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dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), e DNR e LDE-ODNR (1,8 

µmol/kg)  

Figura 46: Análise do ciclo celular, por citometria de fluxo. Distribuição população 

de células (%) dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), e DNR e LDE-

ODNR (1,8 µmol/kg) 

Figura 47: Porcentagem de células viáveis (□) e não viáveis (■) nos tumores dos 

grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), e DNR e LDE-ODNR (1,8 

µmol/kg)  

Figura 48: Análise da função mitocondrial por citometria de fluxo. Células viáveis e 

não-viáveis (%) dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), e DNR e 

LDE-ODNR (1,8 µmol/kg) 
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LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

 

IARC - Agência Internacional para Pesquisa em Câncer  

OMS – Organização Mundial da Saúde 

DDS - Drug Delivery Systems  

MDR - resistência a múltiplos fármacos  

NCI - National Cancer Institute (EUA) 

FDA – Federal Drug Administration  

DNR – daunorrubicina 

DOX - doxorrubicina (DXR),  

EPR - epirrubicina 

IDR - idarrubicina 

DNR-ol - daunorrubicinol 

DOX-ol - doxorrubicinol 

LDL - lipoproteínas de baixa densidade 

LMA - leucemia mielocítica aguda  

LLA - leucemia linfóide aguda 

ODNR - N-oleil-daunorrubicina 

LDE-ODNR - nanoemulsão-N-oleil-daunorrubicina 

MTT - brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio 

DCC - N,N’-dicicloexilcarbodiimida  

DMAP - 4-dimetilaminopiridina 

CH3COOH - ácido acético  

TCA - ácido tricloroacético  

AF - ácido fórmico  

TBA - ácido tiobarbitúrico  

DMSO - dimetilsulfóxido  

Na2S2O3 - tiossulfato de sódio  

Na2SO4  - sulfato de sódio  

NaOH- hidróxido de sódio  
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NaCl - cloreto de sódio  

KCl - cloreto de potássio  

AcONH4 - acetato de amônio  

ACN - acetonitrila  

MeOH - metanol  

CH2Cl2 - diclorometano  

CHCl3 - clorofórmio  

THF - tetraidrofurano  

ZnSO4 - sulfato de zinco  

Tris-HCl – solução tampão Tris-HCl 

N2 - atmosfera inerte de nitrogênio 

CCD - cromatografia em camada delgada 

HPLC - líquida de alta eficiência 

UV - ultra-violeta 

z- potencial zeta 

LPO - lipoperoxidação 

TBA – ácido tiobarbitúrico 

TCA - ácido tricloroacético 

SFB - de soro fetal bovino 

RPMI – meio cultura RPMI 1640 

DMT - dose máxima tolerada 

DL50 – dose letal 50 

DL10 – dose letal 10 

ALT/TGP - alanina aminotransferase  

AST/TGO - aspartato aminotransferase  

CK-total - creatininofosfoquinase  

CK-MB - fração MB da creatinofosfoquinase (quantitativa). 

LC/MS/MS - Cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas  

IS - padrão interno  

SPE - extração em fase sólida 
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PI - iodeto de propídio 

R 123 - rodamina 123  

IMF - intensidade média de fluorescência  

HE - hematoxilina/eosina 

TR – tempo de retenção 

CV% - coeficiente de variação 

CQ - Controle de qualidade  

LIQ - limite inferior de quantificação  
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Resumo 

A nanoemulsão lipídica (LDE) se concentra nas células neoplásicas e pode ser 
utilizada como transportador de derivado lipofílico da daunorrubicina, como o N- 
oleil-daunorrubicina (oDNR). Neste estudo, a LDE-oDNR foi preparada por 
homogeneização em alta pressão e sua toxicidade e atividade anti-tumoral 
testadas. A associação LDE-oDNR teve rendimento elevado e permaneceu estável 
por longo período. Em camundongosC57BL/6J, a dose máxima tolerada (DMT) foi 
65 vezes maior e a DL50 48 vezes maior no tratamento LDE-oDNR comparado ao 
tratamento DNR comercial, resultando em alta redução da toxicidade. Em 
camundongos implantados com células de melanoma B16, a preparação LDE-oDNR 

(7,5 µmol/kg) levou a redução de 59 ± 2% do crescimento do tumor comparado a 

redução de 23 ± 2% para o tratamento DNR comercial na mesma dose (p<0,001). A 
probabilidade de sobrevida teve aumento pronunciado nos animais tratados com 
LDE-oDNR comparado à DNR comercial (p <0,01). Além disso, apenas 30% dos 
animais portadores de melanoma submetidos ao tratamento com LDE-oDNR 
apresentaram metástases, comparado a 82% quando tratados com DNR comercial. 
Uma forte redução de toxicidade também foi observada pela redução da anemia e 
leucopenia nos animais tratados com LDE-oDNR, em comparação com DNR 
comercial. A preparacao LDE-oDNR foi eficaz também no quadro de trombocitose 
induzida por tumor. Os testes com fragmentos extraídos de tumores dos animais 
tratados mostraram que a LDE-oDNR foi mais eficaz na destruição das células 
neoplásicas comparado ao tratamento DNR comercial (9% de células viáveis com 
tratamento LDE-oDNR, 27% sob tratamento DNR). O estudo mostrou que o 
tratamento proposto com o derivado ODNR associado à nanoemulsão (LDE-oDNR) é 
efetivo no combate às células tumorais, seletivo, menos tóxico e melhor tolerado. 
Os estudos de farmacocinética e biodistribuição somam a este protocolo 
informações importantes relacionadas às propriedades de absorção, distribuição, 
metabolismo e excreção da formulação em estudo comparado à DNR comercial. 
 
 
Descritores: 1.Daunorrubicina/análogos & derivados 2.Ensaios de Seleção de 
Medicamentos Antitumorais 3.Receptores de LDL 4.Nanotecnologia 
 
  



Thais Costa Contente                                                                                                                                                                                            

Tese de Doutoramento – Outubro de 2010 
 

Summary 

 
A lipidic nanoemulsion (LDE) that concentrates in neoplastic cells can be used as 
vehicle to daunorubicin lipophylic derivatives, such as N-oleyl-daunorubicin (oDNR). 
Here, LDE-oDNR was prepared by high pressure homogenization to test toxicity and 
anti-tumor activity. LDE-oDNR association yield was high and stable for long period. 
In mice, maximum tolerated dose was 65 and LD50 was 48-fold greater in LDE-oDNR 
than in commercial DNR treatment, showing very strong toxicity reduction. In 
melanoma B16-tumor bearing mice, LDE-oDNR (7.5 µmol/Kg) reduced tumor-

growth by of 59±2%, and DNR by only 23±2% at same dose level (p<0.001). Survival 
was pronouncedly increased in LDE-oDNR compared to DNR treatment (p<0.01). 
Furthermore, the number of melanoma-bearing mice with metastasis was 30% 
under LDE-oDNR, compared to 82% under DNR treatment. Strong reduction of 
toxicity was also observed by reduction of anemia and leucopenia under LDE-oDNR, 
compared to commercial DNR tumor-induced thrombocytosis was more effective 
with LDE-oDNR than with DNR. Tests with fragments extracted from tumors of 
treated animals showed that LDE-oDNR was more effective in killing neoplastic cells 
than DNR (9% of viable cells under LDE-oDNR; 27% under DNR). The 
pharmacokinetics and biodistribution studies add important information to this 
protocol related to the properties of absorption, distribution, metabolism and 
excretion of the formulation under study compared to free DNR. The remarkable 
toxicity reduction and increase in pharmacological action supports novel LDE-oDNR 
as a promising weapon in cancer treatment. 
 
 
Descriptors: 1.Daunorubicin 2.Drug Screening Assays, Antitumor 3.Receptors,LDL 
4.Nanotechnology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo recente relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer 

(IARC)/OMS, o impacto global do câncer mais que dobrou em 30 anos (WHO, 2009). 

Estimou-se que, no ano de 2008, ocorreriam cerca de 12 milhões de casos novos de 

câncer e 7 milhões de óbitos. Contudo, o contínuo crescimento populacional, bem 

como seu envelhecimento, afetará de forma significativa o impacto do câncer no 

mundo. Nesse cenário, fica clara a necessidade de continuidade em investimentos 

no desenvolvimento de ações abrangentes para o controle do câncer, nos 

diferentes níveis de atuação, como: na promoção da saúde, na detecção precoce da 

doença, na assistência aos pacientes, na vigilância, na formação de recursos 

humanos, na comunicação e mobilização social, na gestão dos sistemas de saúde e 

na pesquisa (INCA/MS, 2009). 

Avanços nas pesquisas sobre câncer tem resultado em aumento de 

conhecimento específico sobre as alterações celulares e moleculares da doença em 

suas diferentes formas, proporcionando que novas estratégias para o tratamento e 

combate da doença sejam propostas. Como o tratamento e a cura do câncer ainda 

são um desafio para a ciência, as estratégias de Drug Delivery Systems (DDS) para o 

tratamento do câncer têm ganhado destaque nas pesquisas médicas da atualidade. 

Alvos específicos e terapias direcionadas e sequenciais são hoje alternativas para 

melhor desempenho dos fármacos, muitas vezes já existentes e pouco utilizados na 

prática clínica por apresentarem graves efeitos adversos. O foco principal do Cancer 

Drug Delivery não é mais simplesmente o acondicionamento de fármacos em novas 

formulações para diferentes vias de administração, mas sim uma terapia 

direcionada, para se atingir um alvo, com aumento dos níveis terapêuticos e 

melhora da seletividade e especificidade do tratamento. Além disso, as abordagens 

mais recentes não visam apenas complementar a quimioterapia convencional e a 

radioterapia, mas também evitar danos aos tecidos normais e prevenir a resistência 

a múltiplos fármacos (MDR). 
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Terapias inovadoras contra o câncer são baseadas em conceitos atuais a 

respeito da biologia da célula cancerosa através de técnicas moleculares. As novas 

estratégias terapêuticas neste campo abrangem o uso de agentes antiangiogênicos, 

inibidores de metaloproteinases, inibidores imunogênicos com o uso de anticorpos 

monoclonais, de citocinas; inibidores de transdução de sinal bloqueando o sítio de 

tirosina quinase de receptores de superfície, denominados, inibidores de tirosina 

quinase (TKI), abordagens no ciclo celular através das quinases ciclina-dependentes 

(CDK), abordagens de modificação da expressão gênica pela terapia genética e mais 

atualmente, pelas técnicas que utilizam oligonucleotídeos antisense de RNA de 

interferência (RNAi); além de vírus oncolíticos, vacinas, e ainda, a combinação de 

vários desses métodos (CARTER, 2001). 

Um dos métodos inovadores atualmente utilizados na terapia do câncer é o 

uso de micro e nanopartículas na administração e transporte de agentes 

anticancerígenos. Após serem injetadas na circulação, elas são direcionadas até o 

tumor por várias vias, por exemplo, via campo magnético (BERRY, WELLS et al., 

2003; GUPTA e GUPTA, 2005), através da adição de ligantes, como pequenas 

moléculas, peptídesos, proteínas ou anticorpos, e também através de receptores 

específicos (DAVIS, CHEN et al., 2008). Estratégias em nanotecnologia e target drug 

delivery já apresentam resultados de mudança na terapia do câncer, e como 

previsto pelo National Cancer Institute (NCI) a nanotecnologia junto às estratégias 

de DDS corroboram com todos os aspectos atuais de prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer. 

 

1.1 Antraciclinas 

Os antibióticos do grupo das antraciclinas são compostos importantes no 

tratamento do câncer, com atividade tanto em tumores sólidos como em neoplasias 

hematológicas (TEWEY, ROWE et al., 1984; WEISS, SAROSY et al., 1986; LOTFI, 

ZACKRISSON et al., 2002). Os principais fármacos aprovados para uso pelo FDA que 

fazem parte deste grupo são: daunorrubicina (DNR), doxorrubicina (DXR), 

epirrubicina (EPR) e idarrubicina (IDR) (Figura 1). 
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Figura 1: Estrutura das principais antraciclinas antitumorais 

 

Os antibióticos antraciclínicos possuem um esqueleto aglicona ligado a um 

açúcar, a daunosamina, ligados através de ligação glicosídica no carbono 7. Todos 

os fármacos desta classe possuem os componentes quinona e hidroquinona nos 

anéis adjacentes, que lhes permitem funcionar como agentes aceptores e doadores 

de elétrons (ARNOLD, SLACK et al., 2004; MINOTTI, MENNA et al., 2004).  

Embora muito semelhantes estruturalmente, a DNR e IDR são utilizadas 

principalmente nas leucemias agudas, enquanto que a DOX exibe atividade ampla 

em neoplasias, incluindo tumores sólidos (CALABRESI e CHABNER, 1996; GROCHOW e 

AMES, 1998; HANDE, 2003; MINOTTI, MENNA et al., 2004; TAKIMOTO, 2005). 

A ação citotóxica das antraciclinas é devido à sua interferência no DNA. O 

mecanismo de ação primário consiste na inibição da topoisomerase II, e também 

favorece a formação de metabólitos reativos que interagem com moléculas da 

célula tumoral e com as membranas celulares (CALABRESI e CHABNER, 1996; HANDE, 

2003; ARNOLD, SLACK et al., 2004; MINOTTI, MENNA et al., 2004; MARTINCIC e 

HANDE, 2005; LIU, YANG et al., 2008). 

As antraciclinas são metabolizadas no fígado e excretadas principalmente 

pela bile. Apesar de uma pequena fração (<10%) ser eliminada pela urina (ROBERT, 

1988), a maior parte da dose administrada, aproximadamente 50%, é removida do 

organismo sem metabolização (JOERGER, HUITEMA et al., 2005); (KASSNER, HUSE 

et al., 2008). Em modelo experimental com ratos, foi estimado que 22% da dose 

injetada sofre por reciclagem enterohepática (COX, WILKE et al., 1991). 
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1.1.1 Daunorrubicina 

A daunorrubicina (DNR) é originalmente obtida de cepas de Stretomyces 

peucetius. É fármaco de primeira linha no tratamento da leucemia mielóide aguda 

(LMA), e considerado um importante agente antitumoral comumente utilizado 

nesse tipo de afecção (TEWEY, ROWE et al., 1984; WEISS, SAROSY et al., 1986; 

BINASCHI, FARINOSI et al., 1998; HANDE, 2003). Tem atividade antitumoral também 

em outras malignidades como linfomas, neuroblastoma, sarcoma de Ewing’s e 

outros tumores sólidos (YOUNG, OZOLS et al., 1981). A ação antitumoral da DNR 

decorre de vários mecanismos, entre eles a formação de complexos metálicos, 

indução de apoptose e geração de intermediários reativos de O2 que atuam como 

radicais livres (LOWN, 1993; LOTFI, ZACKRISSON et al., 2002; MINOTTI, MENNA et 

al., 2004) 

Apesar de apresentar atividade antitumoral favorável, o emprego da DNR 

também é limitado devido à alta toxicidade, principalmente mielo e 

cardiotoxicidade. Estomatite, alopécia, distúrbios gastrintestinais e manifestações 

dermatológicas são outras toxicidades causadas pelo quimioterápico (CALABRESI e 

CHABNER, 1996; DEVITA, HELLMAN et al., 2005). A toxicidade cardiovascular causada 

pela DNR e outros agentes antraciclínicos é caracterizada por taquicardia, arritmias, 

dispnéia, hipotensão, derrame pericárdico e insuficiência congestiva. A 

miocardiopatia é característica desses compostos. Duas formas de miocardiopatias 

podem ocorrer: (a) aguda, caracterizada por alterações eletrocardiográficas 

anormais, sendo breve e raramente um problema sério; e (b) crônica, cumulativa 

relacionada à dose, manifestada por insuficiência cardíaca congestiva que não 

responde a tratamento com digitálicos. Toxicidade cardíaca de início retardado, 

com instalação de insuficiência cardíaca congestiva anos após tratamento, pode 

ocorrer em populações pediátricas e adultas (LIPSHULTZ, COLAN et al., 1991; 

CALABRESI e CHABNER, 1996; DEVITA, HELLMAN et al., 2005). A cardiotoxicidade é 

relacionada à dose acumulada e é fator limitante no uso deste fármaco. Isso é 

particularmente problemático para crianças, pacientes já tratados com quaisquer 
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das antraciclinas e os tratados simultaneamente com outros agentes cardiotóxicos 

(SHAN, LINCOFF et al., 1996; MINOTTI, RECALCATI et al., 2004). 

