geralmente, no Brasil, a leishmaniose visceral é causada por Leishmania 

infantum, porém casos foram registados no estado da Bahia da doença no qual a L. 
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amazonensis era o agente etiológico (GONTIJO, 2004; FOGANHOLI, 2011; BRASIL, 

2019).   

O período de incubação do parasito varia de 10 dias a 24 meses. A doença 

apresenta um quadro clínico amplo que se caracteriza pela variedade e 

complexidade das manifestações clínicas. O período inicial indica o início das 

manifestações clínicas que variam dependendo do paciente, abarcam febre, palidez 

cutâneo-mucosa, hepatomegalia e esplenomegalia devido à hipertrofia e a 

hiperplasia dos macrófagos das vísceras. O período de estado é caraterizado por 

febre intermitente, perda de peso, incremento da hepatoesplenomegalia. No caso 

que a doença não seja diagnosticada e tratada, atinge o período final que é 

caracterizado por febre constante, desnutrição, anasarca, icterícia, ascite e 

hemorragias (BRASIL, 2006).  

2.1.3. Epidemiologia 

As leishmanioses apresentam distribuição mundial, mas a doença é endêmica 

na Ásia, na Europa, na África, no Oriente Médio e nas Américas, com mais 

prevalência em regiões tropicais e subtropicais. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), estima-se que cada ano ocorram entre 700.000 e 1,3 

milhões de novos casos de leishmaniose no mundo. A população mundial ameaçada 

de desenvolver a doença é de 350 milhões de pessoas. Nas duas últimas décadas 

houve um incremento na incidência da doença devido à migração de pessoas nas 

áreas endêmicas, as mudanças ambientais e climáticas e a degradação das 

condições socioeconômicas (GOTO e LINDOSO, 2010; BASTOS et al., 2016; WHO, 

2018b; JORJANI et al., 2019).   

A LV ocorre em 76 países de quatro continentes, anualmente são registrados 

500 mil novos casos no mundo, mais de 90% ocorrem principalmente na Índia, 

Nepal, Sudão, Bangladesh, Etiópia e Brasil. A taxa de mortalidade dessa forma de 

leishmaniose é de 10%, vertendo-se depois da malária, como a segunda infecção 

parasitária tropical mais letal do mundo (GOTO e LINDOSO, 2010; HANDLER et al., 

2015; BRASIL, 2017; SUNDAR et al., 2018).  

Até os anos 1990, a maioria dos casos de LV ocorria na região Nordeste do Brasil, 

mas no decorrer dos anos, verificou-se uma expansão nas regiões Norte, Sudeste e 

Centro-oeste. No período de 2001 a 2014 nas Américas, 48.720 casos de LV foram 



25 
 

registrados, sendo 46.976 deles ocorrem no Brasil. O coeficiente de incidência de LV 

é estimado em 2,0 casos/100.000 habitantes, aproximadamente 3.500 casos por 

ano são registrados (BRASIL, 2018; ANVERSAL, 2018, SUNDAR et al., 2018). 

2.1.4. Tratamento 

Durante muitos anos, os antimônios pentavalentes como o antimoniato de 

meglumina (Glucantime) e o estibogluconato de sódio (Pentostam) vêm sendo 

considerados como fármacos de primeira escolha no tratamento da doença. No 

entanto, produzem diversos efeitos colaterais severos como pancreatite aguda, 

insuficiência renal e cardiotoxicidade. A toxicidade e o aumento das taxas de 

resistência do parasita registrados em diferentes regiões do mundo diminuíram a 

eficácia dos fármacos o que levou ao uso de fármacos alternativos. (TUIMAN, 2001; 

CHAPPIUS, 2007; SOUZA, 2013; BLANCO, 2017). 

Outros fármacos de segunda escolha utilizados no tratamento incluem a 

pentamidina, a paromomicina, a miltefosina e a Anfotericina B (BASTOS et al., 

2016). 

A pentamidina foi sintetizada como um fármaco antiglicêmico, anos depois foi 

demonstrada a sua atividade antiprotozoária e utilizada no tratamento de LV 

primeiramente na Índia. O fármaco interfere na síntese do DNA do parasito, 

impedindo a replicação e transcrição da mitocôndria. A pentamidina é amplamente 

usada nos países da América do Sul e África, já que é um fármaco de baixo custo e 

não precisa de internação. Ainda assim, possui efeitos adversos importantes, os 

mais frequentes são náuseas, cefaleia, taquicardia, hipoglicemia e hiperglicemia. 

Ainda, foi observada resistência parasitária, o que reduz sua eficácia (BASTOS et 

al., 2016; BLANCO et al, 2017; ANVERSA et al., 2018). 

A paromomicina é um antibiótico aminoglicosídeo produzido por bactérias do 

gênero Streptomyces, com atividade leishmanicida. O fármaco pode ser 

administrado por via parenteral e local, é de baixo custo e eficaz no tratamento. 

Destacam-se como efeitos colaterais náuseas, dor abdominal, nefrotoxicidade, 

ototoxicidade e disfunção hepática ( BASTOS et al., 2016).  

A Miltefosina foi originalmente usada como fármaco antineoplásico. Sua 

atividade antiprotozoária foi descrita na década de 1980, o fármaco é ativo contra 
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Leishmania donovani. Atualmente, é o único fármaco de administração oral contra a 

doença disponível e bem tolerado em crianças. Até agora, seu mecanismo de ação 

não foi elucidado, não obstante alguns pesquisadores apontam que a molécula 

provoca apoptose no parasito e modifica as vias de emissão de sinais das células 

mediada por lipídeo. Outra teoria sugere que o fármaco atua inibindo a síntese de 

lipofosfoglicano (LPG) e glicoproteína 63 (gp63) do parasito. Seus frequentes efeitos 

secundários incluem distúrbios gastrointestinais, vômitos, diarreia e toxicidade renal. 

No entanto, o alto custo do fármaco, a resistência do parasito e seu efeito 

teratogênico diminuíram seu uso em diferentes países (BASTO et al., 2016; BURZA 

et al., 2018; ANVERSA et al., 2018). 

Fármaco de segunda escolha no Brasil, a AB é utilizada em pacientes que 

mostraram resistência ao tratamento com os derivados antimoniais. O principal fator 

limitante do fármaco é sua toxicidade. Em consequência, formulações lipídicas de 

AB foram desenvolvidas com o propósito de diminuir estes efeitos tóxicos. As 

formulações contendo AB foram consideradas como os tratamentos mais eficazes 

no tratamento da LV, já que atuam contra as formas promastigotas e amastigotas do 

parasito. Mesmo assim, seu uso vem sendo limitado por seu elevado custo 

(FILIPPIN e SOUZA, 2006; MONZOTE, 2009). 

Outra estratégia de tratamento consiste nas combinações terapêuticas dos 

fármacos, já que permitem minimizar os efeitos tóxicos, o tempo e dose do 

tratamento, e o desenvolvimento de resistência parasitaria. Dentre elas destacam-

se: antimoniato de meglunina e paromomicina, estibogluconato de sódio e 

paromomicina, miltefosina e paromomicina, AB e miltefosina e, AB e paromomicina. 

Mas, a busca de novas formas de tratamento contra as leishmanioses permanece 

sendo uma prioridade clínica (BASTO et al., 2016; ANVERSA et al., 2018). 

2.2 Anfotericina B (AB) 

A AB é um antifúngico pertencente à família dos antibióticos poliênicos, obtido 

naturalmente a partir da cultura do Streptomyces nodosus. Desde a sua descoberta 

em meados de 1953, a AB é considerada como o antifúngico padrão-ouro para o 

tratamento de infecções sistêmicas e leishmaniose. O fármaco apresenta eficácia 

clinica contra espécies de Aspergillus, Cândida, Cryptococcus, Rhodotorula, 
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Fusarium, Rhizopus, Paracoccidioides, Leishmania, entre outras (ELLIS, 2002; 

DORA, 2005; FILIPPIN e SOUZA, 2006; SANTIAGO et al., 2018). 

A AB possui uma estrutura química bastante complexa (Figura 2). A molécula 

é composta por 37 átomos de carbono formando um anel macrocíclico fechado por 

lactonização. A AB apresenta características hidrofóbicas devido a cadeia de sete 

duplas ligações conjugadas não-substituídas, características hidrofílicas pela cadeia 

poli-hidroxilada com sete grupos hidroxila livres e uma cadeia lateral formando por 

um lactona com uma amina livre lhe conferem propriedades anfotéricas (FILIPPIN e 

SOUZA, 2006; VONICK et al., 2016). 

 

Figura 2. Estrutura química da Anfotericina B. Adaptado de FILIPPIN e SOUZA 

(2006). 

A AB é um pó amarelo alaranjado, inodoro e insípido, pouco solúvel na 

maioria dos solventes, no entanto, sua dissolução pode ocorrer em lauril sulfato de 

sódio, desoxicolato de sódio, dimetilsulfóxido (DMSO), dimetilformamida, 

propilenoglicol, ou parcialmente em metanol. Pertence à classe IV segundo o 

sistema de classificação biofarmacêutica, pois sua solubilidade em água e sua 

absorção no trato gastrointestinal são limitadas (IBRAHIM et al., 2013).  

A AB atua ligando-se ao ergosterol, o esterol primário encontrado na 

membrana das células dos fungos e alguns protozoários, provocando o rompimento 

da membrana celular, levando ao extravasamento de íons e metabólitos 

intracelulares gerando um desequilíbrio iônico, o que provoca a morte da célula 

(ESPOSITO et al., 2003; MARTINEZ , 2006; FILIPPIN e SOUZA, 2006; VONICK et 

al., 2016). 
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Como consequência de sua natureza anfipática, a AB em meio aquoso leva à 

formação de agregados em concentrações definidas. Em concentrações baixas (10-6 

M), a AB encontra-se em uma forma monomérica solúvel. Neste estado forma-se 

uma solução translúcida de coloração amarelada. Em concentrações mais elevadas 

formam-se agregados denominados dímeros ou oligômeros solúveis, com o aspecto 

de uma dispersão coloidal translúcida, são considerados como as formas mais 

tóxicas. Em concentrações superiores a 10-5 M formam-se agregados insolúveis que 

se apresentam como suspensões opacas amareladas (TORRADO et al., 2008; 

ESPADA et al., 2008, BAGINSKI e CZUB; 2009). Estudos demonstraram o impacto 

dos diferentes estados de agregação da AB sobre sua seletividade nas membranas 

fúngicas e toxicidade. Foi verificado que nas suas formas monoméricas, ocorre uma 

ligação mais forte do fármaco ao ergosterol (MIÑONES et al., 2005).  