A formação de metabólitos reativos está diretamente relacionada à 

toxicidade do fármaco, são formados a partir de reações enzimáticas resultando em 

metabólitos aglicona e hidroxilados de estrutura semelhante. O metabólito primário 

da daunorrubicina, por exemplo, o daunorrubicinol (DNR-ol), é produzido por aldo-

ceto redução NADPH-dependente na carbonila do carbono 13 (C13) da molécula 

(TAKANASHI e BACHUR, 1976). A deglicosidação do açúcar daunosamina na posição 

do C7 gera o metabólito daunorrubicinona (DNR-ona) e daunorrubicinolona (DNR-

olona). O grupo hidroxila restante pode ser metabolizado a 7-

deoxidaunorrubicinona (7-DNR-ona) ou7-deoxidaunorrubicinolona (7-DNR-olona) 

(Figura 2). Metabólitos sulfonados e glicosilados têm sido identificados na urina, 

mas essa biotransformação pode estar limitada aos humanos (TAKANASHI e 

BACHUR, 1976; LE BOT, BEGUE et al., 1988; INNOCENTI, IYER et al., 2001) 

 

 

Figura 2: Estruturas dos principais metabólitos da daunorrubicina. Esquema 

adaptado de (ARNOLD, SLACK et al., 2004) 
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As atividades terapêuticas e tóxicas dos metabólitos da DNR e das 

antraciclinas em geral ainda não estão totalmente elucidadas. No entanto, alguns 

estudos com a DOX mostram que o DOX-ol tem certa importância clínica, embora 

seja menos ativo que a DOX (SCHOTT e ROBERT, 1989). Alguns autores mostram 

que o DOX-ol e metabólitos similares podem promover a formação de radicais livres 

contribuindo para cardiotoxicidade dose-dependente (OLSON, MUSHLIN et al., 

1988; LICATA, SAPONIERO et al., 2000; MENNA, RECALCATI et al., 2007). Assim, 

compostos antraciclínicos pouco formadores de metabólitos álcoois são 

considerados menos cardiotóxicos e a lesão do miocárdio está fortemente 

relacionada ao acúmulo do metabólito primário (DNR-ol; DOX-ol) no tecido 

cardíaco. Estudos mostram que uma superexpressão de DOX-redutase no tecido 

cardíaco de ratos leva a um acúmulo do DOX-ol no coração e acelera o processo de 

cardiomiopatia. De modo oposto, animais knock-out para DOX-redutase cardíaca 

foram menos sensíveis a antraciclinas(FORREST, GONZALEZ et al., 2000; OLSON, 

BEDJA et al., 2003; KASSNER, HUSE et al., 2008) 

Sendo os metabólitos-ol das antraciclinas são menos ativos na inibição da 

topoisomerase (FERRAZZI, WOYNAROWSKI et al., 1991) e na morte de células 

tumorais (DORR, SHIPP et al., 1991), essa atividade antitumoral reduzida pode levar 

a um processo de resistência do tumor. Assim, variações individuais na 

metabolização dos compostos podem afetar tanto o efeito antitumoral e a indução 

de resistência como o risco de cardiotoxicidade. 

Em vários estudos têm-se procurado aumentar a especificidade dos 

quimioterápicos às células tumorais, empregando-se transportadores, exemplos 

como os polímeros (KAN, CHEN et al., 1999), lipossomas, lipossomas carregados 

positivamente (SENGUPTA, TYAGI et al., 2000; WU, LEE et al., 2007),hormônios, 

anticorpos (JUNGHANS et al., 1996), e emulsões lipídicas (GRAZIANI, IGREJA et al., 

2002; MARANHAO, GRAZIANI et al., 2002; PIRES, HEGG et al., 2009). Com o 

aumento da especificidade e seletividade do agente pelo tecido neoplásico, espera-

se que o uso desses transportadores diminua os efeitos colaterais e aumentem a 

atividade farmacológica dos quimioterápicos. 
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Formulações lipossomais de antraciclinas são conhecidas em tratamentos 

quimioterápicos com estes fármacos, visando diminuição de toxicidade e aumento 

do espectro de ação (FORSSEN, COULTER et al., 1992; WU, LEE et al., 2007). Apesar 

de muitas dessas formulações já estarem no mercado, ainda possuem o grande 

inconveniente de serem extremamente caras e dispendiosas para uma rotina de 

tratamento de quimioterapia. 

 

1.2 Nanoemulsões lipídicas artificiais ricas em colesterol 

As células neoplásicas apresentam aumento do número de receptores de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) (HO, SMITH et al., 1978), como 

conseqüência da maior demanda de colesterol e outros lipídios para a síntese de 

novas membranas, atendendo à proliferação celular exagerada característica da 

doença.  

Surgiu então a proposta de usar a LDL como veículo para quimioterápicos 

antitumorais, concentrando-os, através da endocitose mediada por receptores, nos 

tecidos neoplásicos com superexpressão dos receptores de LDL (GAL, OHASHI et al., 

1981; MOSLEY, GOLDSTEIN et al., 1981; RUDLING, COLLINS et al., 1983) 

(MASQUELIER, VITOLS et al., 1986; DE SMIDT e VAN BERKEL, 1990; TOKUI, 

TAKATORI et al., 1995). Porém, na prática, a utilização da LDL natural é totalmente 

inapropriada para rotina de tratamento quimioterápico, pelo difícil e dispendioso 

processo de isolamento do plasma humano, através de plasmaferase, e as 

alterações em sua estrutura durante a sua manipulação para incorporação de 

fármacos. Além disso, o uso heterólogo de um hemoderivado como a LDL é 

acompanhado do risco de transmissão de doenças infecciosas e de reações 

imunológicas. 

A solução para o uso do fenômeno da superexpressão dos receptores de LDL 

e da via de endocitose das lipoproteínas para o direcionamento de quimioterápicos 

foi descrita por (MARANHAO, GARICOCHEA et al., 1992), que propuseram o uso de 

nanoemulsões lipídicas com estrutura parecida a da LDL como veículo de fármacos, 

em substituição à lipoproteína natural. 
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As nanoemulsões, por composição lipídica semelhante à da LDL, são ricas em 

ésteres de colesterol, mas desprovidas de proteína (MARANHAO, CESAR et al., 

1993). Ao serem injetadas na circulação plasmática e em contato com as 

lipoproteínas naturais adquirem apolipoproteínas, entre elas a apo E. Esta é 

reconhecida pelo receptor da LDL e funciona como ponte para a nanoemulsão ligar-

se ao receptor e ser captada pela célula (MARANHAO, CESAR et al., 1993; HIRATA, 

HIRATA et al., 1999). A apo E ligada às nanoemulsões tem afinidade pelo receptor 

da LDL trinta vezes maior do que a apo B existente na própria LDL natural (BROWN 

e GOLDSTEIN, 1986) e que também a liga aos receptores.  

Por ser obtida artificialmente, as nanoemulsões lipídicas não apresentam 

riscos relacionados a utilização de hemoderivados e são passíveis de fabricação em 

escala industrial. O uso das nanoemulsões lipídicas como transportador de 

fármacos poderia, então, substituir a LDL natural e direcionar quimioterápicos aos 

tecidos neoplásicos, evitando órgãos e tecidos normais, o que aumentaria a 

eficiência do tratamento e reduziria os efeitos colaterais dos quimioterápicos  

Esta hipótese foi comprovada em pacientes com leucemia mielocítica aguda 

(LMA) com acentuada superexpressão dos receptores de LDL comparados com 

pacientes com leucemia linfóide aguda (LLA) (MARANHAO, GARICOCHEA et al., 

1994). Observou-se que a taxa de remoção plasmática da nanoemulsão foi três 

vezes maior nos pacientes com LMA do que nos pacientes com LLA, indicando que 

as células de LMA com superexpressão de receptores de LDL seqüestram a 

nanoemulsão, que se concentra nos tecidos neoplásicos. Foi demonstrada também 

a captação da nanoemulsão pela medula óssea infiltrada de células de LMA de 

maneira direta, através de imagens de medicina nuclear obtidas com nanoemulsão 

marcada com Tecnécio99m. Nos estudos cinéticos, 66% da nanoemulsão injetada foi 

captada pelas células leucêmicas e apenas 34% pelas células normais (MARANHAO, 

GARICOCHEA et al., 1994). 

Em experimentos posteriores, confirmou-se a captação e concentração da 

nanoemulsão em tumores sólidos, como no carcinoma de ovário (ADES, CARVALHO 

et al., 2001) e no de mama (GRAZIANI, IGREJA et al., 2002). 
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A tecnologia de associação de fármacos à nanoemulsão foi utilizada com os 

quimioterápicos carmustina (MARANHAO, GRAZIANI et al., 2002), paclitaxel 

(RODRIGUES, COVOLAN et al., 2002; RODRIGUES, MARIA et al., 2005; DIAS, 

CARVALHO et al., 2007), etoposídeo (VALDUGA, FERNANDES et al., 2003; AZEVEDO, 

CARVALHO et al., 2005; LO PRETE, MARIA et al., 2006; PINHEIRO, HUNGRIA et al., 

2006) e daunorrubicina (TEIXEIRA, VALDUGA et al., 2008). Além das preparações 

mostrarem-se estáveis, os estudos em animais de experimentação mostram 

redução acentuada da toxicidade dos quimioterápicos sem perda da ação 

antitumoral. Por fim, os ensaios clínicos em pacientes com câncer em estágio 

avançado também mostraram importante redução de toxicidade. Esses estudos 

demonstram que o sistema de nanoemulsões lipídicas é promissor como 

transportador de agentes quimioterápicos, com potencial de revolucionar o 

tratamento quimioterápico das neoplasias malignas. 

Sendo a DNR um fármaco de primeira linha no tratamento da LMA, 

(DORLHIAC-LLACER, MARQUEZINI et al., 2001) verificaram que quando incorporada 

à nanoemulsão, a DNR resultou em maior efeito citotóxico às células de LMA do que 

às células normais correspondentes. Em contraste, a DNR livre apresentou 

citotoxicidade igual nas linhagens celulares K562 e células blásticas leucêmicas, 

indistintamente. 

Apesar dos resultados promissores, o projeto do laboratório nanoemulsão-

DNR não havia sido levado adiante devido à baixa taxa de associação da DNR à 

nanoemulsão (<1%), o que inviabilizaria qualquer intenção de aplicação clínica 

futura. Para solucionar este problema, a DNR foi modificada quimicamente visando 

maior lipofilicidade e aumento da taxa de incorporação à nanoemulsão. Com a 

derivatização da DNR, a taxa de incorporação foi otimizada, atingindo em média 

85% (TEIXEIRA, VALDUGA et al., 2008). Os compostos N-oleil-daunorrubicina 

(ODNR) e nanoemulsão-N-oleil-daunorrubicina (LDE-ODNR) mostram-se estáveis e, 

conforme dados já publicados na literatura, a permeação das antraciclinas aumenta 

com o aumento da sua lipofilicidade (SPETH, MINDERMAN et al., 1989; LOTFI, 

ZACKRISSON et al., 2002; TEIXEIRA, VALDUGA et al., 2008) 
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Os resultados dos estudos de atividade antitumoral, farmacocinética e 

biodistribuição da formulação LDE-ODNR comparado a formulação comercial DNR 

são de grande importância para a completa caracterização da preparação proposta. A 

preparação apresenta atividade antitumoral in vitro satisfatória e marcante redução 

da toxicidade in vivo, com cardiotoxicidade quase inexistente, comprovada por 

histopatologia e microscopia eletrônica (TEIXEIRA, 2005; TEIXEIRA, VALDUGA et al., 

2008).  
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2. JUSTIFICATIVA  

 

O desenvolvimento e realização de testes de atividade antitumoral com a 

preparação daunorrubicina associada a nanoemulsão lipídica é de extrema 

importância. Um dos fatores mais importantes é a grande capacidade de vetorização 

da nanoemulsão às células neoplásicas principalmente às leucemias. O fenômeno de 

superexpressão dos receptores de LDL foi descrito primeiramente nesta neoplasia, 

onde o aumento dos receptores pode atingir até 100 vezes, propiciando um 

poderoso mecanismo de direcionamento de fármacos via nanoemulsão. Além das 

aplicações no tratamento da LMA, a DNR é um fármaco importante na quimioterapia 

combinada de outras neoplasias de importância epidemiológica, como carcinomas de 

ovário, mama, gástrico, melanomas, neoplasias de linhagem hematológica (linfomas 

e leucemias), mielomas múltiplos, entre outros. A redução de toxicidade permite a 

ampliação das indicações clínicas da DNR e também a continuidade dos tratamentos, 

muitas vezes abandonados pela alta toxicidade do composto comercial. 

A formulação apresenta baixo custo já que o processo de obtenção é simples 

e seus componentes lipídicos pouco adicionam ao custo do princípio ativo. A 

toxicidade reduzida deverá propiciar também grande economia de custos no 

tratamento. 

Estes dados experimentais são fundamentais para a avaliação do composto 

nanoemulsão-N-oleil-daunorrubicina e realização de futuros ensaios clínicos, dada 

importância do tempo de exposição das células neoplásicas ao agente 

quimioterápico para o alcance da atividade antitumoral máxima verificada pelo 

aumento da sobrevida global. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a farmacocinética e biodistribuição, a eficácia antitumoral e a 

probabilidade de sobrevida obtida com a preparação nanoemulsão-N-oleil-

daunorrubicina comparado à DNR em sua formulação comercial, em camundongos 

com implante de tumor de melanoma murino B16F10. 

 

3.1. Objetivos específicos 

• Determinar a eficácia da terapia antitumoral da associação nanoemulsão-N-

oleil-DNR em comparação à da DNR comercial;  

• Avaliar efeitos no perfil hematológico e viabilidade celular comparando as 

formulações nanoemulsão-N-oleil-DNR e DNR comercial; 

• Determinar a farmacocinética da preparação nanoemulsão-N-oleil-DNR em 

camundongos e comparar com a DNR em sua formulação comercial; 

• Investigar a presença do metabólito ativo daunorrubicinol na circulação e 

tecidos comparando a formulação nanoemulsão-N-oleil-DNR e a DNR 

comercial; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

A DNR foi obtida da Meizler Biopharma S/A (Daunocin). Os reagentes (grau 

pró-análise) foram: ácido oléico, brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil 

tetrazólio (MTT), migliol, oleato de colesterol, colesterol livre adquiridos da Sigma 

Chemical Co. (St. Luis, MO, EUA), fosfatidilcolina de ovo da LIPOID E80® (Gerbrás 

Química Farmacêutica Ltda (São Paulo, SP, Brasil). N,N’-dicicloexilcarbodiimida 

(DCC) e 4-dimetilaminopiridina (4-DMAP) da Acros Organics (New Jersey, NY, EUA), 

ácido acético (CH3COOH), ácido tricloroacético (TCA), ácido fórmico (AF), ácido 

tiobarbitúrico (TBA), dimetilsulfóxido (DMSO), tiossulfato de sódio (Na2S2O3), 

sulfato de sódio (Na2SO4), polissorbato 80 (Tween 80®), hidróxido de sódio (NaOH), 

cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), acetato de amônio (AcONH4), 

acetona, acetonitrila (ACN), metanol (MeOH), diclorometano (CH2Cl2), clorofórmio, 

(CHCl3), tetraidrofurano (THF), da MERCK (Darmstadt, Alemanha). 

Os equipamentos utilizados foram: sonicador Branson Ultrasonic 

Corporation (Danbury, CT EUA), ultracentrífuga rotor Beckman SW41 (Beckman 

Coulter Inc., Brea, CA, EUA), Laser Scattering Zeta PALS® - Zeta Potential Analyser 

equipado com eletrodo, fonte de tensão e software Zeta Potencial Analyser® 

(Brookhaven Instruments Co, Holtsville, NY, EUA), ELISA BioRad (Bio-Rad 

Laboratories, Philadelphia, PA EUA), rotaevaporador, HPLC Shimadzu SPD-10AV 

(Shimadzu Scientific Instruments, Columbia, MD, EUA), Homogeneizador 

EmulsiflexC5® (Avestin Inc., Ottawa, Canada); HemoCounter ABCVet® (Horiba ABX, 

Irvine, CA, EUA), HPLC Agilent Technologies, 1200 Series, coluna Discovery® HS PEG 

15 cm x 4,6 mm, 5µm, SUPELCO®; MS 3200 QTRAP LC/MS/MS Applied Biosystms 

MDS SCIEX®; agitador vórtex Thermolyn® 37600 mixer, centrífuga de tubos 

Eppendorf (Hamburg, Alemanha), centrifuga de placa Eppendorf 5810R (Hamburg, 

Alemanha), citômetro FACScalibur® (Becton & Dickinson, San Jose, CA, EUA). 
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4.1.1 Animais de experimentação e linhagem celular 

Utilizou-se camundongos isogênicos C57BL/6J machos e Balb/c fêmeas, com 

peso mínimo de 20g. Para os estudos de eficácia antitumoral, utilizou-se modelo de 

tumor murino melanoma B16F10. Os camundongos e as células do modelo 

experimental foram cedidos pelo Prof. Dr. Durvanei Augusto Maria do Laboratório 

de Bioquímica e Biofísica da Divisão de Desenvolvimento Científico do Instituto 

Butantan (São Paulo, Brasil). 

Durante o período de experimentação, os animais foram mantidos no 

Biotério da Divisão de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, com ciclo 

de luz claro/escuro de 12 horas, temperatura constante de 20°C, água filtrada e 

esterilizada e ração ad libitum. 

Todos os experimentos in vivo seguiram as normas éticas indicadas pelo 

COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal). 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Preparo da nanoemulsão lipídica rica em colesterol (LDE)  

Para o preparo da nanoemulsão lipídica seguiu-se a técnica descrita por 

(MARANHAO, CESAR et al., 1993). Cada um dos lipídios utilizados para o preparo da 

nanoemulsão foram previamente solubilizados e armazenados a -20 °C. Para o 

fosfolipídio foi feita solução estoque 200 mg/mL em CHCl3:MeOH (2:1, v/v), para o 

éster de colesterol, 100 mg/mL em CHCl3:MeOH (2:1, v/v) e para o colesterol livre 

50 mg/mL em CHCl3:MeOH (2:1, v/v). Foi utilizada mistura desses lipídios, sendo 

333 mg de fosfatidilcolina de ovo, 135 mg éster de colesterol, 6 mg de colesterol 

livre, 132 mg de migliol (grau de pureza ≥ 99%). Em seguida, a mistura de lipídios foi 

seca sob fluxo de nitrogênio e mantida em dessecador a vácuo, por 12 horas a 4 °C. 

Após a adição de 100 mg de polissorbato 80 (Tween 80®) e 10 mL de solução 

tampão Tris-HCl 0,01mol/L, pH 8,05, a mistura de lipídios foi pré-emulsificada por 

irradiação ultra-sônica e emulsificada em homogeneizador de alta pressão 

EmulsiflexC5. Ao término dos ciclos de homogeneização, a emulsão formada foi 
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centrifugada a 3700 rpm, por 20 minutos e esterilizada por filtração em membrana 

Millipore® (0,22µm de porosidade) em fluxo laminar, analisada e armazenada em 

frascos estéreis a 4 °C. 

 

4.2.2 Extração da daunorrubicina (DNR) 

A apresentação comercial da DNR, composto por cloridrato de 

daunorrubicina e manitol, foi previamente pesada e solubilizada em qs de água 

destilada. A esta solução adicionou-se tampão Tris-HCl, pH 8,0 e a extração feita 

com clorofórmio (3 a 5 extrações) e 0,5 mL de solução hidróxido de sódio (NaOH) 

1M. A fase orgânica foi lavada com água destilada (2 a 3 lavagens) e em seguida 

com solução saturada de tiossulfato de sódio (Na2S2O3). Em seguida, a fase orgânica 

foi filtrada na presença de sulfato de sódio (Na2SO4), concentrada em 

rotaevaporador e armazenada ao abrigo da luz em frasco âmbar a 4 °C. 

 

4.2.3 Síntese do derivado N-oleil-daunorrubicina (ODNR) 

Para a reação de derivatização da DNR, mostrada na Figura 3, utilizou-se: 

2,76 g (5,238 mmol) de DNR livre de manitol, 1,66 g (5,753 mmol) de ácido oléico, 

0,638 g (5,238 mmol) de 4-DMAP e 2,158 g (5,238 mmol) de DCC. Adicionou-se o 

ácido oléico em 5,0 mL de diclorometano anidro (CH2Cl2), o DCC e em seguida o 4-

DMAP. A reação permaneceu sob agitação magnética por 20 minutos. Adicionou-se 

a esta reação a DNR previamente solubilizada em CH2Cl2. O meio reacional 

permaneceu sob agitação em atmosfera inerte (N2) por duas horas à temperatura 

ambiente. A reação foi monitorada por cromatografia em camada delgada (CCD) 

utilizando como fase móvel MeOH/CHCl3 e por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC), em coluna de sílica, LUNA®C18 Phenomenex®, e pré-coluna de 

sílica C8, fase móvel 100% MeOH, detector UV/visível, 234 nm. Após a identificação 

da formação do produto final, a fase orgânica foi concentrada em rotaevaporador. 

Em seguida, foram realizadas sucessivas extrações líquido-líquido com éter etílico e 

água, e clorofórmio e água, na presença de ácido e/ou base (solução CH3COOH 10%, 

solução NaOH 1M). Após eliminação completa dos resíduos da reação, a fase 
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orgânica foi lavada com solução saturada de Na2S2O3, filtrada na presença de 

Na2SO4 e seca em rotaevaporador. Segue abaixo o esquema da reação proposta. 

 

 

 

Figura 3: Reação de obtenção do derivado N-oleil-daunorrubicina (ODNR) a partir 

da DNR e do ácido oléico na presença de DCC e 4-DMAP a temperatura ambiente 

 

 

4.2.4 Incorporação do N-oleil-daunorrubicina à nanoemulsão lipídica (LDE-ODNR) 

O preparo da LDE com o derivado ODNR incorporado, foi feito conforme 

descrição no item 4.2.1. Na mistura de lipídios, adicionou-se 60 mg do fármaco 

ODNR mantendo-se a proporção fármaco:lipídios 1:10. A sequência do preparo da 

formulação seguiu conforme descrito no item citado. 

 

4.2.5 Avaliação da estabilidade das preparações LDE e LDE-ODNR 

A estabilidade das nanoemulsões LDE e LDE-ODNR foi avaliada pelos 

seguintes testes: determinação do tamanho e da polidispersidade das partículas 

(item 4.2.5.1), do potencial zeta (item 4.2.5.2); do índice de lipoperoxidação (item 

4.2.5.3); determinação do valor de pH das preparações (item 4.2.5.4) e taxa de 

incorporação do derivado N-oleil-DNR à LDE (item 4.2.5.5). Todos os testes foram 

feitos durante 180 dias, em triplicata. Ao final das três leituras, estabeleceu-se um 

valor médio e o desvio padrão correspondente. 
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4.2.5.1 Determinação do tamanho de partícula e polidispersidade 

O diâmetro e a polidispersidade das preparações foram analisados por Laser 

Scattering.- ZetaPals® (Brookhaven Instruments) empregando-se medidas de 

espalhamento de luz dinâmico. Em cubeta descartável, 35 µL das amostras foram 

diluídas em solução tampão tris-HCl 0,01M, pH 8,05.  

 

4.2.5.2 Determinação do potencial Zeta 

O potencial zeta (z) das nanopartículas foi determinado por espalhamento 

de luz utilizando-se Zeta Plus® (eletrodo, fonte de tensão e software Zeta Potencial 

Analyser®, Brookhaven Instruments). Trinta µL de amostra foram diluídas em 1 mL 

solução KCl 1 mM em cubeta descartável e as medidas feitas a 25 °C utilizando-se 

eletrodo de prata em modo Phase Analysis Light Scattering. 

 

4.2.5.3 Determinação do índice de lipoperoxidação (LPO) - Substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

A lipoperoxidação (LPO) das preparações foi calculada como índice de 

peroxidação de lipídios. Verificou-se a formação de substâncias reativas ao 

aquecimento do ácido tiobarbitúrico (TBARS) medido por espectrofotômetro de UV 

(532 nm). A análise foi feita em duas etapas: na primeira etapa em tubo de vidro 

foram adicionados 100 µL de nanoemulsão e 0,5 mL ácido tricloroacético 20% 

(TCA); em segundo tubo, foram adicionados 100 µL de amostra (nanoemulsão) e 0,5 

mL ácido tiobarbitúrico 0,86% (TBA). Os tubos foram agitados por 30 segundos, 

deixados em banho de água a 100 °C durante 20 minutos seguidos de outros 20 

minutos em banho de gelo. As amostras foram novamente agitadas em vórtex e 

centrifugadas por 4 minutos a 8000 rpm. As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro UV, comprimento de onda 535 nm. O índice de lipoperoxidação 

foi calculado através da equação: 
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4.2.5.4 Avaliação do pH  

Para as leituras de pH utlizou-se pHmetro digital. Após calibração do 

eletrodo nas soluções padrão, este foi cuidadosamente imerso em volume 

suficiente e as medida realizadas. 

 

4.2.5.5 Determinação do rendimento de incorporação do derivado ODNR a LDE 

Após incorporação ODNR à nanoemulsão, a preparação foi centrifugada e 

filtrada em membrana Millipore® (0,22 µm de porosidade) sob fluxo laminar. A 

amostra (10 µL) foi analisada por cromatografia líquida de alta eficiência, em modo 

isocrático, fase móvel 100% MeOH, detector UV-Visível (234 nm). A concentração 

final da preparação e o rendimento foram calculados utilizando curva de calibração 

(0,001 a 1 mg/mL) previamente estabelecida. 

 

4.2.6 Determinação da citotoxicidade 

A avaliação da citotoxicidade da preparação LDE-ODNR foi realizada a partir 

de ensaio de viabilidade celular pela técnica de exclusão do azul tripan e pela 

técnica de redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio) 

(MTT) (HAYON, DVILANSKY et al., 2003; WANG, HENNING et al., 2010). Para tanto, 

foram utilizadas as linhagens de melanoma murino B16F10 e de fibroblastos 

NIH3T3. As células foram plaqueadas a uma densidade de 5x103/cm2 em meio RPMI 

1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e mantidas por no mínimo 

doze horas para a completa adesão celular. As células foram então tratadas com 

DNR (400 µM), LDE-ODNR (600 µM) ou LDE (concentração equivalente às demais, 

v/v) e mantidas em cultura durante 24 ou 48 horas. Para o ensaio de exclusão com 

azul de tripan, as células foram descoladas dos poços com quantidades iguais de 

tripsina e coletadas em 300 μL de meio RPMI. Após homogeneização, uma alíquota 

de 20 μl (tanto do sobrenadante, quanto das células) foi coletada e corada com 

quantidades iguais do corante vital azul de tripan 0,25%. As amostras foram 

analisadas em hemocitômetro (Neubauer Improved®). As células coradas (inviáveis) 
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e não coradas (viáveis) foram contadas e os resultados expressos em porcentagem 

de células viáveis. 

Para o teste de MTT, as células foram tratadas com concentrações 

crescentes de DNR (177,6 µM; 355,2 µM, 532,9 µM; 710,5 µM; 888 µM; 1065 µM; 

1243 µM), LDE-ODNR (315 µM; 631 µM; 946 µM; 1262 µM; 1578 µM; 1893 µM; 

2209 µM) ou LDE (concentrações equivalentes v/v) e mantidas em cultura durante 

48 horas. Após este período, foram adicionados às células, 20 µL de solução de MTT 

(5 mg/mL em PBS) e a placa foi incubada a 37 °C por 3 horas. Após este período, o 

sobrenadante foi retirado e adicionado 200 µL de DMSO para a completa dissolução 

dos cristais de formazan. A leitura foi realizada em leitor de microplaca em 

comprimento de onda de 490 nm. As células controle foram consideradas 100% de 

sobrevivência. 

 

 

4.2.7 Avaliação da toxicidade aguda in vivo 

Para rastreamento da dose tóxica aguda das formulações LDE-ODNR e DNR 

na sua forma comercial, foram utilizados grupos de 3 camundongos Balb-c. Doses 

entre 2,3 a 28,125 µmol/kg da DNR e doses entre 150 a 600 µmol/kg da LDE-ODNR 

foram administradas via intraperitonial. A sobrevida dos animais foi acompanhada 

durante 30 dias. O peso dos animais foi aferido a cada dois dias durante os 

primeiros quinze dias iniciais e a cada quatro na metade final. A dose máxima 

tolerada (DMT) foi determinada segundo critério estabelecido por (ECOBICHON e 

COMEAU, 1973). 

 

4.2.8 Avaliação comparativa da toxicidade in vivo das formulações DNR comercial 

LDE-ODNR 

A avaliação da toxicidade inerente às formulações foi feita em grupos de 4 

camundongos Balb-c sem tumor, divididos nos seguintes grupos: salina, LDE, DNR e 

LDE-ODNR (ambos tratamentos em dose equimolar, 7,5 µmol/kg). Os tratamentos 
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foram administrados via intraperitonial nos dias 1, 3, 7 e os animais acompanhados 

durante trinta dias. Foram avaliados o peso dos animais, sobrevida, perfil 

hematológico e perfil bioquímico-enzimático - alanina aminotransferase (ALT/TGP), 

aspartato aminotransferase (AST/TGO), creatinina fosforilada, 

creatininofosfoquinase (CK-total) e fração MB da creatinofosfoquinase (CK-MB 

quantitativa). As coletas de sangue foram feitas do plexo submandibular vinte e 

quatro horas após cada administração e a cada semana após o último dia de 

tratamento. As análises do perfil hematológico foram realizadas com sangue total 

em equipamento Hemocounter® do laboratório de Hematologia Clínica da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP em colaboração com o Prof. Dr. Ricardo 

Fock, e as análises de perfil enzimático em plasma foram realizadas no Laboratório 

Central HCFMUSP (Protocolo de Pesquisa/PR657). 

 

4.2.9 Implante de células de melanoma B16F10 em camundongos  

Aproximadamente 100 µL contendo 5x104 células viáveis em solução 

tampão fosfato foram injetadas via subcutânea na região dorsal de camundongos 

C57BL/6J. Após o implante do tumor, os animais foram observados a cada 72 horas 

e o crescimento tumoral acompanhado até atingir diâmetro médio de 0,5 cm3 sem 

a presença de ulcerações ou necroses. Entre o 10º e 14º dias após a inoculação, os 

tumores foram visualizados macroscopicamente. A escolha destes modelos se fez a 

partir de protocolos estabelecidos pelo National Cancer Institute (NCI) (PLOWMAN, 

CREAMER et al., 1997). 

 

4.2.10 Estudo farmacocinético da LDE-ODNR em camundongos – Cromatografia 

líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS/MS) 

 

4.2.10.1 Coleta de plasma e tecido dos animais 

O estudo farmacocinético da formulação LDE-ODNR foi realizado em 

camundongos C57BL/6J com implante de tumor de melanoma murino B16F10. Foi 

administrado, em dose única, 75 µmol/kg de LDE-ODNR via endovenosa no plexo 
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retro-orbital após 12 dias do implante do tumor. Amostras de sangue (coletadas em 

tubos heparinizados) e tecidos foram coletados em intervalos pré-estabelecidos 

durante 72 horas (15 e 30 minutos, 1, 2, 6, 8, 12, 24, 48 e 72 horas). As amostras de 

sangue foram centrifugadas para separação do plasma. Plasma e tecidos foram 

congelados imediatamente em freezer -80°C e analisadas por ensaio de 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrômetro de massas (LC-

MS/MS). 

 

4.2.10.2 Método bioanalítico LC-MS/MS  

O método bioanalítico de LC-MS/MS seguiu os critérios da RE 899 de Maio 

de 2003, descrito pela ANVISA para estudos de farmacocinética e biodisponibilidade 

(ANVISA, 2003). O processo de validação não foi seguido a rigor por não se tratar de 

um estudo regulatório e sim de um estudo preliminar. 

O estudo quantitativo foi realizado em colaboração com o Prof. Dr. Ernani 

Pinto Jr (Laboratório de Análises Toxicológicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, USP), e com o Prof. Dr. Pio Colepícolo (Laboratório de Bioquímica e 

Biologia Molecular de Algas do Instituto de Química, USP). O especialista de 

laboratório Msc. Felipe Augusto Dörr e o Prof. Dr. Diogo de Oliveira Silva (UNIFESP, 

Diadema, SP) colaboraram na condução das análises. 

Para o desenvolvimento do método, foram utilizadas amostras em solução 

de ressuspensão e em plasma humano contaminado com as soluções de trabalho 

em metanol:água (MeOH:H2O) provenientes de diluições seriadas das seguintes 

soluções estoque: DNR (10 mg/mL, MeOH:H2O, 1:1, v/v) ODNR (10 mg/mL, 

THF:MeOH, 1:1, v/v); e a doxorrubicina (DOX), utilizada como padrão interno (IS) 

(10 mg/mL, MeOH:H2O, 1:1, v/v). 

As amostras de plasma foram extraídas por precipitação de proteínas com 

solvente (ACN) gelada (aprox. -20 °C). Foram adicionados 50 µL de DOX (IS) a 300 µL 

da amostra em tubo de vidro e agitados em vórtex por 15 segundo. Em seguida 

foram adicionados 750 µL de ACN gelada e a mistura foi agitada vigorosamente em 

vórtex por 30 segundos e mantida em repouso em banho de gelo (0 °C) por 30 
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minutos. As amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 3220 g em centrifuga 

Eppendorf 5810R. Foram transferidos 950 µL do sobrenadante de cada amostra 

para tubos de vidro limpos e o solvente evaporado completamente em SpeedVac®. 

A amostra foi reconstituída em 100 µL de solução de ressuspensão (composição 

inicial do gradiente) e analisada por LC-MS/MS (ARNOLD, SLACK et al., 2004; WEI, 

XIAO et al., 2008). 