A técnica de espectrofotometria de absorção no ultravioleta-visível (UV-Vis) 

pode ser usada para determinar o estado de agregação do fármaco (Figura 3). 

Sendo o espectro de absorção caraterístico da forma monomérica solúvel uma 

intensa banda em 406 a 409 nm. O espectro de absorção dos oligômeros é 

caraterizado por uma banda única intensa entre 328–340 nm. Os agregados de 

oligômeros apresentam espectro definido por bandas de menor intensidade de 360–

363, 383–385 e 406–420 nm (TORRADO et al., 2008). 

 

Figura 3. Espectro de absorção dos diferentes estados de agregação da AB. (A) 

Forma monomérica. (B) Forma oligomérica. (C) Agregados de oligômeros. Adaptado 

de TORRADO e al., (2008). 

Atualmente, a solubilidade em solução aquosa de AB é adquirida por meio de 

uma formulação com desoxicolato de sódio (Fungizone), o que regularmente 



29 
 

provoca efeitos colaterais e tóxicos severos, ou através de diferentes formulações 

lipídicas que englobam métodos de elaboração complicados e de alto custo (FALCI 

e PASQUALOTTO, 2015). 

2.2.1 Formulações contendo Anfotericina B  

Atualmente, estão disponíveis quatro formulações para o fármaco: a 

Anfotericina B desoxicolato (AmB-D, Fungizone), a Anfotericina B complexo lipídico 

(ABCL, Abelcet), a Anfotericina B dispersão coloidal (ABDC, Amphotec ou 

Amphocil), e a Anfotericina B lipossomal (AmB-L, Ambisome). Todas as formulações 

compartilham uma eficácia similar, mas, foram verificadas diferenças em relação aos 

efeitos adversos produzidas. As formulações mais utilizadas no tratamento das 

leishmanioses no Brasil são a AmB-D e a L-AmB (BASTOS et al.,2016). 

Com a finalidade de atingir a maior solubilidade da AB em água, foi 

desenvolvida a primeira formulação farmacêutica do fármaco, a AmB-D (Fungizone, 

Bristol-Meyers Squibb). Consiste em uma dispersão micelar do pó liofilizado do 

fármaco com o sal biliar desoxicolato de sódio, administrada por infusão lenta, a fim 

de obter níveis úteis no sangue e tecidos (BASTOS et al.,2016). No entanto, a 

administração da formulação causa efeitos tóxicos, pois a mesma não é homogênea 

e formam-se aglomerados de AB (JAIN e KUMAR, 2010). Os efeitos adversos 

produzidos incluem náusea, vômitos, febre, nefrotoxicidade, cardiotoxicidade, 

hematotoxicidade, hepatotoxicidade, anemia, trombocitopenia, mialgia, hipotensão e 

hipertensão (KOBETS et al., 2012; FILIPPIN e SOUZA, 2006). 

O desoxicolato de sódio é hemolítico e a formulação causa nefrotoxicidade. 

Então, formulações lipídicas de AB foram desenvolvidas com o objetivo de minimizar 

os efeitos tóxicos produzidos pelo AmB-D. Nestas formulações, o desoxicolato de 

sódio foi substituído por lipídios que protegem a AB de tecidos suscetíveis e ajudam 

na captação pelas células reticulo-endoteliais (fígado, baço, nódulos linfáticos), 

conseguindo assim um direcionamento de forma específica do fármaco ao parasita, 

originando maior eficácia e menor toxicidade (FALCI e PASQUALOTTO, 2015; 

KOBETS et al.,2012). 

O complexo lipídico de AB (ABCL) foi a primeira formulação aprovada pela 

FDA (Food and Drug Administration). Consiste em um complexo macromolecular 

constituído de diesteroilfosfatidilcolina (DMPC) e diesteroilfosfatidilglicerol (DMPG). 
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O fármaco é comercializado como Abelcet na forma de suspensão injetável a ser 

diluída em soro glicosado 5%. A formulação possui toxicidade reduzida comparando 

com a AmB-D. Os efeitos colaterais produzidos são similares às formulações 

contendo AB com menor frequência, sendo os mais comuns, calafrios, febre, 

náuseas e fadiga (HAMILL, 2013; FILIPPIN e SOUZA, 2006; FALCI e 

PASQUALOTTO, 2015; HERBRECHT et al., 2003). 

Aguado et al. (2005) avaliaram o risco de toxicidade renal associada à ABCL 

em pacientes com infecção fúngica sistêmica comprovada ou suspeita de 

leishmaniose. Eles observaram que a formulação possui uma baixa nefrotoxicidade, 

mesmo quando é administrada a pacientes com insuficiência renal pré-existente. 

Vários estudos confirmaram o achado do estudo anterior, apesar disso, efetividade 

terapêutica menor foi observada como consequência de níveis plasmáticos menores 

de AB no organismo (FALCI e PASQUALOTTO, 2015; FILIPPIN e SOUZA, 2006). 

Comercializada como Amphocil ou Amphotec, a ABDC é uma dispersão 

coloidal de AB e de sulfato de colesterol com uma estrutura parecida a um 

microdisco (4 nm de espessura, com um diâmetro médio de 100 nm). O fármaco 

apresenta uma eficácia antifúngica parecida ao AmB-D, sendo menos citotóxico 

(BAGINSKI e CZUB, 2009; LEMCKE et al., 2011; BASTO et al., 2016). Os efeitos 

adversos mais comuns observados com o uso do fármaco incluem tremores, 

vômitos, náusea e hipotensão. Verificou-se que a dose máxima tolerada é 7,5 

mg/kg/dia, pois toxicidade cardiovascular foi observada quando doses mais altas 

foram administradas (HAMILL, 2013; FILIPPIN e SOUZA, 2006; HERBRECHT et al., 

2003; FALCI e PASQUALOTTO, 2015). 

A Anfotericina B lipossomal (AmB-L), comercializada como Ambisome, é uma 

preparação lipossômica constituída de lecitina de soja, colesterol, 

diesteroilfosfatidilglicerol (DMPG) e AB. Marques et al., (2017) realizaram um estudo 

comparativo entre as formulações de AmB-D e de AmB-L, avaliando suas 

características, efeitos e toxicidade. Os resultados demonstraram semelhante 

eficiência terapêutica para as formulações, mas a AmB-L apresentou uma toxicidade 

menor comparando com a AmB-D. Vários estudos demonstraram resultados 

significativos com o uso de AmB-L em infecções fúngicas e em LV. No entanto sua 

utilização é reduzida devido a seu custo elevado (BASTOS et al.,2016; 

HERBRECHT et al., 2003; FILIPPIN e SOUZA, 2006; STONE et al., 2016). 
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Além dos efeitos tóxicos ainda observados na administração dos fármacos 

disponíveis, incluindo os antimoniais pentavalentes, os fármacos alternativos e o 

incremento da resistência do parasita reforçam a necessidade de desenvolver 

formulações farmacêuticas inovadoras capazes de aumentar a eficácia e reduzir a 

toxicidade. A fim de contornar esses problemas, ultimamente o interesse está se 

direcionando para a utilização de sistemas carreadores coloidais capazes de regular 

a liberação do fármaco no local de ação, como microemulsão, micelas, 

nano/micropartículas poliméricas, lipossomas, emulsões nanopartículas lipídicas 

sólidas e carreadores lipídicos nanoestruturados (SANTIAGO et al., 2018), sendo 

este último o foco do presente estudo. 

2.3. Nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) e carreadores lipídicos 

nanoestruturados (CLN) 

 As NLS são carreadores nanoparticulados de primeira geração, com tamanho 

de partículas inferior a 1000 nm, cuja matriz é composta de lipídios que são sólidos a 

temperatura ambiente e estabilizadas por tensoativos. Foram desenvolvidas como 

carreador alternativo às emulsões, lipossomas e nanopartículas poliméricas 

(MARCATO, 2009; MEHNERT e MÄDER, 2012; WILCZEWSKA, 2012). 

Os principais componentes utilizados na elaboração de NLS e CLN são 

lipídios, emulsificantes, agua/solvente. Os lipídios utilizados incluem triglicérides 

(triestearina), ácidos graxos (ácido esteárico, ácido palmítico), esteroides (colesterol) 

e ceras (palmitato de cetila), são fisiologicamente bem tolerados. Diferentes 

tensoativos e suas combinações (Pluronic F68, Lecitina, Tween 80, Tween 20) são 

usados como estabilizantes da dispersão lipídica (MARCATO, 2009; YOO et al., 

2013; TAMJIDI et al 2013). 

Vários métodos são utilizados na preparação das NLS e CLN, a saber: 

homogeneização à alta pressão (CALDEIRA et al, 2015), emulsificação e 

evaporação de solvente (COLA et al., 2016), difusão de solvente (NEMEN e 

LEMOS-SENNA, 2011), spray-drying (FREITAS et al.,1998), microemulsão à quente 

(GASCO, 1993, CARNEIRO et al., 2019). 

Dentre as vantagens que apresentam as NLS, ressaltam-se o direcionamento 

controlado dos fármacos ao sito de ação, a proteção do fármaco contra degradação 

rápida, a elevada concentração do mesmo nos tecidos alvo, o aumento da 
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estabilidade, a baixa toxicidade, baixo custo de produção, a possibilidade de 

incorporar fármacos tanto lipofílicos como hidrofílicos. A incorporação depende da 

capacidade do fármaco e dos lipídeos de formar uma mistura homogênea, e da 

estrutura da matriz lipídica solida (MEHNERT e MÄDER, 2012; WILCZEWSKA, 

2012).  

Contudo, as NLS apresentam algumas limitações, como uma baixa eficiência 

de encapsulação e expulsão do fármaco após a sua produção. Durante a 

estocagem, ocorre uma transição polimórfica para uma forma cristalina mais 

ordenada e de baixa energia, limitando o espaço livre para deposição de moléculas 

do fármaco, o que leva à expulsão do material encapsulado (WILCZEWSKA, 2012; 

TAMJIDI et al., 2013).  

Assim, para superar essas limitações, os CLN foram desenvolvidos como 

uma segunda geração de nanopartículas lipídicas. Sua matriz é composta por uma 

mistura de lipídeos sólidos com lipídeos líquidos à temperatura corporal e ambiente. 

A mistura dos lipídeos leva a imperfeições, espaçamento na sua matriz e maior 

capacidade de carga, resultando em maior espaço de deposição para o fármaco e 

em melhor eficiência de carga (TAMJIDI et al., 2013; KATHE et al., 2014). A Figura 4 

apresenta a matriz lipídica das NLS e CLN demonstrando a maior capacidade de 

incorporação do fármaco no CLN. 