Utilizou-se equipamento HPLC Agilent 1200® composto por autoinjetor, 

forno de coluna, degaseificador e bomba quaternária. O volume de injeção foi 20 

µL, o autoinjetor foi mantido a 10 °C, e a coluna 40 °C. A separação cromatográfica 

utilizou a coluna Synergi Polar-RP® (150 x 2.0 mm, 4 µm) eluída com gradiente 

composto por fase móvel A (água + acetato de amônio 5 mM + ácido fórmico 0,1%) 

e metanol (B). A seguir a descrição do gradiente de eluição. 

 

� Gradiente da bomba binária 
 

Etapas 
Tempo Total 

(min) 
Fluxo 

(µl/min) 
A (%) B (%) 

0 0 200 30 70 

1 3 200 2 98 

2 4 200 2 98 

3 6 200 30 70 

4 6.5 200 30 70 
A: água + AcONH4 5 mM + AF 0,1% 
B: metanol (MeOH) 

 
 

A detecção por espectrometria de massas utilizou o equipamento QTRAP-

3200 Applied Biosystems®/SCIEX com fonte turbo-V. Segue abaixo os parâmetros de 

fonte e ionização para períodos 1 (0 a 9 minutos) e 2 (9 a 17 minutos). Para análise 

dos resultados foi utilizado o software Analyst®, versão 1.4.2 (Applied 

Biosystems/Sciex). 
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� Parâmetros da fonte período 1 (DNR e DOX) 

Temperatura CUR IS GS1 GS2 jhe CAD CEP 

600°C 10.00 5500.00 40.00 10.00 on medium 26.00 

 

� Período 1: Scan MRM, ESI(+), de 0 a 9 minutos 

 
IPRE 

(Q1) 
IPRO (Q3) DWELL(msec) DP EP CE CXP 

DNR 528.20 321.30 200 36 3 26 10 

DOX (Pi) 544.20 361 200 38 2 36 11 

 

� Parâmetros da fonte período 2 (ODNR) 

Temperatura CUR IS GS1 GS2 jhe CAD CEP 

600°C 10.00 -4500.00 40.00 25.00 on medium 26.00 

 

� Período 2: Scan MRM, ESI (-) de 9 a 17 minutos  

 IPRE (Q1) IPRO (Q3) DWELL(msec) DP EP CEP CE CXP 

ODNR 790.40 379 200 -57 -11 -22. -38 -4 

 

A curva de calibração construída para quantificação da DNR empregou a 

área relativa (analito/IS) e a do ODNR área absoluta. Os pontos de construção das 

curvas foram (ng/mL): 10, 100, 200, 500; 800; 1000, 1500 e 2000 em duplicata. A 

concentração das amostras de controle de qualidade utilizadas na corrida analítica 

foi de 500 ng/mL. As amostras de controle de qualidade (n=9) foram intercaladas 

com as amostras desconhecidas para verificar o desempenho da corrida analítica. 

Em virtude da grande quantidade de matriz biológica necessária, utilizou-se plasma 

humano para o preparo das amostras de curva de calibração e de controle de 

qualidade. 
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4.2.11 Avaliação da atividade antitumoral das formulações DNR comercial e LDE-

ODNR 

A atividade antitumoral das formulações DNR comercial e LDE-ODNR foi 

avaliado de acordo com o protocolo estabelecido pelo NCI (PLOWMAN, CREAMER 

et al., 1997). O estudo foi feito em grupos de 10 camundongos C57BL/6J, divididos 

nos grupos: salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (dose 7,5 µmol/kg) e DNR e LDE-ODNR 

(dose 1,8 µmol/kg). Após doze dias do implante do tumor, salina e as formulações 

foram administradas via intraperitonial nos dias 13, 15 e 19. Os tumores de 

melanoma B16F10 foram medidos com auxílio de paquímetro, a cada dois dias, 

após o início do tratamento. As medições foram feitas de forma longitudinal e 

transversal do tumor. A massa do tumor foi estimada a partir do seu diâmetro 

calculada de acordo com a expressão (GERAN, GREENBERG et al., 1972): 

 

 

Os parâmetros analisados foram peso corpóreo dos animais e a massa 

tumoral, e sobrevida dos animais durante 60 dias (FREIREICH, GEHAN et al., 1966) e 

perfil hematológico. Após a morte dos animais, realizou-se estudo de necrópsia, 

análise do desenvolvimento de metástase e coleta de órgãos e tumor para análise  

histopatológica e análise de viabilidade celular das células tumorais. 

A taxa de redução da massa tumoral foi calculada a partir da média da massa 

tumoral dos grupos tratados em relação à média do grupo controle, de acordo com 

padrões do National Cancer Institute (NCI) descritos por (PLOWMAN, CREAMER et 

al., 1997). 

 

4.2.11.1 Avaliação do efeito do tumor melanoma B16F10 sobre o peso corporal 

dos animais 

O peso corpóreo e a massa tumoral dos camundongos foram acompanhados 

a partir do início do tratamento (12º dia após o implante do tumor). Estes 

parâmetros foram avaliados 3 vezes por semana até o 35°dia após o início do 

experimento. Do peso corpóreo total foi subtraído o valor da massa tumoral, 
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distinguindo-se, portanto o peso real do animal. O percentual de redução do peso 

real dos animais dos diferentes grupos foi estimado através da relação entre o peso 

real (ao final do experimento – massa corpórea sem tumor) e peso corpóreo total 

na data do início do tratamento dos animais (12º dia). 

 

4.2.11.2 Avaliação do efeito da terapia antitumoral sobre o desenvolvimento de 

metástases 

Após o 60º dia de experimentação, os animais sobreviventes foram 

sacrificados por deslocamento cervical e em seguida realizou-se necropsia, análise 

de tumores dorsais, identificação e medidas das lesões internas macroscópicas. Os 

animais que morreram ao longo do experimento foram imediatamente separados 

conforme seu grupo de tratamento e congelados. Posteriormente, foram 

selecionados de forma aleatória para necropsia. O percentual de animais de cada 

grupo com metástases e a multiplicidade dos nódulos metastáticos foi determinado 

na necropsia. 

 

4.2.11.3 Perfil hematológico 

A análise das mudanças no perfil hematológico dos camundongos C57BCL/6J 

foi realizada antes e depois do tratamento. As amostras de sangue foram coletadas 

do plexo submandibular com ponteira metálica. Avaliou-se o número de hemácias, 

leucócitos e plaquetas. As análises do perfil hematológico foram realizadas com 

sangue total em equipamento Hemocounter® no laboratório de Hematologia Clínica 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP, em colaboração com o Prof. Dr. 

Ricardo A. Fock. 

 

4.2.11.4 Análise de viabilidade celular  

Durante a necropsia, amostras do tumor melanoma B16F10 foram coletadas 

e imediatamente congeladas a -20 °C até o momento da análise. A viabilidade 

celular das células do tumor foiestimada por citometroia de fluxo utilizando iodeto 

de propídio (PI) e rodamina 123 como marcadores. Foram preparados macerados 



49 
Thais Costa Contente                                                                                                                                                                                            

Tese de Doutoramento – Outubro de 2010 
 

dos tumores em tampão-fosfato salino. A suspensão celular foi filtrada, a esta 

adicionada solução de álcool-RNAase e em seguida centrifugada. O sobrenadante 

foi desprezado e ao pellet celular adicionou-se tampão FACSFLow. As fases do 

ciclo celular foram analisadas utilizando-se iodeto de propídio (PI) em tampão de 

lise e para a função das mitocôndrias utilizou-se a sonda rodamina 123. Para cada 

100 µL de suspensão celular, utilizou-se 10 µL do reagente PI (0,1% de citrato de 

sódio, 0,1% TritonX-100 e 1,8 mg/dL de PI), ou 10 µL do reagente rodamina 123 (5 

mg/mL). Utilizou-se citômetro FACScalibur® (Becton & Dickinson – BD, San Jose, CA, 

USA) no canal FL2-A (560-580 nm) para o PI e canal FL1-H (515-530 nm) para a 

sonda rodamina 123. Foram coletados dados de pelo menos 10.000 eventos para 

cada amostra utilizando-se o programa CellQuest®. Os dados foram analisados nos 

programas CellQuest®, FlowJo® e WinMDI® e os resultados reportados como 

porcentagem de células positivas e intensidade média de fluorescência (IMF) como 

número médio do canal em escala logarítmica de histograma de 100 a 104. 

 

4.2.12 Análise estatística  

Os resultados obtidos foram apresentados com média e desvio padrão da 

média analisados estatisticamente pelo teste t de Student ou ANOVA, seguida de 

testes complementares apropriados (Bonferroni e Tukey). A probabilidade de 

sobrevida foi analisada com curvas de sobrevivência de Kaplan-Meir. As contagens 

de metástases foram analisadas por testes de contingência. Para as análises 

estatísticas foram utilizados os programas Graphpad Prism® 5.0 e Origin® 5.0. Os 

níveis críticos para significância foram de P<0,05. 

 

4.2.13 Aspectos Éticos 

O presente projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq – do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo e do Instituto Butantan, onde os ensaios in vivo foram 

realizados. Ambas as Comissões aprovaram a realização deste projeto de pesquisa. As 

cartas de aprovação localizam-se na Seção Apêndice.   
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Preparo da nanoemulsão lipídica rica em colesterol (LDE) 

A composição final da preparação foi de aproximadamente 55% de 

fosfolipídio, 23% de éster de colesterol, 20% de triacilglicerol, 1% colesterol livre e 

1% polisorbato (Tween 80). Os lipídios apresentaram pureza de pelo menos 99% 

comprovada por análise de cromatografia em camada delgada (CCD). Ao término do 

processo de emulsificação, a emulsão foi centrifugada e esterilizada por filtração em 

membrana e analisada.  

 

5.2 Extração da daunorrubicina (DNR) 

A formulação comercial de daunorrubicina (Daunocin®) apresenta-se na 

forma de liófilo injetável, de cor laranja, composto por 20 mg de cloridrato de 

daunorrubicina e 100 mg de manitol. A extração líquido-líquido proposta foi eficaz, 

com rendimento de 98%. A DNR livre (C27H29NO10) é um sólido vermelho com peso 

molecular de 527,52 g/mol. Mostrou-se solúvel em diversos solventes orgânicos 

como metanol (MeOH), clorofórmio (CHCl3), diclorometano (CHCl2) e 

tetrahidrofurano (THF) e possui ponto de fusão 208-209°C (MERCK INDEX, 2001). 

 

5.3 Síntese do derivado N-oleil-daunorrubicina (ODNR) 

A reação apresentou rendimento de 88±2%. O derivado ODNR (C45H61NO11) 

é um sólido vermelho escuro, com peso molecular de 791,966 g/mol, ponto de 

fusão 104°C. O derivado ODNR apresentou tempo de retenção 6,73 minutos e o 

DNR 11,8 minutos. O fármaco modificado e purificado foi armazenado em frasco 

estéril a 4°C até sua incorporação na nanopartícula. 

 

5.4 Incorporação do N-oleil-daunorrubicina à nanoemulsão lipídica (LDE-ODNR) 

A análise de incorporação do derivado ODNR à nanopartícula foi monitorada 

por HPLC. Mantendo a proporção fármaco:lipídio (1:10, m/m) a taxa de 

incorporação do derivado ODNR à LDE foi de 93±2%. 



51 
Thais Costa Contente                                                                                                                                                                                            

Tese de Doutoramento – Outubro de 2010 
 

5.5 Avaliação da estabilidade das preparações LDE e LDE-ODNR 

Para a avaliação da estabilidade das preparações LDE e LDE-ODNR foram 

realizados os seguintes testes: tamanho de partícula; polidispersidade, potencial 

Zeta; índice de lipoperoxidação (LPO); pH e incorporação do fármaco modificado à 

LDE. As formulações foram acompanhadas e os testes realizados por um período de 

180 dias como mostram as figuras abaixo.  

O tamanho das partículas de LDE e LDE-ODNR tendem a aumentar ao longo 

do período. Para a LDE, as partículas foram obtidas com um diâmetro médio de 

48±1,2 nm mantiveram-se estáveis por cerca de 90 dias. Observou-se que a LDE-

ODNR tendeu a intumescer atingindo um tamanho médio de 65±2,8 nm como 

mostra a Figura 4. Do inicio ao fim do período de observação, o índice de 

polidispersidade foi baixo, variando entre 0,235±0,007 para LDE e 0174±0021 para 

LDE-ODNR, sugerindo que ambos LDE e LDE-ODNR são feitas predominantemente 

monodispersas e esta característica foi mantida por mais de 180 dias. O potencial 

zeta para LDE e LDE-ODNR foi -25 ± 1,4 mV e -29 ± 1,5, respectivamente, durante o 

período de observação (Figura 5). Nos testes de lipoperoxidação, realizados pelo 

método de TBARS, houve um aumento do índice a partir do dia 30 para a LDE, o que 

não ocorreu para a preparação LDE-ODNR, mantendo-se estável (Figura 6). Os 

valores de pH não tiveram mudanças significativas durante o período, mantendo-se 

entre 7,6 e 7,8. As preparações mantiveram o aspecto homogêneo e translúcido 

desde o dia de preparo até o final do período de observação.  
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Tabela 1 - Caracterização da LDE e LDE-ODNR quanto ao tamanho de partícula, 

polidispersidade, potencial zeta, lipoperoxidação, pH e incorporação ODNR à LDE 

durante 180 dias 

 

 
Tamanho partícula 

(nm) 
Polidispersidade 

Potencial Zeta 

(mV) 

 Ti Tf Ti Tf Ti Tf 

LDE 48 ±1,2 55,65±1,2 0,226±0,007 0,235±0,015 -21,1± 1,4 -28,42±1,4 

LDE-

ODNR 
48,6±1,1 64,7±2,8 0,183±0,05 0,174±0,08 -21,25±1,2 -35,5±2 

 
LPO 

(nmol MDA/mL) 
pH 

Incorporação 

ODNR 

 Ti Tf Ti Tf Ti Tf 

LDE 19,52±1,4 50,6±1,4 7,6±0,08 7,6±0,06 -- -- 

LDE-

ODNR 
18,45±1,1 24,9±2,2 7,8±0,08 7,8±0,06 5,7±0,19 5,1±0,12 

Ti – tempo inicial (dia 0) 
Tf – tempo final (dia 180) 

 
 

 

 

Figura 4: Tamanho das partículas (nm) das preparações LDE-ODNR e LDE durante 

180 dias   
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Figura 5: Potencial zeta (mV) das preparações LDE-ODNR e LDE durante 180 dias 
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Figura 6: Lipoperoxidação (nmol MDA/mL) das preparações LDE-ODNR e LDE 

durante 180 dias 

 

5.6 Determinação da citotoxicidade  

Para avaliação da citotoxicidade da preparação LDE-ODNR foi empregado o 

ensaio de viabilidade celular pela técnica de exclusão do azul tripan e pela 

técnica de redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio) 

(MTT) (HAYON, DVILANSKY et al., 2003; WANG, HENNING et al., 2010) utilizando-se 

células de melanoma B16F10 e fibroblastos NIH3T3 . As concentrações utilizadas de 

DNR comercial e LDE-ODNR variaram de 0,177 a 1,243mM e 0,315 2,209 mM, 

respectivamente. O IC50 da LDE-ODNR foi de 4,26 x10-4 M enquanto que o IC50 da 

DNR comercial foi aproximadamente 0,998x10-4 M. Esse resultado indica que LDE-

ODNR apresenta ação citotóxica aproximadamente 5 vezes menor em relação a 

formulação comercial. A seguir, seguem as imagens das células de melanoma após 

24 e 48 horas de tratamento. 

 

 

B A 
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Figura 7: Células de melanoma B16F10 após 24 horas de cultura na presença dos 

tratamentos em estudo (A) Controle, (B) LDE (10% v/v), (C) DNR 400 µM e (D) LDE-

ODNR 600µM – aumento de (20x) 

 

  

  

 

Figura 8: Células de melanoma B16F10 após 48 horas de cultura na presença dos 

tratamentos em estudo (A) Controle, (B) LDE (10% v/v), (C) DNR 400 µM e (D) LDE-

ODNR 600µM – aumento de (20x) 

  

D C 

C D 

A B 
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Figura 9: Citotoxicidade da preparação LDE-ODNR em cultura de células NIH3T3 e 

B16F10. Valores expressos em porcentagem de células viáveis (não coradas), n=3 

 
 

5.7 Avaliação da toxicidade aguda in vivo  

A avaliação da toxicidade inerente às formulações foi feita em grupos de 4 

camundongos Balb-c sem tumor e os os animais foram observados diariamente 

durante 14 dias. A tabela 2 mostra a relação dose administrada e mortes dos 

animais após a última dose de tratamento com DNR e LDE-ODNR. Na tabela 3 os 

dados apresentados para DMT foram determinados segundo critério estabelecido 

por (ECOBICHON e COMEAU, 1973). Pode-se afirmar que a toxicidade resultante do 

tratamento LDE-ODNR foi significantemente menor quando comparada a DNR 

comercial. A LDE-ODNR teve DMT 65 vezes menor e DL50 48 vezes menor 

comparada a DNR. 
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Tabela 2 – Relação dose administrada e mortes após administração de única dose 

de DNR na sua forma comercial e LDE-ODNR (n=3). 

 

DNR (comercial)  LDE-ODNR 

Dose (µmol/kg)  Mortes  Dose (µmol/kg) mortes 

2,3 0  150 0 

4,6 1  300 2 

9,4 2  450 2 

18,8 2  525 3 

28,2 3  600 3 

 

Tabela 3 – Valores referentes a DMT, DL10 e DL50 após administração de única dose 

intraperitonial de DNR na sai forma comercial e LDE-ODNR 

 

 DNR LDE-ODNR 

   

DMT 2,3 µmol/kg 150 µmol/kg 

   

DL10 2,3 – 4,6 µmol/kg 300 - 450 µmol/kg 

   

DL50 ≥ 9,4 µmol/kg ≥450 µmol/kg 

 

 

 

                                                                                                                           continua 
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Figura 10: Variação do peso dos animais (g) registrados na determinação da DMT, 

porcentagem de ganho e perda de peso em 14 dias de observação 

 

 

5.8 Avaliação comparativa da toxicidade in vivo das preparações DNR comercial e 

LDE-ODNR 

Em cada grupo do estudo avaliou-se o peso inicial e final dos animais, perfil 

hematológico (hemácias 106/mm3, leucócitos 103/mm3 e plaquetas 103/mm3) e 

perfil bioquímico-enzimático. 

Os resultados do perfil bioquímico-enzimático não foram apresentados já 

que os testes foram realizados apenas uma vez devido à pequena quantidade de 

matriz biológica disponível, não sendo possível realizar qualquer análise estatística. 

Em análise preliminar, não foi observada qualquer alteração nos níveis de 

creatinina, TGO e TGP entre os grupos, no entanto, observou-se tendência a 

aumento de CK-MB no grupo DNR comercial. 

Foi observada significativa perda de peso e sinais de caquexia para os 

animais tratados com DNR comercial comparado aos animais tratados com LDE-

ODNR apresentadas nas Figuras 11 e 12. 
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Figura 11: Variação do peso dos animais dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR. 

Os números acima das barras indicam porcentagem de ganho ou perda de peso em 

30 dias de observação. Resultados expressos em média ± desvio padrão 

 

 

 (a) 

 

(b) 

 

Figura 12: Fotos ilustrativas do aspecto físico dos animais tratados com LDE-ODNR 

(a) e DNR (b)   

LDE-ODNR

DNR
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Na avaliação do perfil hematológico, foi observada evidente queda no 

número de hemácias dos animais tratados com DNR, em especial na avaliação de 

sete dias após a administração da última dose (P<0,001), o que não ocorreu para os 

animais tratados com LDE-ODNR (Figura 13). Na análise de leucócitos, foi observada 

acentuada queda no grupo tradado com DNR logo após a segunda dose do 

tratamento (P<0,001), o que não ocorreu com os animais tratados com LDE-ODNR. 

Ao 7º dia de análise, registrou-se alta contagem de leucócitos para todos os grupos 

em estudo. Nas análises seguintes, as contagens foram similares em todos os 

grupos (Figura 14). Na avaliação de plaquetas (Figura 15), observou-se recuperação 

dos animais e aumento no número de plaquetas para todos os grupos em estudo. O 

grupo tratado com DNR comercial apresentou contagem baixa de plaquetas desde 

o início do experimento, não sendo possível atribuir essa queda ao tratamento. 

 

 

 

Figura 13: Contagem de hemácias nos grupos salina, LDE, DNR, LDE-ODNR ao longo 

do período experimental. Valor de referência: 8,34 ± 0,65  
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Figura 14: Contagem de leucócitos nos grupos salina, LDE, DNR, LDE-ODNR ao longo 

do período experimental. Valor de referência: 5,9 ± 0,7  

 

 

 

 

Figura 15: Contagem de plaquetas nos grupos salina, LDE, DNR, LDE-ODNR ao longo 

do período experimental. Valor de referência: 560,5 ± 65,7  
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5.9 Implante de células de melanoma B16F10 em camundongos C57BL/6J 

As células de melanoma murino B16F10 foram injetadas no dorso os 

animais, e em média 10 dias após a inoculação os tumores puderam ser visualizados 

macroscopicamente. A figura 16 mostra o momento da inoculação (Fig 16 a) e o 

tumor macroscopicamente visível após 10 dias de inoculação (Fig 16 b). 

 

 

Figura 16: Ilustração da técnica de implante de tumor melanoma murino B16F10 (a) 

e tumor após 10 dias de inoculação (b) 
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5.10 Estudo farmacocinético da LDE-ODNR em camundongos – Cromatografia 

líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS/MS) 

 

Para a análise das amostras de plasma, de concentração desconhecida, foi 

realizado primeiramente o desenvolvimento do método bioanalítico por LC-MS/MS 

baseado nas normas da RE 899 (ANVISA, 2003).  

 

5.10.1 Desenvolvimento do método bioanalítico LC-MS/MS  

Para desenvolvimento do método bioanalítico foi realizada padronização 

para detecção dos compostos (DNR, DOX e ODNR) em solução, por infusão direta. A 

Figura 17 mostra as estruturas e as razões massa/carga (m/z) dos compostos em 

estudo. Os espectros a seguir (Figuras 18, 19 e 20) mostram a fragmentação e a 

formação dos íons produtos dos compostos em análise. 

 

Daunorrubicina (DNR)  Analito 1 

 

Fórmula:C27H29NO10 
Massa exata: 527,2 g/mol           Peso molecular: 527,5 g/mol 
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Oleato daunorrubicina (ODNR)  Analito 2 

 
Fórmula: C45H61NO11 

Massa exata: 791,4 g/mol                 Peso molecular: 792 g/mol 

Doxorrubicina (padrão interno) 

 
Fórmula: C27H29NO11 

Massa exata: 543,2 g/mol               Peso molecular: 543,5 g/mol 

 

Figura 17: Estrutura química, massa exata, peso molecular dos compostos: DNR 

(analito 1); ODNR (analito 2) e DOX (padrão interno) 
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Figura 18: Espectro de fragmentação DNR. Destaque para a formação do íon de 

produto m/z= 321,2 

 

 

 

Figura 19: Espectro de fragmentação ODNR. Destaque para a formação do íon de 

produto m/z= 379,2    

 +MS2 (528.20) CE (20): 30 MCA scans from Sample 2 (DNR-PI scan) of DNR_spec-15122009.wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 3.7e6 cps.
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 -MS2 (790.40) CE (-40): 15 MCA scans from Sample 3 (ODNR-PI scan) of ODNR_spec-15122009.wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 1.2e6 cps.
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Figura 20: Espectro de fragmentação DOX. Destaque para a formação do íon de 

produto m/z= 361,1 

 

Para a obtenção de uma boa cromatografia, foram testadas as seguintes 

condições cromatográficas para o desenvolvimento do método: 

 

Tabela 4: Parâmetros utilizados para testes das condições cromatográficas 

 

Parâmetros Descrição 

Colunas 

Phenomenex: 

*Synergi Polar-RP  

(150 x 2.0 mm, 4 µm) 

Synergi MAX-RP  

(150 x 2.0 mm, 4 µm) 

Luna C18  

(150 x 2.0 mm, 3 µm) 

Supelco: 

Discovery HS PEG 

(100 x 2.1 mm, 3 µm) 

Discovery HS PEG 

(150 x 4.6 mm, 5 µm) 

Fase Móvel 
Combinações variadas de ACN:MeOH:H2O e aditivos (ácido 

fórmico e acetato de amônio) em modo isocrático e gradiente 

Temperatura 
de coluna 

30 a 45°C 

*coluna utilizada nas análises posteriores 

 +MS2 (544.10) CE (35): 15 MCA scans from Sample 4 (DOX-PI scan CE=35) of DOX_spec-15122009.wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 5.3e6 cps.
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Foram feitos testes com colunas de características diferentes, sejam no 

comprimento, diâmetro, compactação ou revestimento. O uso de variadas 

proporções de solventes como metanol (MeOH), acetonitrila (ACN), fase aquosa e 

aditivos em gradiente foi primordial para a busca da melhor fase móvel. Para cada 

analito analisado foram encontrados os seguintes tempos médios de retenção: DNR 

(6,7 minutos) e DOX (4,9 minutos) (Figura 21); e ODNR (11,8 minutos) (Figura 22).  

 

             

Figura 21: Cromatograma de análise: DNR e DOX 

 

 

Figura 22: Cromatograma de análise: ODNR 
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Encontradas as condições iniciais de cromatografia favoráveis, realizou-se o 

teste de sensibilidade (detecção) avaliando as condições de ionização no modo de 

monitoramente de reação múltipla (MRM) com ionização positiva e negativa. O 

ODNR foi analisado em modo negativo (ESI-) por não apresentar sinal significativo 

de ionização em modo positivo, devido à funcionalização oleato ocorrer no grupo 

amina da DNR e comprometer a basicidade da molécula. A DNR e a DOX 

apresentam maior sensibilidade quando analisados em modo positivo (ESI+). A 

mudança de modo de ionização dos períodos 1 (0 a 9 minutos) e 2 (9 a 17 minutos) 

de positivo (ESI+) para negativo (ESI-) foi importante para a sensibilidade do 

método. A Figura 23 mostra cromatograma de uma corrida feita em ESI+ (0 a 9 

minutos) e em ESI- (9 a 17 minutos), elucidando que o método é sensível em 

diferentes modos de ionização. Foram monitoradas as transições 528.2/321.2; 

542.2/361.1 e 790.6/379.2 para a DNR, a DOX (IS) e ODNR, respectivamente 

conforme nas Figuras 18 a 20. 

 

 
 

Figura 23 Cromatograma dos compostos DOX (IS), DNR e ODNR e seus tempos 

médio de retenção (TR): 4,9, 6.7 e 11,8 minutos, respectivamente. Corrida realizada 

em ESI+ (0 a 9 minutos) e em ESI- (9 a17 minutos)  

XIC of -MRM (1 pair): Period 2, 790.4/379.3 amu from Sample 28 (CC11-2) of TCC-24092010-1.wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 1.0e4 cps.
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A partir dos resultados obtidos nos testes de sensibilidade foram 

estabelecidas as condições finais do método multi-analítico conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 5: Parâmetros otimizados para o método multi-analítico 

 

Características Descrição 

Sistema HPLC Agilent 1200 

Coluna de fase 

reversa 

Synergi Polar-RP 

(150x2.0 mm 4 µm) 

Temperatura forno 
da coluna 

40°C 

Fluxo 200 µL.min 

Volume de injeção 20 µL 

Fase Móvel *A:MeOH 

 

Características Descrição 

Espectrômetro de 
Massas 

Sciex/Applied 
Biosystems 3200 Q-Trap 

Fonte  electrospray Turbo-V 

Temperatura da fonte 550 °C 

Modo de ionização 
Período 1: ESI (+) 

Período 2: ESI (-) 

Temperatura 

autoinjetor 

10°C 

Duração da corrida 17 minutos 

Volume de injeção  20 µL 

 

*Fase Móvel: A:MeOH. A = água + AcONH4 5 mM + AF 0,1% 

 

O método desenvolvido foi eficiente, específico e sensível na detecção dos 

compostos. Não houve detecção cruzada entre os analitos e nenhuma interferência 

significativa quando uma solução com os três compostos foi analisada. Em 

nenhuma das análises realizadas (solução ou matriz biológica) houve aparecimento 

de picos fantasmas nos TR característicos de cada analito. 

Foram testadas várias técnicas de extração com diferentes aditivos e mistura 

de solventes até a escolha final por precipitação de proteínas com ACN gelada. O 

primeiro lote de testes de extração foi feito em tubos plásticos tipo eppendorf®, no 

entanto, foi observada alta variação intralote e os materiais plásticos foram 

substituídos por vidro e as análises refeitas. 

A tabela 6 mostra os resultados para alguns testes de extração em duplicata 

para DNR e ODNR. Observou-se melhor extração para o ensaio realizado com ACN, 

com boa relação de amostra extraída e baixo coeficiente de variação (CV%). 
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Tabela 6: Estudo preliminar para protocolos de extração 

Analito Réplica 

MÉTODO DE EXTRAÇÃO 

ACN 
Acetona/MeOH 

(1:1) + ZnSO4 
Acetona + 

ZnSO4 
Acetona 

THF/MeOH 
(1:1) 

ÁREA (AMOSTRA EXTRAÍDA) 

DNR 

1 64800 12500 31600 25200 25700 

2 67800 14200 32200 21400 29900 

média 66300 13350 31900 23300 27800 

CV (%) 3.2 9.0 1.3 11.5 10.7 

ODNR 

1 18600 5140 1330 6460 1080 

2 20300 6300 536 5830 1750 

média 19450 5720 933 6145 1415 

CV (%) 6.2 14.3 60.2 7.2 33.5 

 

Para garantir o bom andamento do método também foi avaliada a 

estabilidade das amostras no autoinjetor e das soluções estoque e de trabalho por 

um período de 90 dias. Não foi observada nenhuma variação significativa na 

estabilidade das amostras de autoinjetor. Os testes de estabilidade para as soluções 

estoque e de trabalho apresentaram variação na concentração da solução de DOX 

(IS), o que exigiu preparo de soluções novas a cada etapa de trabalho. 

 

5.10.2 Análise de amostras de plasma com concentrações desconhecidas. Estudo 

preliminar da farmacocinética da LDE-ODNR em camundongos portadores de 

tumor melanoma B16F10 por LC-MS/MS 

 

A partir do método desenvolvido, partiu-se para a quantificação das 

amostras com concentrações desconhecidas. 

As curvas de calibração dos dois compostos (DNR e ODNR) foram obtidas em 

regressão linear, com r = 0,9969 para o ODNR e r= 0,9981 para a DNR. Ambas as 

curvas cumprem os critérios de aceitação da RE 899 (ANVISA, 2003). Os critérios 

obedecidos foram: r ≥ 0,98, desvio ≤ 20% em relação a concentração nominal para o 

limite inferior de quantificação (LIQ), desvio ≤ 15% em relação a concentração 

nominal para outras concentrações da curva e a pelo menos seis níveis de 

concentração. Seguem abaixo os gráficos e tabelas das curvas de calibração do 

derivado ODNR (Figura 24 e tabela 7) e da DNR (Figura 25 e tabela 8). 
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Figura 24 Curva de calibração do derivado ODNR. r= 0,9969 

 

Tabela 7: Dados de validação para corrida analítica para quantificação das amostras 

em plasma. Curva da calibração para ODNR 

 

ODNR (Coef. Correl.: 0.9969) 

Conc. Nominal (ng/mL) 
Conc. Calculada 

(ng/mL) 
Exatidão % 

10 9.97 99.7 

10 9.97 99.7 

100 65.7* 65.7 

100 96.8 96.8 

200 215 108.0 

200 217 108.0 

500 522 104.0 

500 561 112.0 

800 739 92.4 

800 592* 73.9 

1000 1010 101.0 

1000 952 95.2 

1500 1460 97.1 

1500 1180* 78.7 

2000 2490* 124.0 

2000 1720 86.0 

Linear (Ponderada 1/x
2
) Y = aX + b 

a (slope) 121 

b (intercepto) -556 

Parâmetro de medida área absoluta 

* = ponto excluído (desvio >15%) 

   

TCC-24092010 - Plasma_ODNR.rdb (Daunorubicina-Oleato): "Linear" Regression ("1  / (x * x)" weighting): y = 121 x + -556 (r = 0.9969)
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Figura 25: Curva de calibração DNR. r= 0,9981 

 

Tabela 8: Dados de validação para corrida analítica para quantificação das amostras 

em plasma. Curva da calibração para DNR 

 

DNR (Coef. Correl.: 0.9981) 

Conc. Nominal 
(ng/mL) 

Conc. Calculada (ng/mL) Exatidão % 

10 9.72 97.2 

10 10.2 102.0 

100 100 100.0 

100 102 102.0 

200 199 99.3 

200 210 105.0 

500 605* 121.0 

500 562 112.0 

800 784 98.1 

800 719 89.8 

1000 979 97.9 

1000 1040 104.0 

1500 1390 92.6 

1500 1490 99.1 

2000 2140 107.0 

2000 1860 93.2 

Linear (Ponderada 1/x
2
) Y = aX + b 

a (slope) 0.000151 

b (intercepto) 0.00597 

Parâmetro de medida área relativa (analito/PI) 

* = ponto excluído (desvio >15%) 

     

TCC-24092010 - Plasma.rdb (Daunorubicina): "Linear" Regression ("1  / (x * x)" weighting): y = 0.000151 x + 0.00597 (r = 0.9981)
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Durante a corrida analítica, as amostras desconhecidas foram intercaladas 

com amostras do controle de qualidade para avaliação da confiabilidade da análise. 