        

Figura 4: Esquema estrutural das nanopartículas lipídicas solidas (A) e carreadores 

lipídicos nanoestruturados (B). Adaptado de YOO et al., 2013 

Tal como as NLS, os CLN possuem um amplo campo de aplicações, 

especialmente nas áreas cosmética e farmacêutica. Nesta última, foi investigada sua 

aplicação para diferentes vias de administração, como oral, ocular, pulmonar, tópica, 
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parenteral. Butani et al., (2016) desenvolveram nanopartículas lipídicas sólidos de 

AB formuladas para aplicação tópica para a melhoria da atividade antifúngica. Os 

resultados indicaram que as NLS são sistemas adequados para o encapsulamento 

de fármacos pouco solúveis em água (93,8 ± 1,8%), além disso, as NLS 

demonstraram atividade terapêutica eficaz, apta para ter administração tópica. 

Santiago et al., (2018), desenvolverem um CLN contendo AB e avaliaram 

suas propriedades físico-químicas e farmacêuticas. Foi observado que quando a AB 

foi encapsulada no carreador, não houve alterações significativas nas características 

físicas e químicas, nem na estabilidade do CLN. Também foi observada uma alta 

taxa de encapsulamento do fármaco (>90%). Pois, é importante ressaltar que os 

CLN são capazes de incrementar a taxa de incorporação de fármaco, além de 

mostrarem boa estabilidade durante a estocagem. 

O uso desses nanocarreadores é uma boa perspectiva para o tratamento das 

leishmanioses, já que eles permitem reduzir a toxicidade do tratamento, são de 

baixo custo, também possuem vantajosas características biológicas e farmacêuticas. 

Assim, diante do exposto, o grande desafio para o tratamento da doença, 

consiste no desenvolvimento de formulações terapêuticas menos tóxicos, eficazes e 

que produzem menos efeitos adversos. O desenvolvimento de carreadores lipídicos 

nanoestruturados de Anfotericina B parece uma estratégia interessante, pois, além 

de reduzir a toxicidade do tratamento, permitirá aumentar a eficácia do tratamento. 
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3- OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Desenvolver, caracterizar e avaliar atividade in vitro de carreadores lipídicos 

nanoestruturados (CLN) contendo Anfotericina B para o tratamento da leishmaniose 

visceral. 

3.2. Objetivos específicos 

 Desenvolver uma formulação-base de CLN contendo Anfotericina B; 

 Otimizar as variáveis das formulações; 

 Desenvolver os CLN a partir das variáveis otimizadas e determinar as 

características físico-químicas;  

 Quantificar o fármaco encapsulado nos CLN por espectroscopia no UV-Vis; 

 Determinar eficiência de encapsulação do fármaco AB nos CLN; 

 Analisar a estabilidade das nanopartículas de AB 

 Determinar a liberação in vitro da AB na formulação; 

 Avaliar a citotoxicidade da formulação in vitro em macrófagos murinos J774; 

 Avaliar da atividade leishmanicida das formulações sobre formas promastigotas e 

amastigotas de L. infantum (cepa OP46). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS  
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4 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

4.1. Materiais  

Anfotericina B (AB) foi adquirida da Wako Pure Chemical Industries (Osaka, 

Japão) e Anfotericina B desoxicolato de sódio (AmB-D) da Sigma Aldrich® (Sant 

Louis, EUA). Ácido estearico e ácido oleico foram fornecidos pela Synth® (São 

Paulo, Brasil), fosfatidilcolina hidrogenada (Phospholipon 80H) foi adquirido da 

Lipoid GMBH (Germany), Polisorbato 80 (Tween 80) da Vetec (Rio de Janeiro, 

Brasil). Para a realização dos testes in vitro, o meio de cultura RPMI, brometo de 3-

[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil tetrazólio (MTT) foram obtidos da Sigma Aldrich® 

(Sant Louis, EUA) e o soro fetal bovino (SFB) da Vitrocel Embriolife® (Campinas, 

Brasil). Os macrófagos murinos (linhagem J774), L. infantum (cepa 

MCAN/BR/2008/OP46 - OP46), meio de cultura Liver Infusion Tryptose (LIT) foram 

cedidos pelo Laboratório de Imunopatologia, NUPEB, UFOP.  

4.2. Desenvolvimento da formulação-base de CLN contendo Anfotericina B 

O método da microemulsão descrito por GASCO (1993) foi utilizado na 

preparação das nanopartículas. Este método consiste em obter nanopartículas em 

duas etapas. A primeira etapa consiste em preparar uma microemulsão O/A. A fase 

lipídica, constituída pela mistura de ácido esteárico e ácido oleico com os 

tensoativos e AB, foi aquecida separadamente da fase aquosa composta por água 

ultrapurificada em banho-maria até a temperatura de 85 ± 2 °C. Posteriormente, a 

fase aquosa foi vertida lentamente sobre a lipídica e a mistura foi submetida à 

emulsificação sob agitação mecânica constante de 600 rpm (Fisaton®, Modelo 713). 

 A segunda etapa consiste em manter a dispersão da microemulsão resultante 

sobre agitação até resfriar a 65°C ,depois verter em água ultrapurificada gelada (3,0 

± 0,5 ºC) com o propósito de solidificar as partículas, as formulações obtidas foram 

mantidas sob agitação mecânica de 600 rpm até atingir 15± 5°C. Duas 

concentrações de AB (0,1 e 0,05%) foram utilizadas na preparação da formulação-

base, para otimização por desenho experimental.  

4.3. Otimização da formulação por desenho experimental fatorial 33 

O planejamento fatorial 33 foi utilizado para avaliar a influência dos tensoativos 

e da temperatura sobre o tamanho das partículas e o índice de polidispersão (PDI). 
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Foram avaliadas 3 variáveis diferentes, cada uma a três níveis descritos como 

mínimo (-), médio (0) e máximo(+). As análises estatísticas dos dados e as curvas 

de superfície de resposta foram realizadas usando o software Minitab® 18 Statistical 

Software (Minitab Inc., State College, PA, USA) para representar os valores das 

respostas. A tabela 1 apresenta as concentrações dos tensoativos e as 

temperaturas utilizadas no planejamento do experimento. As formulações para cada 

concentrações de AB (0,1 e 0,05 mg/mL) foram preparadas conforme descrito no 

item 4.2. 

Tabela 1. Concentrações dos tensoativos e temperaturas referentes ao nível de 

planejamento fatorial 33 

Fatores Níveis 

 - 0 + 

Phospholipon 80 H (%) 1,5 2,0 2,5 

Tween 80 (%) 2,5 3,0 3,5 

Temperatura (°C) 65 70 75 

 

4.4. Desenvolvimento e caracterização físico-química dos CLN a partir das 

variáveis otimizadas  

 Duas formulações distintas foram preparadas para cada concentração de AB: 

NP-AB (formulação contendo o fármaco Anfotericina B) e NP-BR (formulação 

branca, sem o fármaco). As concentrações usadas para todos os constituintes foram 

determinadas após a otimização da formulação pelo desenho experimental. Na 

Tabela 2 estão descritas as formulações preparadas e suas composições na 

concentração de 0,1%, 0,05% de AB. 
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Tabela 2. Composição e temperatura de resfriamento da microemulsão O/A usando 

uma concentração de AB 0,1% e 0,05%. 

Formulação Ácido 

Esteárico 

(%) 

Ácido 

Oleico 

(%) 

Tween 

80 (%) 

Phospholipon 

80H (%) 

Temperatura 

(°C) 

AB 

(%) 

NP-BR 4 1 3,04 1,96 68 - 

NP-AB 4 1 3,04 1,96 68 0,1 

NP-BR1 4 1 3,32 1,68 75 - 

NP1-AB 4 1 3,32 1,68 75 0,05 

 

O tamanho de partículas e o índice de polidispersão (IP) das nanopartículas 

foram avaliados pelo método Dynamic Light Scattering (DLS), o potencial zeta foi 

medido de acordo com a técnica de microeletroforese associada à anemometria do 

laser doppler. Em ambas as determinações as amostras foram analisadas após 

diluição (1:1000) com água purificada pelo equipamento Zetasizer Nano Z00s+ 

(Malvern Instruments, UK). Cada análise foi realizada em triplicata, as medidas 

foram executadas em ângulo de retroespalhamento de 173°, à temperatura de 25 

°C. Os dados foram expressos como a média ± desvio padrão. 

4.5. Quantificação da Anfotericina B por espectroscopia no UV-Vis 

Para a quantificação da AB foi preparada uma curva de calibração em DMSO. 

Soluções de AB foram preparadas nas concentrações de 0,5; 1,0; 2,5; 5; 15; 20 

μg/mL e a absorbância destas soluções foram determinadas por espectrofotômetro 

na região UV-Vis (Espectrofotômetro UV-VIS duplo feixe AJX-6100 PC, Micronal) no 

comprimento de onda de 416 nm (SANTIAGO et al.,2018). A equação da reta obtida 

da curva de calibração foi utilizada na determinação da eficiência de encapsulação e 

do perfil de liberação da formulação.  

4.6. Eficiência de encapsulação (%EE) 

A quantidade de fármaco encapsulado nos CLN foi determinada utilizando a 

técnica de ultrafiltração/centrifugação. A eficiência de encapsulação da AB pelos 

CLN foi determinada mediante a razão entre a quantidade de fármaco associado às 

nanoestruturas [calculada como a diferença entre a quantidade total de fármaco 
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presente na formulação (fármaco total) pela quantidade do fármaco não incorporado 

nos CLN (fármaco livre)] e a quantidade do mesmo presente na formulação (fármaco 

total) multiplicado por cem. Por isso, para se determinar a concentração de fármaco 

livre, alíquotas de 500 µL da suspensão coloidal foram colocadas em unidades de 

ultrafiltração/centrifugação e centrifugadas por 30 minutos a 13000 rpm, logo após 

amostras do sobrenadante foram coletadas. Para determinar a concentração de 

fármaco total, 1mL de NP-AB foi adicionado em 25 mL de DMSO, colocado em 

ultrassom para quebrar as nanopartículas, em seguida 1ml da solução foi diluída em 

3 mL de DMSO. Em seguida, as amostras foram analisadas por espectrometria 

UV/Vis (Espectrofotômetro UV-VIS duplo feixe AJX-6100 PC, Micronal), em 

comprimento de onda de 416 nm. 