A corrida apresentou desempenho satisfatório obedecendo aos critérios de 

aprovação de corrida analítica conforme a ANVISA (ANVISA, 2003). Os critérios para 

os controles de qualidade foram: coeficiente de variação da concentração média  

≤ 15%, exatidão individual e da concentração média entre 85 e 115% e pelo menos 

2/3 (67% ou 4 de 6) dos controles aprovados pelos critérios de precisão e exatidão. 

A seguir, as Tabelas 9 e 10 mostram a análise estatística dos controles de qualidade 

para ODNR e DNR, respectivamente. 

 

Tabela 9: Dados dos controles de qualidade para ODNR (CQ 550 ng/mL) 
 

ODNR - Controles de Qualidade 

Conc. Nominal (ng/mL) 
Conc. Calculada 

(ng/mL) 
Exatidão % 

500 

449 89.8 

344* 68.8 

296* 59.2 

473 94.5 

418 83.5 

531 106.0 

531 106.0 

483 96.7 

572 114.0 

Média (ng/mL) 494 

Precisão (CV%) 10.8 

Exatidão (%) 98.8 

CQ aprovados (%) 77.8% 

* = ponto excluído (desvio >15%) 
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Tabela 10: Dados dos controles de qualidade DNR (CQ 550 ng/mL) 

 

DNR - Controles de Qualidade 

Conc. Nominal (ng/mL) 
Conc. Calculada 

(ng/mL) 
Exatidão % 

500 

539 108.0 

581* 116.0 

498 99.7 

466 93.2 

597 119.0 

544 109.0 

531 106.0 

545 109.0 

546 109.0 

Média (ng/mL) 533 

Precisão (CV%) 7.2 

Exatidão (%) 106.7 

CQ aprovados (%) 88.9% 

* = ponto excluído (desvio >15%) 

 

 

O gráfico abaixo (Figura 26) mostra a curva gerada na análise das amostras 

de plasma dos animais coletadas nos intervalos: 15 e 30 minutos, 1, 2, 6, 8, 12, 24, 

48 e 72 horas, preparadas, extraídas e analisadas conforme método multianalítico 

desenvolvido previamente. As amostras nos tempos 15, 30, 45 minutos, 1 e 2 horas 

foram diluídas 200 vezes e as amostras 6 e 12 horas diluídas 10 vezes para 

quantificação do ODNR. Essa diluição foi necessária visto que as amostras 

apresentavam concentração maior que a faixa da curva de calibração. 
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Figura 26: Curvas concentração ODNR e DNR em 15, 30 e 45 minutos, 1, 2, 6, 8, 12, 

24, 48 e 72 horas 

 

As curvas geradas na análise da concentração das amostras em relação ao 

tempo mostram comportamento esperado para o ODNR. Visto que a preparação foi 

administrada via endovenosa, o pico de concentração plasmática é o primeiro 

ponto de coleta. A queda na concentração do ODNR coincide com o aumento na 

concentração da DNR, o que está vinculado à metabolização do derivado ODNR e 

formação da DNR livre. Os dados gerados nesse estudo estão sendo trabalhados 

para a aquisição dos parâmetros farmacocinéticos. 
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5.11 Avaliação da atividade antitumoral das formulações DNR e LDE-ODNR 

 

5.11.1 Massa tumoral e sobrevida dos animais 

As figuras 27 e 28 mostram que o tratamento com a preparação LDE-ODNR 

(7,5 µmol/kg) levou a uma redução de 35,8 ± 2% (P<0,001) e 59 ± 1,6% (P< 0,001) 

do tumor, quando comparado ao grupo DNR comercial e ao grupo salina, 

respectivamente, ao 26° dia de experimento. Ao 35° dia, houve redução de 78 ± 2% 

do tumor do grupo tratado com LDE-ODNR na maior dose (P< 0,001) em 

comparação ao grupo salina e aumento de 23 ± 1% do tumor do grupo tratado com 

LDE-ODNR na menor dose (1,8 µmol/kg) comparado ao grupo LDE-ODNR na dose 

7,5 µmol/kg. 
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Figura 27: Massa tumoral dos grupos salina (■), DNR 7,5 µmol/kg (▲), LDE-ODNR 

7,5 µmol/kg (*) (figura a), salina (■), DNR (1,8 µmol/kg) (▼) e LDE-ODNR (1,8 

µmol/kg) (►)(figura b) em 35 dias. Destaques (↓) para 26°, 30° e 35° dias, últimos 

dias de registro de medidas dos grupos DNR (7,5 µmol/kg), DNR (1,8 µmol/kg) LDE-

ODNR (7,5 µmol/kg) e LDE-ODNR (1 µmol/kg), respectivamente. Resultados expressos 

em média ± desvio padrão 
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Figura 28: Evolução da massa tumoral para os grupos salina, DNR(a) 7,5 µmol/kg, 

LDE-ODNR(a) 7,5 µmol/kg, DNR(b) (1,8 µmol/kg) e LDE-ODNR(b) (1,8 µmol/kg) do 

23 ao 35º dias de observação . Destaques: 26º, 30º e 35º dias para redução do 

tumor (↓) e aumento de tumor (↑). Resultados expressos em média ± desvio padrão 

 

Os grupos DNR e LDE-ODNR em menor dose (1,8 µmol/kg) apresentaram 

redução de 57 ± 1,4% da massa do tumor, quando comparados ao grupo salina, mas 

não houve diferença significativa quando comparados entre si no 30° dia, último dia 

de medidas registradas para os animais do grupo DNR em menor dose. Já ao 35° 

dia, o grupo LDE-ODNR (1,8 µmol/kg) apresentou menor massa tumoral comparado 

ao grupo salina (P<0,001) e ao grupo LDE-ODNR 7,5 µmol/kg (P<0,01). Nota-se 

retomada na evolução do tumor do grupo LDE-ODNR 1 mg/kg nesta medida final. 

As Figuras 29, 30 e 31 mostram as curvas de Kaplan-Meier para 

probabilidade de sobrevida dos animais tratados com salina, DNR comercial e LDE-

ODNR observados por período de 60 dias. Houve morte de 100% dos animais que 

receberam tratamento com a DNR comercial (ambas as doses) antes mesmo do 

grupo controle salina. 
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Figura 29: Probabilidade de sobrevida dos animais na avaliação atividade 

antitumoral em resposta aos tratamentos com salina (•), LDE (○), DNR 7,5 µmol/kg 

(■), DNR 1,8 µmol/kg (□), LDE-ODNR 7,5 µmol/kg (▲) e LDE-ODNR 1,8 µmol/kg (�) 

 

Todos os animais pertencentes ao grupo salina morreram até o 35° dia de 

observação. Os animais dos grupos tratados com DNR comercial morreram Todos 

os animais tratados com DNR na dose mais baixa (1,8 mol/kg) morreram até o 34 

dia, já os tratados com a maior dose morreram até o 30 dia. A partir do 35° dia 

permaneceram vivos apenas os animais que receberam tratamento LDE-ODNR, 40% 

para o grupo LDE-ODNR 7,5 µmol/kg e 11% para o grupo LDE-ODNR 1,8 µmol/kg. Ao 

final do período de 60 dias de observação, havia 20% dos animais tratados com LDE-

ODNR 7,5 µmol/kg vivos (P <0,01). 

 

 
 

Figura 30: Probabilidade de sobrevida dos animais na avaliação atividade 

antitumoral em resposta aos tratamentos salina (•), DNR (■) e LDE-ODNR (▲) 7,5 

µmol/kg  

  

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100
Salina

LDE

DNR 7,5 µmol/kg

LDE-ODNR 7,5 µmol/kg

DNR 1,8 µmol/kg

LDE-ODNR 1,8 µmol/kg

DIAS

S
O

B
R

E
V

ID
A

 (
%

)

0 10 20 30 40 50 60
0

20

40

60

80

100

Salina

DNR 7,5 µmol/kg

LDE-ODNR 7,5 µmol/kg

DIAS

S
O

B
R

E
V

ID
A

 (
%

)



80 
Thais Costa Contente                                                                                                                                                                                            

Tese de Doutoramento – Outubro de 2010 
 

 
 

Figura 31: Probabilidade de sobrevida dos animais na avaliação atividade 

antitumoral em resposta aos tratamentos salina(•), DNR (■) e LDE-ODNR (▲) 1,8 

µmol/kg  

 

 

As imagens a seguir retratam a evolução dos tumores no decorrer do 

tratamento sugerido no protocolo. 

 

 
 

 

Figura 32: Imagens representativas da evolução da massa tumoral (melanoma 

murino B16F10) dos grupos controles salina e LDE 
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Figura 33: Imagens representativas da evolução da massa tumoral (melanoma 

murino B16F10) dos grupos tratamento DNR e LDE-ODNR 7,5 µmol/kg (� área de 

necrose) 
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Figura 34. Imagens representativas da evolução da massa tumoral (melanoma 

murino B16F10) dos grupos tratamento DNR LDE-ODNR 1,8 µmol/kg (� área de 

necrose) 

 

5.11.2 Avaliação do efeito do tumor melanoma B16F10 sobre o peso 

O peso corpóreo e a massa tumoral dos camundongos foram acompanhados 

a partir da data de início do tratamento do tumor implantando (12º dia). Do peso 

corpóreo total foi subtraído o valor da massa tumoral resultando no valor do peso 

real dos animais (g). Esta variação no peso foi demonstrada entre o primeiro (13°) e 

o 26° dias de tratamento, já que é a última coleta completa dos dados antes da 

morte de 100% dos animais do grupo DNR comercial (7,5 µmol/kg). A figura 35 e a 

tabela 11 mostram as diferenças de ganho e perda de peso entre os tratamentos 

com DNR comercial e LDE-ODNR em ambas as doses, comparados aos grupos salina, 

e LDE. Os animais do grupo salina, sem tratamento perderam cerca de 24 ± 1,6% de 

seu peso inicial, resultante da caquexia induzida pelo tumor. Os animais tratados 

com LDE-ODNR, em ambas as doses, apresentaram ganho de peso ao final do 

período de observação, 22 ± 1% para maior dose e 8 ± 1% para a menor dose 

(P<0,001). Os animais do grupo DNR comercial apresentaram perda de peso ao final 

do período, 19 ± 1% (P<0,001) para maior dose e 15 ± 1% (P<0,01) para a menor 

DNR

LDE-ODNR
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dose. Quando comparados, os dois tratamentos (DNR e LDO-ODNR) resultaram em 

diferença significativa (P<0,001). Os animais tratados com DNR comercial não 

apresentaram diferença de peso no final de período de observação (ns). A tabela 

representativa das diferenças estatísticas entre os grupos está apresentada na 

seção 8, Anexo B. 

 

 

 

Figura 35: Variação do peso dos animais entre 13° (inicial) e 26° dias (final) dos 
grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), DNR e LDE-ODNR (1,8 µmol/kg). O 

número em cima das barras representa a porcentagem referente à variação de peso no mesmo 

grupo (peso inicial/peso final). Resultados expressos em média ± desvio padrão 

 

Tabela 11 - Peso dos animais no 13º dia (inicial) e no 26º dia (final) 

 

 Peso Inicial (g) Peso Final (g) 

Salina 24,79 18,7 

LDE 20,78 21,5 

DNR4 21,1 17,02 

DNR1 20,34 17,3 

LDE-ODNR6 21,5 26,3 

LDE-ODNR1 23,17 25,1 
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5.11.3 Avaliação do efeito das formulações sobre o desenvolvimento de 

metástases 

A figura 36 destaca o percentual de camundongos que apresentaram 

nódulos metastáticos observados durante a necropsia. Os animais tratados com 

DNR comercial apresentaram nódulos metastáticos em ambas a doses, em 82% dos 

animais tratados com a maior dose (7,5 µmol/kg), e em 80% com a menor dose (1,8 

µmol/kg). Já os animais do grupo LDE-ODNR 7,5 µmol/kg apresentaram metástase 

em apenas 30% dos animais na sua maior dose, com diferença significativa quando 

comparados ao grupo controle salina e ao tratamento DNR comercial (P<0,01). Na 

menor dose (1,8 µmol/kg) foram encontradas metástases em 60% dos animais. 

Todos os animais do grupo controle apresentaram nódulos de metástase. As figuras 

37a 41 apresentam registros fotográficos do estudo de necrópsia realizado. 

 

 

 

Figura 36: Percentual de animais portadores nódulos metastáticos encontrados 

durante a necropsia nos animais dos grupos salina, LDE; DNR e LDE-ODNR (7,5 

µmol/kg) e DNR e LDE-ODNR (1,8 µmol/kg). Resultados expressos em média ± desvio 

padrão 
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Figura 37: Fotos ilustrativas do estudo de necrópsia nos grupos salina e LDE. (a) 

tumor com grande área hemorrágica; (b) tumor invasivo, encapsulado, 

deslocamento da coluna cervical do animal; (c) tumor; (d) linfonodo de drenagem; 

(e) lobo pulmonar direito metastático; (f) fígado. (�) área de metástase 
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Figura 38: Imagem ilustrativas do estudo de necrópsia para o grupo DNR 7,5 

µmol/kg (�) vaso em direção ao tumor, (����) pontos de metástase, tumor invasivo, 

deslocamento do rim direito do animal; (�) vascularização ao redor do tumor, (����) 

deslocamento da coluna cervical do animal; (����) inóculo; (����)metástase  
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Figura 39: Imagens ilustrativas do estudo de necrópsia para o grupo LDE-ODNR 7,5 

µmol/kg (a) tumor localizado apenas na região do inoculo, (�) região de 

hemorragia circundando a área do tumor; (b) tumor externalizado, (�) área de 

necrose, (c) região dorsal muito pouco vascularizada; (d) (�) vaso na região do 

tumor; (e) (����) linfonodo de drenagem 
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Figura 40: Imagens ilustrativas do estudo de necrópsia para grupo DNR 1,8 µmol/kg 

(a) (����) metástase na região do abdômen e no baço; (b) (�)tumor invasivo, 

englobou e deslocou o rim direito do animal, rim totalmente metastisado; (c) 

pulmão metastisado 
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Figura 41: Imagens ilustrativas do estudo de necrópsia para o grupo LDE-ODNR 1,8 

µmol/kg (a) tumor encapsulado, linfonodo sentinela metastático; (b) (����) inóculo, 

tumor vascularizado e região hemorrágica; (c) tumor avançado, deslocamento da 

coluna cervical do animal 
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5.11.4 Avaliação do perfil hematológico  

As coletas para análise do perfil hematológico foram feitas um dias antes do 

início do tratamento (basal – um dia antes do início tratamento), 24 horas após 

cada dose (14º, 16º e 20º dias) e no 35º dia para acompanhamento. Foram 

realizadas contagens do número de leucócitos, hemácias e plaquetas. As análises do 

perfil hematológico estão representadas nas figuras 42 a 44. 

Como mostra Figura 42, os animais do grupo salina apresentaram queda 

significativa no número de hemácias resultante do avanço do tumor. No entanto, 

para os animais tratados com a maior dose de LDE-ODNR (7,5 µmol/kg) houve a 

menor queda na contagem de hemácias em comparação com todos os tratamentos 

(P<0,001). Quanto ao tratamento com DNR comercial, a dose mais baixa (1,8 

µmol/kg) resultou em diminuição no número de hemácias semelhante ao grupo 

salina, porém, o tratamento de maior dose (7,5 µmol/kg) provocou a maior queda 

dos glóbulos vermelhos entre todos os tratamentos (P<0,01). 

 

 

 

Figura 42 Número de hemácias dos animais dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-

ODNR (7,5 µmol/kg); DNR e LDE-ODNR (1,8 µmol/kg). Valor de referência: 8,8 ± 1,6 
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A Figura 43 mostra a contagem de leucócitos para os animais tratados com 

salina, DNR e LDE-ODNR. Ao final do experimento, apenas os animais tratados com 

a maior dose de DNR comercial (7,5 µmol/kg) apresentaram acentuada queda no 

número de leucócitos. Nas duas últimas coletas, foi observada recuperação dos 

animais tratados com a LDE-ODNR em ambas as doses. 

 

 

 

Figura 43: Número de leucócitos dos animais dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-

ODNR (7,5 µmol/kg); DNR e LDE-ODNR (1,8 µmol/kg). Valor de referência: 9,8 ± 1,7 

 

 

Na avaliação das plaquetas, o grupo salina apresentou significativo aumento 

(P<0,001) no número de plaquetas quando comparado à todos os grupos em todas 

as coletas. Este aumento está diretamente relacionado ao avanço do tumor (Figura 

44). Observa-se indícios da retomada do crescimento do tumor para o grupo 

tratado com LDE-ODNR na menor dose (1,8 µmol/kg). 
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Figura 44: Número de plaquetas dos animais dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-

ODNR (7,5 µmol/kg); DNR e LDE-ODNR (1,8 µmol/kg). Valor de referência: 560 ± 

102 

 

 

5.11.5 Análise de viabilidade celular  

A viabilidade celular das células do tumor foi estimada por citometria de 
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mostrou que nos tumores dos animais tratados com a maior dose de LDE-ODNR 
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menores doses, o grupo tratado com LDE-ODNR também apresentou o menor 

número de células não-viáveis (22 ± 2%, comparado a 34 ± 3% para DNR, P <0,01). 

As figuras 45 e 46 mostram a distribuição populacional das células de tumor 

melanoma murino B16F10 dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), 

DNR e LDE-ODNR (1,8 µmol/kg) nas fases G0/G1, S, G2/M e apresentando DNA 

fragmentado. O anexo C detalha as diferenças estatísticas entre os grupos. 

 

 

 

Figura 45: Distribuição populacional de células de tumor melanoma murino B16F10 

dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), e DNR e LDE-ODNR (1,8 

µmol/kg)  
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A Figura 46 representa os gráficos representativo das populações de células 

em estudo. As imagens foram geradas no programa WinMDI®. 

  

  

 

Figura 46: Análise do ciclo celular, por citometria de fluxo. Distribuição população 

de células (%) dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), e DNR e LDE-

ODNR (1,8 µmol/kg) 

 

A Figura 47 mostra a porcentagem de células viáveis e não viáveis no teste 

de função mitocondrial, utilizando-se o marcador rodamina 123. O anexo D detalha 

as diferenças estatísticas entre os grupos. 

 

CONTROLE

G2/MG0/G1
S

DNA fragmentado

LDE

G2/M
G0/G1

S

DNA fragmentado

DNR 7,5 µmol/kg

G2/M

G0/G1
S

DNA fragmentado

LDE-ODNR 7,5 µmol/kg

G2/M

G0/G1

S

DNA fragmentado

DNR 1,8 µmol/kg

G2/M

G0/G1

SDNA fragmentado

LDE-ODNR 1,8 µmol/kg

G2/M

G0/G1

S

DNA fragmentado



95 
Thais Costa Contente                                                                                                                                                                                            

Tese de Doutoramento – Outubro de 2010 
 

 

 

Figura 47: Porcentagem de células viáveis (□) e não viáveis (■) nos tumores dos 

grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), e DNR e LDE-ODNR (1,8 

µmol/kg)  

 

 

A figura abaixo apresenta gráficos demonstrativos dos grupos em estudo, as 

porcentagens de células viáveis e não viáveis. As imagens e sobreposições foram 

geradas no programa FlowJo®. 
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Figura 48: Análise da função mitocondrial por citometria de fluxo. Células viáveis e 

não-viáveis (%) dos grupos salina, LDE, DNR e LDE-ODNR (7,5 µmol/kg), e DNR e 

LDE-ODNR (1,8 µmol/kg) 
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6. DISCUSSÃO 

O desenvolvimento de nanopartículas com aplicações em Drug Delivery 

Systems (DDS) tem grande destaque nas pesquisas médicas da atualidade (DAVIS, 

CHEN et al., 2008; ZHANG, SRIVASTAVA et al., 2008) et al., 2008). Partículas 

estáveis, não-tóxicas e capazes de transportar os fármacos até seu local de ação, 

aumentando a seletivade e especificidade do tratamento tem grande importância 

na otimização dos tratamentos quimioterápicos. 

O preparo da nanoemulsão (LDE) é prática conhecida no grupo e sua 

metodologia é bem estabelecida. Para o desenvolvimento e preparo da formulação 

LDE-ODNR, a extração da daunorrubicina (DNR) do manitol e a síntese do derivado 

N-oleil-daunorrubicina (ODNR) foi de extrema importância para incorporação do 

fármaco ao núcleo lipofílico da partícula. Em trabalho realizado pelo grupo, 

demonstrou-se que derivado mais lipofílico de DNR, o ODNR, quando associado à 

nanoemulsão lipídica apresenta-se estável e menos tóxico às células e tecidos, 

principalmente ao tecido cardíaco (TEIXEIRA, VALDUGA et al., 2008). As etapas de 

purificação do produto de síntese também foram de grande importância, visto que 

a retirada dos subprodutos da reação, como dicicloexiluréia (DCU), e dos possíveis 

excessos dos reagentes são passos fundamentais para a obtenção de produto final 

puro para ser incorporado à nanopartícula.  

Neste estudo, uma nova técnica foi utilizada para o preparo da LDE-ODNR. A 

emulsificação dos lipídios por ultrassonicador seguida de duas etapas de 

ultracentrifugação foi substituída por etapa única de homogeneização em alta 

pressão. Essa técnica acelera o processo de produção e permite a preparação de 

volumes finais maiores, oferecendo vantagens operacionais que permitam a 

produção em grande escala.  

A preparação LDE-ODNR utilizada nesse estudo apresentou bom rendimento 

de incorporação do derivado ODNR à LDE (93 ± 2%), o que pode garantir menor 

custo da preparação final, já que há pouca perda de quimioterápico no processo de 

fabricação. Para a caracterização das nanoemulsões preparadas nesse estudo testes 

de estabilidade como tamanho de partícula, polidispersidade, potencial Zeta (z), 
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índice de lipoperoxidação (LPO) e pH foram realizados durante período de 180 dias. 

Os resultados mostram que as formulações permanecem substancialmente estáveis 

por pelo menos 120 dias. As diferenças observadas entre as duas preparações (LDE 

e LDE-ODNR) são esperadas. A presença da molécula de ODNR no núcleo da 

nanopartícula altera seu tamanho, carga e densidade. Vale destacar que, embora o 

índice de peroxidação da LDE-ODNR tenha se mantido num platô por todo o 

período de observação, a preparação LDE teve este índice aumentado a partir do 

dia 30. Esse resultado pode ser consequência da limitação do método de TBARS 

para avaliação do estado de peroxidação dos lipídios de uma formulação. A adição 

de antioxidantes não foi realizada neste estudo, porém, pode eventualmente ser 

uma estratégia para prolongarmos ainda mais o prazo de validade das preparações. 

A estabilidade das preparações por longos períodos garante a previsibilidade da 

produção, controles de estoque, armazenagem e distribuição dos produtos. 

O tamanho médio da partícula LDE-ODNR preparada por homogeneização 

em alta pressão corresponde ao encontrado em outras preparações utilizando LDE 

descritas anteriormente, como LDE-paclitaxel (RODRIGUES, MARIA et al., 2005) ou 

LDE-etoposide (VALDUGA, FERNANDES et al., 2003; LO PRETE, MARIA et al., 2006), 

porém, menor que o da preparação LDE-ODNR produzido por ultrassonicador 

(TEIXEIRA, VALDUGA et al., 2008). A estabilidade das nanoemulsões está 

diretamente relacionada ao tamanho das partículas da fase dispersa (GRYMONPRE, 

STAGGEMEIER et al., 2001; ZHOU, BURGER et al., 2001). Nanoemulsões com 

partículas de tamanho variando entre 100 e 500 nm são fisicamente estáveis, sendo 

que o diâmetro da partícula é influenciado pelo conteúdo lipídico da fase dispersa 

(FLOYD, 1999). As partículas de LDE são preparadas com tamanho entre 50 a 100 

nm, caracterizando-as como nanoemulsão. A proporção fármaco:lipídios (1:10) foi 

mantida para todas preparações LDE-ODNR nesse estudo, já que a maior proporção 

de lipídios garante melhor incorporação e permanência do derivado ODNR à 

partícula. 

O potencial zeta também pode ser utilizado para analisar a estabilidade de 

emulsões por ser um indicador da carga elétrica da superfície das partículas. 
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Demonstra o potencial elétrico da superfície das partículas o qual pode ser 

influenciado por alterações na interface com o meio dispersante, em razão da 

dissociação de grupos funcionais na superfície da partícula ou da adsorção de 

espécies iônicas presentes no meio aquoso de dispersão (HUNTER, MIDMORE et al., 

2001). Neste estudo, o potencial zeta das duas preparações (LDE e LDE-ODNR) 

foram de aproximadamente -25 mV e -29 mV, respectivamente, com pequenas 

variações ao longo do período de 180 dias de observação. Quanto maior o valor 

absoluto do potencial zeta, maior é a estabilidade, pois partículas carregadas 

superficialmente se repelem umas às outras e essa força supera a tendência natural 

à agregação e garante boa estabilidade coloidal (MULLER, JACOBS et al., 2001; 

MORA-HUERTAS, FESSI et al., 2010). A redução da carga elétrica superficial 

proporciona um aumento na taxa de floculação e coalescência das partículas. O 

valor negativo do potencial zeta encontrado para LDE e LDE-ODNR é provavelmente 

gerado pela fosfatidilcolina de ovo carregada negativamente presente na 

composição da nanoemulsão. A utilização de fosfolípidios estabilizadores derivados 

de ovo e soja é particularmente interessante. Apesar dos componentes majoritários 

destes fosfolipídios (fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina) não possuírem carga 

superficial em pH fisiológico, a presença de pequena quantidade de fosfatidilserina 

e fosfatidilglicerol resulta em partículas com alta carga superficial negativas 

(WASHINGTON, 1996). 

A presença de tensoativos (polisorbatos como Tween e lecitinas) nas 

formulações de nanoemulsões também auxilia na estabilidade da interface da 

emulsão, não apenas com a formação de uma barreira mecânica, mas também pela 

produção de carga elétrica de superfície, produzindo forças repulsivas entre as 

gotículas de óleo e evitando também a coalescência (GOPPERT e MULLER, 2005). 

A estabilidade das preparações, tanto in vitro quanto in vivo, é muito 

importante na continuidade do processo de desenvolvimento da formulação. Os 

parâmetros analisados para esta preparação são comumente utilizados no controle 

da estabilidade e qualidade das preparações tanto em escala laboratorial quanto 

industrial. 
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Com a obtenção de uma nanoemulsão estável e com boa incorporação do 

derivado ODNR, deu-se início aos protocolos in vivo. Prevendo os ensaios de 

atividade antitumoral in vivo, realizaram-se dois ensaios preparatórios para o 

protocolo de regressão tumoral: citotoxicidade em células melanoma B16F10 e 

fibroblastos murino, e avaliação da toxicidade para o rastreamento da dose tóxica 

aguda das formulações DNR comercial e LDE-ODNR.  

Para análise da citotoxicidade foi empregado o método MTT segundo 

(HAYON, DVILANSKY et al., 2003) e o teste de viabilidade por azul de tripan. O IC50 

obtido para LDE-ODNR foi de 4,26 x10-4 M enquanto que o IC50 para DNR comercial 

se aproximou de 0,998x10-4 M. Esse resultado indicou que LDE-ODNR apresentou 

ação citotóxica cerca de 4 vezes menor em relação a formulação comercial. Em 

nosso estudo anterior de citotoxicidade com culturas de células neoplásicas, como 

K-562, HL-60, L1210 e B16 linhas (TEIXEIRA, VALDUGA et al., 2008), a LDE-ODNR 

mostrou uma diminuição na citotoxicidade em todas as linhagens testadas, quando 

comparados com DNR comercial. Em outros estudos com LDE associada a agentes 

quimioterápicos, tais como paclitaxel e etoposide, a citotoxicidade também foi 

atenuada quando comparada com as formulações comerciais correspondentes 

(VALDUGA, FERNANDES et al., 2003; RODRIGUES, MARIA et al., 2005; LO PRETE, 

MARIA et al., 2006). No caso de etoposide e paclitaxel, este fato pode ser atribuído 

à soma da toxicidade do fármaco ao veículo utilizado nas preparações comerciais, 

como Chremophor-L, o que não é o caso da daunorrubicina, veiculada 

comercialmente em água. Outra possibilidades para atenuação de citotoxicidade 

em estudos de cultura de células neoplásicas está relacionado ao mecanismo de 

internalização celular de fármacos livres ou carreados por transportadores. 

No estudo para rastreamento da dose tóxica aguda das formulações DNR 

comercial e LDE-ODNR, a comparação entre as duas apresentações mostrou 

claramente a eficácia da nanoemulsão lipídica na redução da toxicidade. A DL50 

encontrada para a LDE-ODNR foi 48 vezes maior que a encontrada para a forma 

comercial do fármaco, e a DMT 65 vezes maior. A análise do peso dos animais 

também está de acordo com o critério estabelecido por (ECOBICHON, 1972) para a 
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DMT, no qual se considera a dose na qual não haja morte de nenhum animal e a 

redução de peso observada seja de até 15% em relação ao peso inicial. A perda de 

peso nos animais tratados com DNR comercial foi mais acentuada quando 

comparada aos animais tratados com LDE-ODNR. Assim, a partir dos dados de 

rastreamento de dose tóxica aguda decidiu-se utilizar como ponto inicial para o 

protocolo de regressão tumoral a dose de 7,5 µmol/kg para DNR comercial e para a 

preparação LDE-ODNR. Apesar da possibilidade de utilizarmos uma dose cerca de 

20 vezes maior para LDE-ODNR sem que houvesse morte de nenhum animal, optou-

se por manter o protocolo da LDE-ODNR pareado ao da formulação comercial. 

Foram testadas também outras duas doses menores – 3,7 e 1,8 µmol/kg tanto para 

DNR quanto para LDE-ODNR. No entanto estamos apresentando neste trabalho 

apenas os grupos que receberam a maior e menor dose (7,5 e 1,8 µmol/kg), devido 

à perda de alguns animais do grupo de dose intermediária o que inviabilizou os 

cálculos estatísticos para este grupo. 

Os fármacos do grupo das antraciclinas, como a daunorrubicina (DNR) e a 

doxorrubicina (DOX), estão entre os agentes antitumorais de importância na prática 

clínica, porém suas manifestações tóxicas são obstáculo para seu uso. Dentre elas, a 

mielossupressão é uma importante limitadora da dose e também a toxicidade 

cardíaca, um efeito adverso grave observado no uso desses agentes. (MINOTTI, 

LICATA et al., 2000; DEVITA, HELLMAN et al., 2005; KASSNER, HUSE et al., 2008). 

Assim, na tentativa de buscarmos outras informações sobre o 

comportamento das formulações DNR e LDE-ODNR in vivo, foi proposto um estudo 

comparativo de toxicidade dos fármacos na maior dose proposta para o protocolo 

de regressão tumoral (7,5 µmol/kg) com avaliação por 30 dias. Os resultados 

sugeriram melhor tolerância dos animais à formulação LDE-ODNR. A avaliação do 

peso dos animais mostrou que o grupo que recebeu a preparação LDE-ODNR 

ganhou 5% peso comparado ao seu peso inicial (dia 1) e ao final (dia 30) do 

experimento. Esse ganho teve diferença significativa quando comparado ao grupo 

salina (P<0,01) e ao grupo que recebeu DNR comercial, que perdeu 11% do seu 

peso (P<0,001) até o final do período de observação. A análise do hemograma 
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sugeriu menor efeito no perfil hematológico em nível periférico e melhor 

recuperação dos animais que receberam a preparação LDE-ODNR. Observou-se uma 

curva que se assemelha em todos os grupos para as análises de hemácias, 

leucócitos e plaquetas. Na avaliação das hemácias e plaquetas esta queda inicial 

pode estar relacionada a coletas seguidas em um curto intervalo de tempo, assim 

como o aparente pico e mobilização de leucócitos no 7° dia de coleta. As coletas 

sucessivas e a manipulação quase diária dos animais os debilitam e os causam 

estresse, e esses fatores também podem alterar as características do perfil 

hematológico. Na avaliação das hemácias observou-se que, nas coletas finais, no 

14° e 30° dias, o grupo tratado com LDE-ODNR se mostrou melhor recuperado 

quando comparado ao grupo DNR (P<0,001 e P<0,01, dias 14 e 30, 

respectivamente) e não apresentou diferença (ns) quando comparado ao grupo 

salina. A avaliação das plaquetas mostrou resultados semelhantes com menor 

queda para o grupo LDE-ODNR comparado ao DNR (P<0,05 para o grupo DNR, ns 

para o grupo LDE-ODNR comparados à salina para o 4° e 7° dias). Nas coletas finais 

observou-se recuperação de todos os grupos, devido provavelmente ao maior 

intervalo entre a última dose e as coletas seguintes. Para melhor elucidação dos 

fatos, uma análise qualitativa e quantitativa das células hematopoiéticas da medula 

óssea (mielograma) poderia fornecer resultados mais precisos quanto à possível 

mielossupressão causada pelos fármacos, comparando a formulação comercial ao 

derivado incorporado à LDE. 