Subsequentemente, a eficiência de encapsulação foi calculada utilizando a 

equação 1: 

% EE= 
FT−FL

FT
∗ 100 

Onde: FT representa à concentração do fármaco total adicionada na formulação e 

FL é a concentração do fármaco livre não incorporado às nanopartículas. 

4.7. Estudo de estabilidade 

As formulações foram armazenadas sob refrigeração (4ºC) por 90 dias e às 

características físico-químicas como: tamanho de partículas, índice de polidispersão 

e potencial zeta foram avaliadas após 1, 15, 30,45, 60 e 90 dias. 

4.8. Estudo de liberação in vitro 

 A liberação da AB a partir dos CLN foi realizada pelo método de diálise. 4 mL 

de NP-AB foram colocados em membranas de diálise e submersos em 30 ml de uma 

solução 1:1 PBS:DMSO à  37°C, com agitação constante. Alíquotas de 1mL do meio 

de liberação  foram coletadas nos intervalos de tempo de 0; 1; 2; 4; 6; 12 e 24 horas, 

e a cada coleta, a mesma quantidade de meio de liberação foi reposto. As amostras 

coletadas foram analisadas por espectroscopia UV-vis (Espectrofotômetro UV-VIS 

duplo feixe AJX-6100 PC, Micronal) no comprimento de onda de 416 nm para 

quantificar a AB liberada da formulação. 
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4.9. Avaliação da citotoxicidade sobre cultura de macrófagos murino (linhagem 

J774) 

A citotoxidade das formulações foi avaliada pelo método MTT em macrófagos 

murino da linhagem J774. 

4.9.1. Cultivo dos macrófagos murino J774 

Os macrófagos foram cultivados em garrafas de cultura contendo meio de 

cultura RPMI-SFB 10% com vermelho de fenol. As células foram mantidas em estufa 

a 37 °C e 5% CO2. 

4.9.2. Preparo das amostras  

As formulações de nanopartículas preparadas foram diluídas em meio RPMI-

SFB 10% de maneira a obter amostras nas concentrações de 50; 25; 12,5; 6,25; 

3,125; 1,5 e 0,75 µg/mL. As amostras de AB foram preparadas a partir de uma 

solução mãe contendo 1 mg/mL do fármaco e uma solução estoque contendo 250 

µg/mL, diluindo em meio RPMI-SFB 10% de modo a obter amostras nas mesmas 

concentrações que as formulações de CLN.    

4.9.3. Preparo das células J774 

Os macrófagos foram coletados por meio de “cell scraper” e transferidos para 

tubo de 50 mL do tipo Falcon. As células foram centrifugadas a 1300 rpm por 7 

minutos a 4 °C. Após centrifugar, o sobrenadante foi descartado, as células foram 

ressuspendidas em meio RPMI-SFB 10% e homogeneizadas para a contagem. 

Posteriormente, a contagem das células foi feita em câmara de Neubauer usando o 

teste de exclusão de viabilidade pelo azul de tripan. Em seguida, o volume de 

suspensão celular foi ajustado para uma concentração de 1x105 células/poço. As 

células foram plaqueadas (100μL/poço) em microplacas de 96 poços a uma 

concentração de 1x105 células/poço e incubadas por 4 horas a 37 °C e 5% CO2 para 

aderência das células no fundo dos poços. 

Após esse tempo de incubação, o sobrenadante das placas foi retirado e 

foram adicionados 50 μL/poço de RPMI-SFB 10% e 50μL/poço das diferentes 
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concentrações das formulações conforme descrito no item 4.10.2. As placas de 

cultura foram incubadas por 24, 48 e 72 horas a 37 °C e 5% CO2. 

4.9.4. Ensaio de viabilidade celular  

A viabilidade celular foi determinada pelo teste de MTT. Passadas as 24, 48 e 

72 horas, o sobrenadante foi retirado e os poços foram lavados com o meio RPMI 

com a finalidade de uma retirada mais eficiente do tratamento neles. Foram 

adicionados 100 μL/poço de RPMI-SFB 10% e 50 μL/poço da solução de MTT. As 

placas foram incubadas por 4 horas em estufa a 37 °C e 5% CO2. Depois, foi 

adicionado 60 μL/poço de SDS 10% HCl 0,01M e as placas de cultura foram 

novamente incubadas a 37 °C e 5% CO2 por 18 horas. Células do meio de cultura 

em RPMI-SFB 10% foram utilizadas como controle de viabilidade celular. 

As amostras foram colocadas na placa em triplicata e o teste foi feito duas 

vezes em tempos diferentes. A leitura da placa foi realizada em leitor de microplacas 

no comprimento de onda de 490 nm.  

O software GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA) 

foi utilizado para análise dos resultados e determinação dos valores do IC50%. 

4.10. Avaliação da atividade leishmanicida dos CLN sobre formas 

promastigotas de L. infantum (cepa OP46) 

4.10.1. Preparo das amostras 

Os CLN foram diluídos em meio RPMI-1640 sem vermelho de fenol (RPMI), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) (RPMI- SFB 10%) de modo a 

obter amostras nas concentrações de 0,05; 0,09; 0,18; 0,38; 0,75; 1,50; 3,125; 6,25 

µg/mL. As amostras de AB foram preparadas a partir de uma solução mãe contendo 

1 mg/mL do fármaco, diluindo-se a mesma em meio RPMI-SFB 10% de modo a 

obter amostras nas mesmas concentrações que as amostras de CLN.  

4.10.2. Cultivo e preparo da L. infantum 

A Leishmania infantum foi cultivada em frasco de Erlenmeyer contendo meio 

LIT e incubada em estufa a 24°C. 5 mL de Leishmania foi retirado do frasco, 
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colocado em um tubo Falcon de 50 mL e centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos a 

23°C. Após centrifugação, o sobrenadante foi descartado e os parasitos foram 

ressuspendidos em meio RPMI- SFB 10%. Seguidamente, foi processada a 

contagem dos parasitos viáveis em câmara de Neubauer, depois, o volume de 

células necessário para o experimento foi ajustado para uma concentração de 2x107 

células/poço. Finalmente 100 μL/poço das células foram colocadas em placas de 96 

poços junto com 50 μL/poço das amostras preparadas nas concentrações descritas 

no item 4.11.1 e as mesmas foram seladas com parafilme e incubadas na estufa a 

25°C por 24, 48 e 72 horas. 

4.10.3. Ensaio de viabilidade celular 

A viabilidade celular foi avaliada mediante o teste de MTT. Após 24, 48 e 72 

horas, as placas de cultura foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos a 18 °C e 

o sobrenadante foi descartado. 100 μL/poço de meio RPMI-SFB 10% e 50 μL/poço 

da solução de MTT foram adicionados nas placas de cultura. Essas mesmas foram 

recobertas com papel alumínio e mantidas por 4 horas em estufa a 24°C. 

Decorrendo esse tempo, foi adicionado 60 μL/poço de SDS 10% HCl 0,01N e as 

placas de cultura foram incubadas na estufa a  24°C por mais 18 horas. Células do 

meio de cultura em RPMI- SFB 10% foram utilizadas como controle.  

As amostras foram colocadas na placa em triplicata e o teste foi realizado 

duas vezes em dias diferentes. A leitura das placas foi feita em leitor de ELISA no 

comprimento de onda de 490 nm.  

4.11. Avaliação da atividade leishmanicida sobre formas amastigotas de L. 

infantum (cepa OP46) 

4.11.1. Preparo das amostras 

Amostras nas concentrações de 4,398; 0,4398; 0,04398 μg/mL foram 

preparadas diluindo a formulação contendo AB em meio RPMI-SFB 10% e nas 

concentrações de 3,165; 0,3165; 0,03165 μg/mL diluindo a formulação branca no 

mesmo meio, baseando-se na menor concentração de IC50 obtido nos tempos 

avaliados no teste de citotoxicidade para macrófagos J774 (Tabela 7), a fim de 

garantir que aproximadamente 50% da cultura de macrófagos mantiveram-se 
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viáveis. As amostras de AmB-D foram preparadas a partir de uma solução estoque 

contendo 250 μg/mL do fármaco, diluindo-se a mesma em meio RPMI-SFB 10% de 

modo a obter amostras nas mesmas concentrações que as amostras da formulação 

contendo o fármaco. 

4.11.2. Cultivo e preparo de macrófagos murino J774 e de L. infantum (cepa 

OP46 GFP) 

Os macrófagos foram cultivados e preparados conforme os item 4.9.1 e 4.9.2 

respectivamente e a L.infantum (cepa OP46 GFP) conforme o item 4.10.2. 

4.11.3. Infecção de células J774 com L. infantum cepa OP46 e tratamento 

Para que ocorresse a infecção foi seguida a proporção 1 macrófago para 10 

promastigotas (1:10) (tubo - 1x105 de macrófago J774: 1x106 de promastigotas de L. 

infantum cepa OP46 GFP). Nos tubos incubados foram colocados 100 μL/tubos dos 

parasitos e mantidos em estufa a 37 °C e 5% CO2 por três horas, tempo necessário 

para infecção de macrófagos. Decorrido esse tempo, os parasitos que não 

infectaram as células foram retirados por lavagem, 1 mL/tubo de PBS 10% foi 

adicionado nos tubos e centrifugados a 1300 rpm por 10 minutos a 18°C. Após a 

centrifugação, os tubos foram mantidos em estufa a 37 °C e 5% CO2 por 15 minutos, 

depois desse tempo o sobrenadante foi descartado. Em seguida, 200 μL/tubo de 

RPMI-SFB 10% e 200 μL/tubo das diferentes concentrações das formulações 

descritas no item 4.11.1 foram adicionados nos tubos e os mesmos foram incubados 

em estufa de CO2 nos tempos de 24 e 48 horas de tratamento.  

Logo após os tempos de tratamento, 1 mL/tubo de PBS 10% foi adicionado 

nos tubos e centrifugados a 2100 rpm por 10 minutos a 18°C. O sobrenadante foi 

descartado e as células ressuspendidas em 200 μL/tubo de PBS 10% associado a 

1μL de iodeto de propídeo para leitura (20.000 células/eventos por tubo) em 

Citômetro de Fluxo (FACSCalibur® – Becton Dickinson).  

O software FlowJo® 7.6.4 (Tree Star Inc., Ashland, OR, USA) foi utilizado 

para analisar os resultados da atividade leishmanicida das amostras em formas 

amastigotas de L infantum OP46 GFP. A análise consistiu na seleção da população 

macrófagos J774 de interesse mediante de gráficos de distribuição pontual de FSC 
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(tamanho) versus SSC (complexidade), depois, a porcentagem de macrófagos 

infectados após o tratamento foi comparado ao grupo controle sem tratamento 

(100% de infecção).  