O estudo de perfil bioquímico enzimático foi uma avaliação piloto do 

comportamento metabólico dos animais frente aos tratamentos em estudo. A DNR 

é um fármaco bem distribuído ao organismo (CALABRESI e CHABNER, 1996; 

TAKIMOTO, KIEFFER et al., 1997; DEVITA, HELLMAN et al., 2005). Sofre extenso 

metabolismo no fígado, é excretada em grande parte pela bile e menos de 10% pela 

urina. Seu metabólito ativo, o daunorrubicinol (DNR-ol), tem afinidade ao tecido 

cardíaco e é um dos responsáveis pela indução da cardiotoxicidade (ARNOLD, SLACK 

et al., 2004; ROBERT, 2007b; 2007a; KASSNER, HUSE et al., 2008). Por estas razões 

buscou-se avaliar algumas enzimas relacionadas à função dos órgãos em questão. 
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As avaliações da atividade das transaminases hepáticas, aspartato aminotransferase 

(AST/TGO) e alanina aminotransferase (ALT/TGP) mostraram altos valores para o 

TGO, porém todos os grupos seguiram o mesmo perfil. Observou-se que a CK-MB 

estava aumentada no grupo DNR comercial em comparação ao grupo controle 

salina, tendo um pico na penúltima coleta, duas semanas após a última dose de 

tratamento (dados não apresentados). Esses resultados podem indicar algum tipo 

de lesão no tecido cardíaco, entretanto se faz necessária a complementação dos 

dados para melhor avaliação. Sabe-se que o CK-MB, isoenzima da creatina quinase 

(CK), é uma importante enzima reguladora na produção e na utilização do fosfato 

de alta energia nos tecidos contráteis. As medições de CK-MB podem contribuir 

para o diagnóstico de enfarte do miocárdio e dimensionamento do enfarte. Podem 

também ser utilizadas para a monitorização da reperfusão durante a terapêutica 

trombolítica e enfarte do miocárdio perioperatório após cirurgia cardíaca. A CK-MB 

eleva-se entre três e seis horas após o início dos sintomas de enfarte agudo, com 

pico entre 16 e 24 horas, normalizando-se entre 48 e 72 horas (WU e LANE, 1995). 

Infelizmente, a pequena quantidade de sangue obtida nas coletas dos 

camundongos é um fator limitante para este modelo experimental. Para uma 

avaliação mais completa, um protocolo longo, com ciclos de quimioterapia pré-

definidos, avaliando individuo a indivíduo, e um menor número de coletas, apenas 

com uma coleta basal, intermediária e uma final poderiam elucidar melhor esses 

resultados. 

Além das observações coletadas nos estudos de toxicidade das formulações, 

a proposta de realização do estudo de farmacocinética e biodistribuição utilizando 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a um espectrômetro de massas 

(LC-MS/MS) baseou-se em três idéias: (1) fazer uso da tecnologia disponível para 

um estudo de cinética mais preciso, rápido e confiável (GLISH e VACHET, 2003; 

STOKVIS, ROSING et al., 2005; MARZO e BO, 2007); (2) observar comportamento 

cinético do derivado ODNR associado à LDE e (3) investigar a formação dos 

metabólitos da DNR responsáveis pela indução dos efeitos tóxicos do fármaco. A 

eficácia e toxicidade de muitos agentes quimioterápicos estão relacionadas as 
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substâncias de partida ou aos metabólitos encontrado nos fluidos e tecidos 

biológicos (STOKVIS, ROSING et al., 2005; MARZO e BO, 2007). Durante o processo 

de desenvolvimento de fármacos, tanto na etapa pré-clínica como na clínica, o 

conhecimento das propriedades farmacocinéticas (absorção, distribuição, 

metabolismo e eliminação – ADME) é essencial. 

As alternativas de DDS podem alterar radicalmente a biodistribuição e 

cinética dos compostos. Alterações na distribuição do fármaco, associado a 

diferenças na biotransformação tecido-dependente, pode ter papel importante nos 

efeitos terapêuticos e tóxicos. Metodologias analíticas que permitam a rápida 

quantificação da DNR e de seus metabólitos, particularmente aplicadas a modelos 

animais de pequeno porte, podem auxiliar o aperfeiçoamento de estratégias de 

DDS para o uso das antraciclinas (ARNOLD, SLACK et al., 2004; ALLEN, CHENG et al., 

2006). 

A proposta de se fazer o estudo cinético por LC-MS/MS ao invés de leitura 

com compostos radioativos é a certeza de que a curva construída reflete 

exatamente a razão massa/carga de cada molécula em estudo, seja no primeiro ou 

no último ponto de coleta. O método desenvolvido foi eficiente, específico e 

sensível na detecção dos compostos e seguiu os critérios da RE 899 de Maio de 

2003, descrito pela ANVISA para estudos de farmacocinética e biodisponibilidade.  

Os resultados obtidos no protocolo de atividade antitumoral mostram 

claramente a superioridade da nova preparação LDE-ODNR na inibição do 

crescimento do tumor e na redução de toxicidade quando comparada a DNR 

comercial na dose de 7,5 µmol/kg. Curiosamente, quando ambas as preparações 

foram administradas em dose 4 vezes menor (1,8 µmol/kg) não houve diferença 

entre os dois tratamentos na redução do tumor. A LDE, como documentado em 

nossos estudos anteriores mostrou-se eficaz no transporte e direcionamento do 

fármaco ao tumor (GRAZIANI, IGREJA et al., 2002; AZEVEDO, CARVALHO et al., 

2005; RODRIGUES, MARIA et al., 2005; LO PRETE, MARIA et al., 2006; TEIXEIRA, 

VALDUGA et al., 2008; PIRES, HEGG et al., 2009).  
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A compartimentalização celular do ODNR após a captação celular mediada 

por receptores de endocitose pode também desempenhar papel importante no 

aumento da ação farmacológica do fármaco associada à LDE.  

Outro dado importante está relacionado à probabilidade de sobrevida dos 

animais depois dos tratamentos LDE-ODNR e DNR. Os animais tratados com LDE-

ODNR tiveram claramente uma maior sobrevida comparada aos animais que 

receberam tratamento DNR. Os animais que receberam tratamento DNR comercial 

morreram antes mesmo do grupo controle. Esse aumento na sobrevida é resultado 

da melhora na ação farmacológica dos fármacos veiculados à LDE assim como a 

baixa toxicidade da preparação comparada a DNR comercial. 

A evolução dos tumores nos diferentes grupos foi visivelmente diferente 

entre os grupos. Não apenas em relação a massa tumoral, e a sobrevida, mas 

também em relação a mudanças no peso dos animais, perfil hematológico, 

desenvolvimento de metástases e viabilidade celular. 

Os animais tratados com DNR comercial se mostraram mais debilitados, 

caquéticos, com perda dos pelos e diarréia. Na avaliação do peso dos dois grupos 

LDE-ODNR (7,5 e 1,8 µmol/kg), ambos apresentaram ganho de peso (22% e 8%, 

P<0,001), respectivamente. O grupo tratado com DNR comercial na maior dose 

mostrou maior perda, 19% de seu peso inicial (1° ao 30° dia). O grupo salina, sem 

tratamento apresentou perda de 24% do seu peso. 

Na avaliação de nódulos metastáticos observados durante a necrópsia os 

grupos tratados com DNR comercial (maior e menor doses) também apresentaram 

as maiores variações, com nódulos em 82% e 80% dos animais analisados em 

relação ao grupo controle (100%) comparados a apenas 30% dos animais tratados 

com LDE-ODNR (7,5 µmol/kg, P<0,001). Para os animais tratados com LDE-ODNR na 

menor dose, foram encontrados nódulos metastáticos em 60% dos animais. Esse 

número mostra mais uma vez que o tratamento em menor dose é menos eficaz no 

controle da progressão do tumor comparado ao de maior dose. Os bons resultados 

no controle da toxicidade e na disseminação do tumor mostram que o tratamento 
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direcionado com a LDE é mais efetivo na destruição dos sítios metastáticos ou, na 

inibição no desenvolvimento de metástases. 

As análises do perfil hematológico corroboram para a avaliação dos 

tratamentos em estudo, mostrando o bom desempenho da preparação LDE-ODNR 

(7,5 µmol/kg) no controle da disseminação e crescimento do tumor e na redução de 

toxicidade. A redução no número de hemácias observada para o grupo DNR (7,5 

µmol/kg) comparado ao grupo salina e ao grupo LDE-ODNR (7,5 µmol/kg) nos dias 

16 e 20, sugerem uma pior evolução do quadro do grupo para uma possível anemia 

induzida pelo tumor. Estes os pontos de coleta são após a segunda e terceira dose 

de tratamento. Devido ao fato de não termos um próximo ponto de avaliação, já 

que houve morte de 100% dos animais ao 30° dia, pode-se pensar em conseqüência 

do avanço do tumor - o tratamento além de induzir a maior toxicidade, é menos 

eficaz no controle de disseminação. O grupo de animais tratados com LDE-ODNR 

(7,5 µmol/kg) apresenta melhor avaliação do número de hemácias quando 

comparado ao grupo salina e também ao grupo LDE-ODNR (1,8 µmol/kg). Mais uma 

vez, os grupos de menor dose não apresentam diferença significativa quando 

comparados. O quadro de anemia observado principalmente no grupo salina é um 

efeito característico do melanoma B16F10, relação direta entre aumento de massa 

tumoral e anemia. A anemia é de fato um dos efeitos hematológico mais comum no 

câncer e pode ocorrer por diversos mecanismos como desnutrição, perda de sangue 

devido à invasão tecidual do tumor nos tecidos, hemólise auto-imune e redução na 

produção e sobrevida dos eritrócitos. 

Na avaliação de leucócitos, os resultados mostram que todos os tratamentos 

levaram a redução no número de leucócitos, porém melhor evidenciado no grupo 

DNR comercial especialmente no 16° e 20° dias. Observou-se a recuperação dos 

grupos tratados com a nanoemulsão nas duas coletas finais. 

Na avaliação das plaquetas ficou clara a relação existente entre o 

crescimento da massa tumoral e o aumento no número de plaquetas visto que o 

grupo salina apresentou crescente trombocitose. A trombocitose observada pode 

ser resultado do aumento da liberação de tromboeritropoietina, resultado do 
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estímulo da produção e maturação de megacariócitos pela liberação de IL-11 e TGF 

(DEVITA, HELLMAN et al., 2005) Todos os grupos apresentam diferença significativa 

comparados ao grupo salina. Observou-se um aumento do número de plaquetas ao 

final do experimento (35° dia) para o grupo de menor LDE-ODNR (1,8 µmol/kg). Este 

aumento pode estar relacionado ao avanço do tumor observado no final do 

protocolo. 

Um protocolo de regressão tumoral é um estudo complexo e difícil de ser 

analisado. Algumas diferenças são visíveis macroscopicamente, como a redução do 

tumor, a melhora do comportamento e estado físico do animal, peso, queda dos 

pelos entre outros. No entanto, os tumores possuem um microambiente bastante 

complexo e de grande importância para seu desenvolvimento e progressão ou 

regressão.  

A análise de viabilidade celular por citometria de fluxo auxilia no 

entendimento desse microambiente. Os marcadores utilizados nos testes 

apresentam afinidade específica a organelas ou ao DNA da célula. O iodeto de 

propídio (PI) é um marcador específico de DNA, e a rodamina 123, corante da 

família das fluoronas, auxilia na avaliação de células viáveis ou não viáveis por ligar-

se especificamente às membranas das mitocôndrias. Os testes de PI e R123 juntos 

podem estimar de forma mais precisa a viabilidade celular do que apenas métodos 

convencionais de exclusão por corante (SASAKI, TANAKA et al., 1988). 

Finalmente, quando fragmentos de tecido foram extraídos dos tumores dos 

animais tratados com LDE-ODNR ou DNR para a realização dos testes de viabilidade 

celular, ficou clara a superior ação farmacológica do tratamento LDE-ODNR sobre o 

tratamento DNR comercial nas duas doses em estudo. Isso foi demonstrado tanto 

pela alta porcentagem de células com DNA fragmentado quanto pelo número de 

células não-viáveis encontradas nos tumores dos animais tratados com LDE-ODNR, 

indicando que eventos de necrose e apoptose ocorrem em taxas significantemente 

maiores nos animais tratados com a preparação LDE-ODNR. 

Os resultados obtidos no neste projeto são muito promissores. Foi possível 

estabelecer modelos básicos de experimentação e documentar fatos importantes, 
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como estudo de estabilidade completo das preparações LDE e LDE-ODNR, a 

incorporação do fármaco modificado a nanopartícula, a eficácia da nanoemulsão 

lipídica na tolerabilidade e redução da toxicidade, na regressão de massa tumoral 

em modelo de melanoma murino B16F10, diminuição do número de animais 

portadores de metástases e na redução do número de células ativas. O estudo 

mostrou que o tratamento proposto com a o derivado ODNR e a nanoemulsão 

(LDE-ODNR) é efetivo no combate às células tumorais, eficaz, seletivo, menos tóxico 

e melhor tolerado. Os estudos de farmacocinética e biodistribuição somam a este 

protocolo informações importantes relacionadas às propriedades de absorção, 

distribuição, metabolismo e excreção da formulação LDE-ODNR em estudo 

comparada à DNR comercial. 
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7. CONCLUSÕES 

� A formulação LDE-ODNR desenvolvida utilizando a técnica homogeneização 

em alta pressão apresentou boa taxa de incorporação e se manteve estável 

por pelo menos 120 dias; 

� A preparação LDE-ODNR apresentou reduzida toxicidade; 

� O tratamento com LDE-ODNR (dose 7,5 µmol/kg) foi eficaz na inibição do 

crescimento tumoral e na redução do número de células de tumor viáveis; 

� O número de animais portadores de metástase foi menor nos animais 

tratados com LDE-ODNR (dose 7,5 µmol/kg); 

� O efeito dose-resposta dos tratamentos com daunorrubicina, incorporada 

ou não à nanopartícula foi evidenciado; 

�  O método de análise desenvolvido para estudo de farmacocinética e 

biodistribuição é eficaz, sensível e específico na detecção dos compostos em 

estudo; 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO A 

Análise estatística da variação peso corporal avaliada no protocolo de toxicidade 

 Salina LDE DNR (a) LDE-ODNR (a)  

Grupos/dias 1 30 1 30 1 30 1 30 

Salina -- -- *** ns *** *** *** ** 

         

LDE -- -- -- -- ** *** ns ** 

         

DNR -- -- -- -- -- -- * *** 
(a) – dose (7,5µmol/kg) 
ns não significativo; * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 

 

            (). 

 

ANEXO B 

Análise estatística da variação peso corporal avaliada no protocolo de regressão 

tumoral 

 Salina LDE DNR(a) DNR(b) LDE-ODNR(a) LDE-ODNR(b) 

 13 26 13 26 13 26 13 26 13 26 13 26 

Salina -- -- *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** 

LDE -- -- -- -- ns *** ns *** ns *** *** *** 

DNR(a) -- -- -- -- -- -- ns ns ns *** *** *** 

DNR(b) -- -- -- -- -- -- -- -- * *** *** *** 

LDE-ODNR(a) -- -- -- -- -- -- * *** -- -- *** * 

(a) – dose alta (7,5 µmol/kg); (b) – dose baixa (1,8 µmol/kg) 
ns não significativo, *P<0,05; ;** P<0,01;  *** P<0,001 
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ANEXO C 

Análise estatística da distribuição da população de células avaliada no protocolo de 

atividade antitumoral 

 

 CONTROLE LDE 

 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

CONTROLE     ns *** *** *** 

 DNR (a) LDE-ODNR (a) 

 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

CONTROLE *** *** *** *** *** *** *** *** 

LDE *** ns *** ns *** ns *** *** 

DNR(a)     *** *** *** *** 

 DNR(b) LDE-ODNR(b) 

 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

CONTROLE ns *** *** *** *** *** *** *** 

LDE ns ns *** ns *** ns *** *** 

DNR(a) *** ns ns ns ns *** ns *** 
LDE-

ODNR(a) *** ns ns *** *** ns *** *** 

DNR(b)     *** ns *** *** 
(a) – dose alta (7,5 µmol/kg); (b) – dose baixa (1,8 µmol/kg) 
ns não significativo, *P<0,05; ;** P<0,01;  *** P<0,001 

 

                                          

 

ANEXO D 

Distribuição função mitocondrial (%) no estudo de atividade antitumoral 
 CONTROLE LDE DNR (a) LDE-ODNR(a) DNR(b) LDE-ODNR(b) 

CONTROLE  *** *** *** *** *** 

LDE   *** *** *** ** 

DNR 4    *** * ** 

ODNR 6     *** *** 

DNR1      ** 

(a) – dose alta (7,5 µmol/kg); (b) – dose baixa (1,8 µmol/kg) 
ns não significativo, *P<0,05; ;** P<0,01;  *** P<0,001 
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