4.12. Análise estatística 

Todos os experimentos foram realizados em duplicata e os dados são 

apresentados como média ou média ± desvio padrão. As diferenças entre as 

variáveis foram avaliadas através do teste ANOVA 2way seguida de teste de Tukey 

para múltiplas comparações. Para todas as análises, foi aceito o intervalo de 

confiança de 95%, as diferenças entre os grupos foram consideradas estatísticas 

significativas quando p<0,05. 
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5. Resultados e discussão 

5.1. Otimização das variáveis da formulação 

O planejamento experimental permite avaliar a significância estatística dos 

efeitos dos fatores em estudo, bem como os efeitos de interação entre eles. Além 

disso, permite diminuir o número de experimentos a serem executados, o tempo e o 

consumo de reagente (Ferreira et al.,2007). A matriz dos ensaios para a obtenção 

das CLN contendo AB (Tabela 3) foi obtida mediante o Software Minitab® utilizando 

o desenho de planejamento multinível. As variáveis analisadas foram concentrações 

de Phospholipon 80H (1,5; 2,0; 2,5%), Tween 80 (2,5; 3,0; 3,5%) e temperatura (65, 

70, 75°C). A concentração nas formulações dos tensoativos (5%) foi determinada 

em um precedente estudo (dados não mostrados) e mantida como constante. 

Portanto, apenas formulações com essa concentração de tensoativos foram 

consideradas. Um total de nove (9) formulações foi feito para cada concentração de 

AB (0,1%; 0,05%) e resultados do tamanho de partículas (nm) e do PDI estão 

apresentados nas tabelas 4 e 5 respetivamente. 

Tabela 3. Matriz de ensaios para a obtenção dos CLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Tween 80 Phospholipon 80H Temperatura 

 (%) (°C) 

1 2,5 2,5 65 

2 2,5 2,5 70 

3 2,5 2,5 75 

4 3,0 2,0 65 

5 3,0 2,0 70 

6 3,0 2,0 75 

7 3,5 1,5 65 

8 3,5 1,5 70 

9 3,5 1,5 75 
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Tabela 4. Tamanho de partículas, Índice de polidispersão (PDI) obtidos com 

planejamento fatorial 33 em formulações contendo AB 0,1%. 

Formulação Concentrações Resultados 

 Tween 80 

(%) 

Phospholipon 

80 H (%) 

Temperatura 

(°C) 

Tamanho 

Partículas 

(nm) 

PDI  

NP-AB1 2,5 2,5 65 398,3±14,43 0,497±0,05 

NP-AB2 3,0 2,0 65 285,1±7,97 0,358±0,02 

NP-AB3 3,5 1,5 65 321,0±6,95 0,390±0,01 

NP1-AB1 2,5 2,5 70 341,4±5,95 0,410±0,03 

NP1-AB2 3,0 2,0 70 277,1±2,08 0,313±0,03 

NP1-AB3 3,5 1,5 70 292,8±6,27 0,356±0,04 

NP2-AB1 2,5 2,5 75 297,5±0,56 0,366±0,01 

NP2-AB2 3,0 2,0 75 291,5±8,59 0,386±0,01 

NP2-AB3 3,5 1,5 75 310,1±7,76 0,429±0,01 

 

Os resultados mostrados na Tabela 4 indicam que o tamanho das partículas 

variou de 277,1 nm a 398,3 nm, enquanto o PDI variou de 0,313 a 0,497. A 

formulação contendo a menor concentração de Tween 80 (2,5%) e a maior 

concentração de Phospholipon 80H (2,5%), produziu nanopartículas de tamanho e 

PDI maiores (398,3 nm; 0,497 respetivamente). Diversos fatores podem influenciar 

no diâmetro das partículas dos CLN, incluindo os componentes da formulação 

(tensoativo, as caracteristicas dos lipideos e do fármaco), as técnicas de produção 

(temperatura, tempo, equipamentos) (MARCATO e al., 2009). Segundo a literatura a 

concentração de tensoativo pode influenciar no tamanho de partículas de CLN 

(SHAHUL et al., 2014; KULLAVADEE et al., 2011).  

Adicionalmente, na Tabela 4 é observado que o aumento da concentração de 

Tween 80 (3,0%) e a redução da concentração de Phospholipon 80H (2,0%) levaram 

à diminuição do diâmetro e da polidispersidade das partículas (277,1nm; 0,313 

respetivamente). O Tween 80 por ser um surfactante hidrofílico (EHL de 15) interage 

melhor com o fármaco, favorecendo maior estabilidade à formulação e partículas de 

tamanhos menores. Um estudo avaliou o efeito da concentração de lipídeos (óleo de 
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coco) e surfactantes (mistura de Tween 80/Span 80) no tamanho de partícula de 

nanopartículas lipídicas sólidas de Cefpoxima Proxetil. Observou que o diâmetro das 

NLS de Cefpoxima Proxetil diminuiu com o aumento da concentração de tensoativos 

(GUPTA et al.,2017).  

Tabela 5. Tamanho de partículas (nm), Índice de polidispersão (PDI) obtidos com 

planejamento fatorial 33 em formulações contendo AB 0,05% . 

Formulação Concentrações Resultados 

 Tween 

80 

(%) 

Phospholipon 

80 H (%) 

Temperatura 

(°C) 

Tamanho 

Partículas 

(nm) 

PDI  

NP-AB1 2,5  2,5 65  332,9 ± 6,63 0,415 ± 0,006 

NP-AB2 3,0  2,0 65  346,7 ± 37,05 0,414 ± 0,026 

NP-AB3 3,5 1,5 65  358,6 ± 15,19 0,421 ± 0,028 

NP1-AB1 2,5  2,5 70  273,3 ± 7,81 0,366 ± 0,009 

NP1-AB2 3,0  2,0 70  323,3 ± 3,84 0,318 ± 0,053 

NP1-AB3 3,5  1,5 70  292,2 ± 6,09 0,378 ± 0,004 

NP2-AB1 2,5  2,5 75  330,2 ± 8,42 0,420 ± 0,001 

NP2-AB2 3,0 2,0 75  263,6 ± 2,90 0,276 ± 0,007 

NP2-AB3 3,5  1,5 75  261,5 ± 3,28 0,347 ± 0,008 

 

Em relação com as formulações contendo 0,05% de AB (Tabela 5), o 

tamanho das partículas variou de 261,5 nm a 358,6 nm. O PDI variou de 0,276 a 

0,421. O tamanho de partículas (358,6nm) e PDI (0,421) mais altos foram obtidos na 

formulação composta com 3,5% de Tween 80; 1,5% de Phospholipon 80H e de 

temperatura de resfriamento de 65°C. As nanopartículas são produzidas por efeito 

do contato rápido e da diferença de temperatura da microemulsão aquecida e da 

solução aquosa resfriada. Portanto é o principal parâmetro que afeta os diâmetros 

dos CLN. Uma diferença de temperatura alta possibilita a recristalização rápida do 

lipídeo e impede a agregação dos CLN formados. Por isso, nanopartículas com 

diâmetros menores são obtidas quando é maior a diferença de temperatura entre a 

microemulsão aquecida e a solução aquosa resfriada (SOUTO et al, 2011). 
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Também, se pode observar que o tamanho e PDI mais baixo (261,5 nm; 0,276 

respetivamente) das formulações produzidas é obtido nas formulações com a 

temperatura de resfriamento mais alta testada. 

Para validar os resultados obtidos, foi realizado o gráfico de superfície 

resposta (Gráfico 1 e 2). Foi observado que nas formulações contendo 0,1% de AB 

(Gráfico 1) menores tamanhos de partículas e PDI podem ser obtidos quando 

aumenta a concentração de Tween 80 e diminui a temperatura. Por outro lado, nas 

formulações contendo 0,05% de AB (Gráfico 2) se pode observar que diminuem o 

tamanho das partículas e o PDI quando aumentam a concentração de Tween 80 e a 

temperatura. 
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Gráfico 1. Gráfico de superfície resposta do efeito do tamanho de partículas e PDI 

em função de Tween 80 e a temperatura na otimização da formulação contende 

0,1% de AB. 

  

     

     

Legenda: Tamanho de partículas em função de Tween 80 e temperatura (A), Phospholipon e 

temperatura (B), Phospholipon e Tween 80 (C). PDI em função de Tween 80 e temperatura (D), 

Phospholipon e temperatura (E), Phospholipon e Tween 80 (F). 

B) 

A) 

F) 

 

D) 

C) 

E

) 
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Gráfico 2. Gráfico de superfície resposta do efeito do tamanho de partículas e PDI 

em função de Tween 80 e a temperatura na otimização da formulação contendo 

0,05% de AB. 

          

       

      

Legenda: Tamanho de partículas em função de Tween 80 e temperatura (A), Phospholipon e 

temperatura (B), Phospholipon e Tween 80 (C). PDI em função de Tween 80 e temperatura (D), 

Phospholipon e temperatura (E), Phospholipon e Tween 80 (F). 

D) 

E) 

F) 

B) 

C

) 

A) 
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A otimização das formulações (Gráfico 3) foi feita com o propósito de 

encontrar uma formulação estável, que possui as caraterísticas físico-químicas mais 

apropriadas para incorporar o fármaco. Os dados obtidos após a caracterização das 

formulações preparadas foram plotados no software Minitab que identifica a melhor 

combinação das variáveis na concentração que produz uma resposta dentro da faixa 

desejada. Para incorporar a AB na concentração de 0,1%, a combinação 

considerada melhor consiste em usar concentrações de 3,04% de Tween 80 e de 

1,96% de Phospholipon, uma temperatura de resfriamento de 68°C, com a finalidade 

de obter um tamanho de partículas mínimo de 281,4 nm e um PDI mínimo de 0,344 

[Gráfico 3 (A)]. Em relação à formulação contendo 0,05% de AB, a combinação 

melhor consiste em usar concentrações de 3,32% de Tween 80 e de 1,68% de 

Phospholipon 80 H, e uma temperatura de resfriamento de 75°C a fim de obter um 

tamanho de partículas mínimo de 257,5 nm e um PDI mínimo de 0,292 [Gráfico 3 

(B)]. 

Gráfico 3. Otimização das concentrações de tensoativos e da temperatura na 

preparação dos CLN contendo AB 01% (A) e 0,05% (B). 

A)   

B)    
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5.2. Preparo das nanopartículas 

As formulações foram preparadas utilizando o método de microemulsão 

descrito no item 4.2. As fases lipídica e aquosa foram aquecidas na mesma 

temperatura (85°C). Seguidamente esta mistura foi homogeneizada e resfriada até 

atingir uma temperatura de 68°C e 75°C segundo a concentração de AB utilizada na 

formulação (0,1% e 0,05% respetivamente). Posteriormente a pré-emulsão formada 

foi diluída em água gelada (3°C) o que provoca a fragmentação de microemulsão em 

nanoemulsão, então o resfriamento desta última possibilita a formação dos CLN.  

As suspensões de nanopartículas obtidas apresentaram aspecto leitoso 

perolado com coloração branca e amarelada para as formulações brancas e as que 

continham AB respetivamente. Vários estudos apontaram que em meio aquoso as 

formulações contendo AB podem apresentar diversos aspectos como resultado do 

estado de agregação das moléculas. Uma solução transparente amarelada indica 

que AB está na sua forma monomérica, uma dispersão coloidal translúcida indica a 

predominância da forma oligomérica de AB, e uma suspensão opaca amarelada 

indica presença de agregados insolúveis (TORRADO et al., 2008; BAGINSKI e 

CZUB; 2009).  

5.3. Caracterização físico-química da formulação de CLN 

As características como tamanho das partículas, potencial zeta, estabilidade, 

eficiência de encapsulamento e de liberação dos fármacos influenciam no 

desempenho das formulações (KUMAR et al., 2017). Após o preparo, os CLN foram 

caracterizados pela determinação do tamanho de partícula, PDI e potencial zeta. Os 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6. Características físico-químicas das nanopartículas. 

Formulação AB (%) Tamanho de 
partículas (nm) 

PDI Potencial zeta 
(mV) 

NP1-BR - 270,5±3,12 0,310±0,003 -43,1±0,252 

NP1-AB 0,05 286,6±5,31 0,336±0,290 -45,1±1,180 

NP-BR - 286,5±1,41 0,299±0,033 -43,5±2,150 

NP-AB 0,1 294,3±5,86 0,375±0,005 -39,4 ±0,005 

Resultados representados como média ± desvio padrão (n=3) 
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Na tabela 6 pode ser observado que os tamanhos médios dos CLN das 

formulações brancas foram de 286,5 ± 1,41 e 270,5 ± 3,118 nm para NP-BR e NP1-

BR, respectivamente, enquanto as formulações contendo 0,1% e 0,05% de AB os 

tamanhos médios dos CLN foram de 294,3 ± 5,86 e 286,6 ± 5,31nm 

respectivamente. Os resultados encontrados demonstraram que as concentrações 

propostas na otimização da formulação foram efetivas, já que os CLN apresentaram 

tamanho médio próximo do intervalo mínimo desejado (281,4; 257,5nm para 

formulações contendo 0,1% e 0,05% respetivamente) (Gráfico 3).  

O índice de polidispersão (PDI) é usado para medir a homogeneidade da 

distribuição do diâmetro de todas as partículas presentes na formulação. O PDI ideal 

para um sistema monodisperso é zero e inferior a 0,3 para sistemas polidispersos. 

(JAWAHAR et al., 2012). Os valores encontrados para todas as formulações 

variaram de 0,299 ± 0,033 a 0,375 ±0,005. Isto significa que as formulações 

preparadas se apresentaram como sistemas ligeiramente polidispersos. 

A técnica de microeletroforese associada à anemometria do laser doppler 

consiste na medida da mobilidade eletroforética das partículas, que mediante uma 

equação é transformada em potencial zeta. Esse último é usado para medir a carga 

elétrica na superfície da partícula. É um parâmetro importante na determinação da 

estabilidade física de sistemas coloidais, pois, proporciona o índice da magnitude de 

repulsão eletrostática das partículas (SCHAFFAZICK et al., 2003; SURENDER e 

DEEPIKA, 2016).  

Normalmente, valores de potencial zeta acima de 20 mV em módulo são 

considerados efetivos para a estabilidade física das formulações, já que tem menos 

probabilidade das partículas se agregarem devido à repulsão eletrostática entre 

aquelas com a mesma carga elétrica. Além disso, há menor probabilidade para que 

as mesmas aumentem de tamanho (KATHE et al., 2014). Na Tabela 6 é observado 

que o potencial zeta das formulações variou de -39,4± 0,005 a -45,1± 1,180 mV. 

Portanto, todas as formulações produzidas mostraram ter potencial para favorecer 

uma boa estabilidade. 
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5.4. Eficiência de encapsulação (%EE) 

As características físico-químicas das formulações foram semelhantes assim, 

optou-se por utilizar a NP-AB (0,1%) para seguir em frente com os experimentos a 

fim de aumentar a possibilidade de ter uma melhor eficácia.  

Para quantificar o percentual de AB encapsulado nas nanopartículas, 

previamente foi construída uma curva de calibração (Gráfico 4). A equação da reta 

foi calculada e estabelecida como y = 0,1108x – 0,0036 e a correlação linear (R²) foi 

igual a 0,9982, o que indica linearidade entre os valores obtidos na leitura das 

amostras na faixa de concentração analisada, cumprindo ao critério mínimo 

aceitável para o coeficiente de correlação (R2 ≥ 0,99) estabelecido pela ANVISA 

(BRASIL, 2003).  

Gráfico 4- Curva de calibração da AB através do método de quantificação no 

espectrofotômetro UV-vis em um comprimento de onda de 416 nm, e respectiva 

equação da reta e coeficiente de correlação linear. 

 

A curva de calibração foi utilizada para quantificar a porcentagem do fármaco 

incorporado nas nanopartículas. A %EE foi calculada pela equação 1 e o valor 

obtido foi 99,4%. A elevada taxa de eficiência de encapsulação da AB nas 

nanopartículas pode ser relacionada ao uso na formulação de lipídeos que formam 

cristais que se arranjam de forma menos organizada criando mais espaço para o 

fármaco se incorporar. Também, pode ocorrer devido à propriedade lipofílica do 

fármaco que lhe confere maior afinidade para a matriz lipídica (MULLER et al., 2002; 

WINSING ET AL., 2004; SOUTO et al., 2011). 
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Vários estudos também obtiveram uma alta taxa de encapsulamento de 

fármacos em nanopartículas lipídicas (DONG et al., 2011; BUTANI et al. 2016). 

TRIPATHI et al.,(2014) também incorporaram AB (10 mg) em carreadores lipídicos 

nanoparticulados e alcançaram até 90,1% de eficiência de encapsulamento do 

fármaco. 

5.5. Estudo da estabilidade 

A avaliação da estabilidade dos CLN é importante, visto que permite 

comprovar que as características físico-químicas foram mantidas durante o período 

de armazenamento (ZHANG et al., 2018). A determinação do tamanho das 

partículas e do potencial zeta é um indicativo de estabilidade. O Gráfico 5 apresenta 

as características físico-químicas das formulações de CLN avaliados após 90 dias 

de armazenamento a 4°C.  

Gráfico 5- Características físico-químicas das formulações (tamanho de partículas, 

PDI e potencial zeta) avaliadas em diferentes tempos de armazenamento.  

.  

Foi possível observar que o tamanho das partículas, o PDI e o potencial zeta 

dos CLN sem e com AB permaneceram praticamente constantes durante o tempo 

de armazenamento (90 dias). Utilizou-se o teste ANOVA para verificar as 

modificações significativas, sendo considerada uma significância de p<0,05 para as 

diferenças estatísticas observadas entre os grupos. Não houve modificações 

estatisticamente significativas comparando as médias do tamanho, do PDI e do 

potencial zeta em função dos tempos de estocagem. Não foi observada diferença 

significativa no tamanho das partículas medidas após 90 dias de preparo. O PDI não 

apresenta alterações significativas, manteve-se oscilando ao redor de 0,3. 
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Regularmente, este valor é considerado como indicativo da uniformidade de 

distribuição dos tamanhos de partículas. Além disso, as formulações mantiveram o 

potencial zeta variando dentro da mesma faixa, o que significa que as partículas não 

se agregam durante o armazenamento. 

Geralmente, as suspensões coloidais não apresentam tendência à separação 

de fases após alguns meses de preparação, já que em partículas nanométricas o 

movimento browniano retarda o processo de sedimentação, mas pode acontecer 

aglomeração das partículas no decorrer do tempo. Vários fatores podem afetar a 

estabilidade incluindo a composição da formulação, o método de preparação, as 

condições ambientais no período de estocagem, a estabilidade química da matriz, 

contaminação bacteriana, entre outros (SCHAFFAZICK et al, 2003; MARCATO et 

al.,2009). 

5.6. Estudo de liberação in vitro 

Os estudos de liberação são igualmente de fundamental importância para 

determinação do comportamento do fármaco em relação ao veículo e ao sistema no 

qual se encontra incorporado, permitindo verificar, inclusive, a existência de 

interação entre o ativo e os componentes da formulação (MENDONÇA, 2009) 

A escolha de um meio de liberação para formulações contendo fármaco 

pouco solúvel é um processo complexo devido aos problemas de atingir as 

condições sink. Este último garante que o fármaco não atinge a concentração de 

saturação durante o estudo de liberação. Para que um experimento de liberação 

seja realizado em obediência às condições sink, a quantidade máxima de fármaco 

presente no meio de liberação não deve ser maior que 20% da sua concentração de 

saturação naquele meio. 

O perfil de liberação in vitro da AB a partir dos CLN foi avaliado e comparado 

com Anfotericina B livre. De acordo com a literatura, a solubilidade da AB no meio de 

liberação selecionado para a execução deste experimento (constituído por uma 

solução de PBS:DMSO na proporção de 1:1) é de 0,5 mg/mL. Desta forma, para 

garantir as condições sink, a maior quantidade de AB presente no meio após o final 

do experimento não deve ser maior que 100 μg/mL. Assim, neste experimento, as 

condições sink foram obedecidas ao adicionar 4 mL da formulação em 30 mL de 

meio de liberação PBS:DMSO (1:1), totalizando uma concentração máxima de 13,33 
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μg/mL de AB caso todo o fármaco presente na formulação fosse liberado no meio. O 

Gráfico 6 representa o perfil de liberação da AB a partir das CLN.  

Gráfico 6. Perfil de liberação da anfotericina B a partir dos CLN. 

 

O perfil obtido mostrou uma taxa de liberação lenta, cerca de 1,65% da AB foi 

liberado a partir da NP-AB após 2 horas. Além disso, a liberação se manteve 

sustentada, liberando concentrações de até 4,3% até 24 horas. A AB livre 

apresentou uma liberação rápida, precipitou após 4 horas, sendo o fármaco não 

encapsulado nos CLN, portanto é rapidamente dissolvido no meio de liberação. 

Devido à característica lipofílica da AB, apresenta elevada afinidade pela matriz 

lipídica, assim, a incorporação da AB na matriz lipídica pode levar uma baixa taxa de 

liberação do fármaco encapsulado nos CLN quando comparado ao fármaco livre. No 

final do experimento, o fármaco atingiu uma liberação de aproximadamente 4% 

sendo igual a 1,84 μg/mL de AB. 

Jansook e colaboradores (2018) investigaram o perfil de liberação de AB 

encapsulado em CLN, e observaram que o perfil de liberação controlada da 

formulação depende da eficácia de encapsulamento do fármaco. A liberação 

prolongada da AB é ideal uma vez que permite minimizar o número de doses a ser 

administrado e, em consequência minimizar os efeitos de toxicidade e indesejáveis 

induzidos pela exposição ao fármaco.  

5.7. Avaliação da citotoxicidade 

O teste de MTT foi utilizado para avaliar o potencial das formulações de 

produzir efeitos tóxicos em células (macrófagos murinos da linhagem J774 A1) . Ele 

quantifica a atividade mitocondrial, através da redução do MTT pela ação da enzima 
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succinato desidrogenase presente nas células metabolicamente ativas, provocando 

a conversão do sal de tetrazólio de cor amarela em cristais de formazana insolúveis, 

de coloração roxa (EISENBRAND et a., 2002).  

Os gráficos 7 apresentam a porcentagem da viabilidade celular das 

formulações de CLN contendo 0,1% de AB respetivamente, incubadas com 

macrófagos J774 em concentrações de 50; 25; 12,5; 6,25; 3,13; 1,5 e 0,75 µg/mL 

durante 24, 48 e 72 horas. 

Gráfico 7. Porcentagem da viabilidade de macrófagos J774 em função das 

concentrações das formulações de CLN após 24, 48 e 72 horas. As concentrações 

das soluções corresponderam a 50; 25; 12,5; 6,25; 3,13; 1,5 e 0,75 µg/mL de AB. B. 

 

       
Legenda. NP-AB corresponde a formulação com 0,1% de AB, NP-BR é solução branca, AmB-D a 

Anfotericina B desoxicolato e AB a Anfotericina B.( # ) diferença estatisticamente significativa 

comparando NP-AB com NP-BR em sua respetiva concentração (p<0,05). ( * ) diferença 

estatisticamente significativa comparando NP-AB e NP-BR com AB e AmB-D em sua respetiva 

concentração. A linha tracejada em 50% representa 50% da viabilidade celular. 
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Pode-se observar que todas as formulações com 0,1% de AB (Gráfico 7) não 

induziram citotoxicidade nas células nas concentrações de 0,75 a 3,125 µg/mL após 

24, 48, 72 horas de tratamento, visto que sua viabilidade celular foi superior a 70%. 

Por outro lado, as suspensões de CLN mostraram ser tóxicas para os macrófagos 

mesmos naquelas formulações sem o fármaco. A AmB-D e a AB não foram 

citotóxicas em nenhuma concentrações testadas. 

Muitos estudos avaliaram os efeitos dos constituintes sobre várias 

nanoestruturas lipídicas ou a eficácia e toxicidade de um fármaco incorporado em 

nanocarreadores. Não obstante, apenas alguns trabalhos avaliaram o efeito toxico 

produzido pela mistura desses componentes, como nanocarreadores sem fármaco 

(NAHAR et al 2008). PIZZOL et al., (2014) estudaram a citotoxicidade produzida 

pelos componentes de formulações de NLS sem fármaco preparadas com três 

lipídios (tripalmitina, monoestearato de glicerila, ácido esteárico) e dois surfactantes 

(lecitina S75 e Tween 80) em três concentrações diferentes. A análise de viabilidade 

celular foi realizada em células de fibroblastos para avaliar a citotoxicidade induzida 

pelas formulações. Foi demonstrado que a viabilidade celular foi influenciada pelo 

tipo de lipídio, a concentração de tensoativo e a morfologia das partículas, já que 

essa última pode interferir na absorção celular e aumentar a citotoxicidade. Os 

valores da concentração capaz de inibir 50% da viabilidade dos macrófagos (IC50) 

foram calculados para cada formulação. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 7. 

Tabela 7. Valores de Concentração Inibitória de 50% (IC50) para os macrófagos, 

nos tempos de 24, 48 e 72 horas de tratamento, das formulações de CLN, da AB e 

da AmB-D. 

 

Legenda: (NP-BR) formulação branca resfriada; (NP-AB) formulação com 0,1% de AB; AmB-D a 

Anfotericina B desoxicolato; AB a Anfotericina B livre. 

 IC50 (μg/mL) 

 AmB-D AB NP-BR NP-AB 

24 horas > 50 > 50 11,760 11,15 

48 horas > 50 > 50 4,221 7,950 

72 horas > 50 > 50 3,165 4,398 
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Resultados similares foram encontrados em outros estudos que avaliaram a 

atividade citotóxica de CLN (SCHÖLER et al., 2002, SILVA et al., 2012). 

WEYENBERG et al., (2007) testaram a citotoxicidade de nanoemulsão e CLN em 

vários composições de surfactantes e co-surfactantes em macrófagos J774, 

fibroblastos murinos 3T3 e queratinócitos HaCaT. Eles observaram que as CLN 

contendo ácido esteárico foram citotóxicas, principalmente para macrófagos J774.  

NP-AB (0,1%) foi mais citotóxica para os macrófagos após 24, 48 e 72 horas 

de tratamento (11,15; 7,95; 4,398 μg/mL respetivamente). Os valores do IC50 das 

soluções de AmB-D e de AB foram superiores à 50 μg/mL ao longo dos tempos 

avaliados.  

CARNEIRO et al., (2019) avaliaram a citotoxicidade sobre macrófagos de 

CLN branca com composição semelhante à utilizada neste trabalho, empregando, 

contudo, método baseado na permeabilidade de iodeto de propídio medida por 

Citometria de fluxo. Determinaram por esta técnica que os CLN não foi citotóxico, 

mesmo em concentrações superiores. Assim, devido à composição lipídica e 

quantidade de tensoativos no CLN, a técnica que faz uso de conversão do MTT, 

dependente do número de células aderentes, não seja a mais indicada para a 

determinação de citotoxidade. É possível que o contato das células com o CLN leve 

ao desprendimento de parte das células, produzindo resultados contraditórios.  

5.8. Avaliação da atividade leishmanicida sobre formas promastigotas de L. 

infantum (cepa OP46) 

A atividade leishmanicida em formas promastigotas de L. infantum (cepa 

OP46) da formulação foi avaliada pelo teste de MTT após 24, 48 e 72 horas. Foram 

testadas concentrações de CLN e de fármaco (0,05; 0,09; 0,018; 0,38; 0,75; 1,50; 

3,13; 6,25 µg/mL) mais baixas a fim de comprovar que mesmo em doses baixas a 

formulação segue tendo efeito contra promastigotas. Ainda, as concentrações mais 

elevadas avaliadas foram citotóxicas para macrófagos J774. O percentual de 

redução da viabilidade das formas promastigotas de L. infantum (cepa OP46) após 

os tempos de tratamento com as formulações contendo ou não AB e a AB livre é 

apresentado no Gráfico 8. A porcentagem de viabilidade do controle de 

promastigotas sem tratamento foi considerada como 100% e, a partir dela, os 

resultados foram plotados em função da redução de viabilidade da forma 
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promastigota obtida após os diferentes tratamentos, em que os menores valores 

correspondem a uma maior viabilidade celular da cepa infectante. 

Gráfico 8. Porcentagem de redução da viabilidade de promastigotas de L.infantum 

(cepa OP46) em função das concentrações das formulações de CLN após 24, 48 e 

72 horas. As concentrações das soluções corresponderam a 0,05; 0,09; 0,018; 0,38; 

0,75; 1,50; 3,13; 6,25 µg/mL. de AB                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda.. NP-AB corresponde à formulação com 0,1% de AB, NP-BR a solução branca, e AB a 

Anfotericina B livre. ( * ) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) comparando NP-AB com AB 

nas respectivas concentração concentrações. 

 

Após 24 horas, valores de redução inferiores a 50% da viabilidade das 

promastigotas de L. infantum foram observados na formulação contendo o fármaco 

nas concentrações de 1,50; 3,13 e 6,25 µg/mL. Observou-se que a AB livre mostrou 

maior atividade leishmanicida em promastigotas do que os CLN. Os resultados 
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corroboram com os dados na literatura, já que foi relatado que a AB mostrou 

citotoxicidade significativa sobre formas promastigotas do parasito (ESCOBAR et al., 

2002). Vale ressaltar que a AB é o fármaco com maior potência leishmanicida 

disponível, cujo efeito foi demonstrado tanto in vitro como in vivo na destruição de 

Leishmania na forma promastigota e amastigota (THAKUR et al., 1994). 

Após 48 horas, foi observada uma redução entre 15% e 75% da viabilidade 

das formas promastigotas nas formulações e no fármaco livre. Diferença significativa 

(p<0,05) foi observada comparando a porcentagem de redução da viabilidade celular 

das formulações com a AB em todas as concentrações, exceto na concentração de 

3,13 µg/mL. Além disso, o potencial leishmanicida de NP-AB foi mais evidenciado 

após o tempo de 48 horas do tratamento. Isto pode acontecer devido à liberação 

lenta e controlada da AB a partir dos CLN, sendo após 48 horas uma maior 

concentração de fármaco disponível. Após 48 horas de tratamento foi também 

observada atividade leishmanicida das nanopartículas brancas em todas as 

concentrações testadas. Lima e colaboradores (2006), avaliaram a citotoxicidade de 

ácidos graxos (ácido araquidônico; ácido docosaexaenoico; ácido 

eicosapentaenoico; ácido linoleico, ácido oleico; ácido palmítico, ácido esteárico). 

Observaram que os ácidos graxos induziram perda da integridade da membrana 

celular, aumento da fragmentação do DNA e diminuição do potencial elétrico da 

mitocôndria. Portanto, a atividade leishmanicida observada após 48 horas no NP-BR 

pode ser devido ao maior tempo de interação entre os componentes da formulação e 

os parasitos, causando uma desestabilização da membrana celular e levando à 

morte do parasito. 

Em 72 horas, foi possível observar que a formulação NP-AB não apresentou 

diferença significativa em comparação ao tratamento com a AB na redução da 

viabilidade das promastigotas (exceto para a concentração de 0,19 µg/mL), 

demonstrando certa equivalência na atividade de ambos os tratamentos. Ainda, a 

NP-AB apresentou maiores percentuais de redução da viabilidade em todas as 

concentrações em relação ao tratamento da mesma formulação após 24 horas, o 

que se deve provavelmente à liberação controlada do fármaco ao longo do tempo a 

partir da nanopartícula. Os dados expostos no Gráfico 8 ainda demonstram que 

após 72 horas de tratamento, a formulação branca (NP-BR) voltou a não ter efeito 

leishmanicida. Este resultado pode estar associado às observações feitas por 
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VERMEERSCH e colaboradores (2009), relacionadas às limitações dos testes in 

vitro contra promastigotas. De acordo com seu trabalho, as formas promastigotas e 

amastigotas de parasitos do gênero Leishmania são susceptíveis a variações frente 

a um determinado tratamento por efeito das características de morfologia e 

bioquímica intrínsecas à fase de desenvolvimento do parasito. Além disso, a forma 

promastigota não representa a fase parasitária apta para favorecer a infecção dos 

macrófagos e causar a leishmaniose humana e canina (BERMAN; WYLER, 1980). 

Por este motivo, se faz necessária e foi avaliada a atividade leishmanicida das 

formulações contra formas amastigotas de L. infantum (cepa OP46 GFP) após 24 e 

48 horas de tratamento. 

5.9. Avaliação da atividade leishmanicida sobre formas amastigotas de L. 

infantum (cepa OP46) 

Foi avaliada a atividade leishmanicida das formulações contra formas 

amastigotas de L. infantum (cepa OP46 GFP). As concentrações testadas foram 

determinadas a partir do menor valor de IC50 calculado para cada formulação (4,398 

µg/mL para NP-AB, 3,165 µg/mL para NP-BR, conforme descrito na Tabela 7), além 

dessas concentrações diluídas dez e cem vezes. Foram comparados os resultados 

obtidos no grupo controle (macrófagos J774 infectados com OP46GFP não tratado) 

com o grupo controle AmB-D (macrófagos J774 infectados com OP46GFP tratado 

com AmB-D na concentração de 4,398 µg/mL). O Gráfico 9 representa a 

porcentagem de macrófagos (linhagem J774) infectados com L. infantum (cepa 

OP46 GFP) após 24 e 48 horas de tratamento com as nanopartículas (NP-AB e NP-

BR) e a AmB-D (testada nas mesmas concentrações que NP-AB). 
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Gráfico 9. Porcentagem de macrófagos infetados com L. infantum, cepa OP46 após 

24 e 48 horas de tratamento com os CLN contendo ou não Anfotericina B (NP-AB e 

NP-BR, respectivamente) e Anfotericina B desoxicolato de sódio (AmB-D) em 

diferentes concentrações.  

 

Legenda: (NP-AB[1]) CLN contendo AB na concentração do IC50%(4,398μg/mL); (NP-AB[2]) CLN 

contendo AB 10 vezes menor da concentração do IC50%(0,4398 μg/mL); (NP-AB[3]) CLN contendo 
AB 100 vezes menor da concentração do IC50%(0,04398μg/mL); (NP-BR[1]) CLN sem AB na 
concentração do IC50% (3,165μg/mL); (NP-BR[2]) CLN sem AB 10 vezes menor da concentração do 
IC50% (0,3165μg/mL); (NP-AB[1]) CLN sem AB 100 vezes menor da concentração do IC50% 
(0,03165 μg/mL); (AmB-D[1]) Anfotericina B desoxicolato de sódio na concentração igual que o 
IC50%  da formulação com AB (4,398μg/mL); (AmB-D[2]) Anfotericina B desoxicolato de sódio na 
concentração 10 vezes menor que o IC50% da formulação com AB (0,4398 μg/mL); (AmB-D[3]) 
Anfotericina B desoxicolato de sódio na concentração 100 vezes menor que o IC50% da formulação 
com AB (0,04398μg/mL); (*) diferença significativa em relação ao controle não tratado (P<0,05); (#) 
diferença significativa entre NP-AB e Anfotericina B desoxicolato de sódio para uma mesma 
concentração (p<0.05). (A) porcentagem de infecção pelas formas amastigotas de L. infantum em 
macrófagos vivos. (B) Porcentagem de macrófagos J774 mortos. (C) porcentagem de infecção total 
pelas formas amastigotas de L. infantum. 
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O Gráfico 9 (A) apresenta o percentual de infecção pelas formas amastigotas 

de L. infantum em macrófagos vivos após 24 horas de tratamento com as NP-AB e a 

AmB-D. Uma redução significativa (p<0,05) foi observada em todas as 

concentrações das formulações contendo AB (NP-AB) e na AmB-D em relação ao 

controle. A formulação NP-AB [1] apresentou a maior porcentagem de redução da 

infecção nos macrófagos vivos, indicando uma maior atividade leishmanicida. Ao 

comparar com a AmB-D [1] (mesma concentração), observa-se que a NP-AB foi 

ainda mais eficaz na redução da infecção em relação ao fármaco . Semelhante perfil 

foi observado após 48 horas, o qual apresenta uma porcentagem de macrófagos 

infectados menor já que após este tempo evidenciou um potencial leishmanicida da 

NP-AB em sua maior concentração. Ainda, foi observada redução significativa da 

infecção (p<0,05) comparando NP-AB com a AmB-D em suas respectivas 

concentrações em ambos os tempos avaliados. 

ABU AMMAR e colaboradores (2018) desenvolveram nanopartículas poli-

ácido lático-Co-glicólico (PLGA) carregadas com AB. Resultados das avaliações in 

vitro demonstraram uma atividade leishmanicida sustentada contra formas  

promastigotas de Leishmania  major e macrófagos infectados por Leishmania. 

No estudo de JAIN e colaboradores (2014) foi avaliada a atividade de NLS-AB 

revestidas com quitosana em formas amastigotas de L. donovani, com tratamento de 

24 e 48 horas. Os resultados revelaram uma alta eficiência contra células infectadas 

pelos parasitos comparando com AmBisome e Fungizone. 

O Gráfico 9 (B), apresenta a taxa de macrófagos J774 mortos (provavelmente 

em decorrência da infecção). Decorridas 24 horas de tratamento, foi observada uma 

redução significativa (p<0,05) na porcentagem de morte dos macrófagos após o 

tratamento com NP-AB [1] e NP-BR [1], o que se deve provavelmente a uma maior 

atividade leishmanicida das formulações na sua maior concentração. Após 48 horas 

o mesmo perfil foi mantido, exceto pelo tratamento com a formulação NP-AB [2], que 

também apresentou atividade leishmanicida. Isso pode estar relacionado à taxa de 

liberação do fármaco, que após 48 horas é suficiente para causar a morte do 

parasito e, consequentemente, reduzir a taxa de morte dos macrófagos. 
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O Gráfico 9 (C) apresenta a porcentagem de infecção total pelas formas 

amastigotas de L. infantum de todas as formulações e a Anfotericina B desoxicolato 

comparando com o controle. Decorridas 24 horas de tratamento, os resultados 

demonstraram redução significativa (p<0,05) na infecção após o tratamento com NP-

AB em todas as concentrações testadas. De maneira geral, pode-se ressaltar a NP-

AB [1] como uma formulação promissora no tratamento da leishmaniose, uma vez 

que foi verificada uma maior eficácia leishmanicida da nanopartícula nesta 

concentração ao comparar com AmB-D [1]. Estes dados corroboram com os 

resultados anteriores [Gráfico 9 (A) e (B)] ao reforçar o potencial desta formulação 

no combate ao parasito e redução da taxa de mortalidade dos macrófagos. O perfil 

de avaliação da infecção total [Gráfico 9 (C)] após 48 horas tratamento reproduz o 

perfil observado em 24 horas, ressaltando novamente a NP-AB [1] e demonstrando 

a atividade leishmanicida da NP-AB [2] em reduzir significativamente a infecção 

total. Finalmente, ao comparar a eficácia da NP-AB [1], [2] e [3] com a AmB-D [1], [2] 

e [3] após 48 horas de tratamento, observa-se que ambas as NP-AB apresentam 

atividade leishmanicida similar (diferença não-significativa) à do fármaco livre nas 

respectivas concentrações, o que reforça o potencial da NP-AB como alternativa 

terapêutica na leishmaniose, devido à atividade melhor à do fármaco e menor 

toxicidade para os macrófagos infectados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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6. Conclusão  

Carreadores lipídicos nanoestruturados contendo AB foram desenvolvidos 

para o tratamento da leishmaniose visceral. Os resultados obtidos demonstraram 

que os CLN desenvolvidos apresentaram tamanho de partículas, PDI e potencial 

zeta adequados, boa estabilidade, taxa elevada de encasulamento do fármaco e 

podem ser utilizados como sistemas de liberação controlada da AB. Os estudos  in 

vitro mostraram que NP-AB e NP-BR apresentaram citotoxicidade quando testadas 

em macrófagos não-infectados em comparação ao fármaco livre, porém, este perfil 

melhorou após avaliação da viabilidade celular de macrófagos infectados com 

amastigotas de L.infantum, reafirmando o potencial da NP-AB em otimizar o 

tratamento da doença. Além disso, NP-AB apresentou potencial leishmanicida sobre 

cultura de promastigotas de L. infantum equivalente ou superior ao do fármaco livre 

para a maioria das concentrações testadas após 48 e 72 horas de tratamento. A 

formulação NP-AB[1] apresentou menor citotoxicidade frente aos macrófagos 

infectados e maior atividade leishmanicida sobre amastigotas de L. infantum. 

Portanto, esses resultados mostraram NP-AB como uma alternativa terapêutica 

promissora para o tratamento da leishmaniose visto que apresenta uma eficácia 

leishmanicida relevante e a possibilidade de diminuir os efeitos citotóxicos da 

anfotericina.B.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. PERSPECTIVAS 
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7. Perspectivas 

 Acoplar o peptídeo tuftsina nas nanopartículas de Anfotericina B com a finalidade de 

direcionar a formulação exclusivamente para macrófagos, e avaliar a captação in 

vitro em macrófagos murino J774.A1.  

 

 Avaliar a citotoxicidade e a eficácia in vitro dos carreadores nanoparticulados 

lipídicos de Anfotericina B funcionalizadas com tuftsina em macrófagos J774.A1 . 

 

 Realizar estudos in vivo em modelos animais da eficácia da Anfotericina B veiculada 

nos carreadores nanoparticulados lipídicos funcionalizados. 
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