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O câncer de mama constitui o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o
mais comum entre as mulheres, devido ao seu alto grau de malignidade. A
quimioterapia é utilizada no tratamento de câncer de mama com presença de
metástase, dentre os fármacos mais utilizados está o paclitaxel, que atua na
desestabilização dos microtúbulos na divisão celular, levando a célula neoplásica a
apoptose, porém, o paclitaxel é uma molécula extremamente lipofílica, solubilizada
em Cremophor® EL, um tensoativo altamente tóxico utilizado na formulação comercial.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver complexos dendriméricos com paclitaxel
para a otimização da terapia do câncer de mama. Para a quantificação do paclitaxel
nos sistemas de liberação desenvolvidos foram validados métodos analíticos por
espectrofotometria UV-Vis e por cromatografia líquida de alta eficiência. Os métodos
foram seletivos, linear, precisos e exatos. Para a obtenção de uma formulação
concentrada os complexos foram liofilizados. O complexo PAMAM-G4-NH2-Paclitaxel
foi obtido em diversos meios reacionais, com diferentes faixas de pH, sendo o tampão
Hepes, pH 7,4, e água; os meios que obtiveram melhores resultados de complexação,
posteriormente foram analisados por DLS e NTA, com diâmetro médio de partícula
em 160 nm e potencial zeta catiônico. A caracterização do complexo obtido foi
realizada por análises de espectrofotometria no infravermelho e ressonância
magnética nuclear. O estudo in vitro de liberação do paclitaxel a partir dos complexos
dendriméricos foi realizado utilizando membrana de acetato de celulose e
quantificação por CLAE. O perfil de liberação demonstrou que após 156 horas, no
máximo 35% do fármaco foi liberado. A liberação lenta representa uma vantagem para
o tratamento de tumores sólidos, pois idealmente o sistema de liberação deve manter
o fármaco encapsulado durante a circulação sanguínea e liberá-lo uma vez acumulado
passivamente no sítio tumoral. A citotoxicidade foi avaliada na linhagem tumoral 4T1,
através do ensaio do MTT. O complexo PAMAM-G4-NH2-Paclitaxel apresentou
citotoxicidade 5 vezes maior que a formulação comercial. Na avaliação antitumoral in
vivo do complexo, foram avaliados a curva do crescimento tumoral, o registro de peso,
a sobrevivência dos animais e a proliferação celular com o anticorpo ki 67. O complexo
dendrimérico teve efeito estatisticamente significativo na redução do volume tumoral
e, através da análise de imunohistoquimica foi confirmada a redução da proliferação
celular. Portanto, o complexo PAMAM-G4-NH2-Paclitaxel pode representar uma
estratégia promissora para o tratamento de câncer de mama e posteriormente deverá
ser avaliada por meio de estudos clínicos.

Palavras-chave: câncer de mama, sistemas de liberação, dendrímeros, paclitaxel.

INTRODUÇÃO
E
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2
1. Introdução e Revisão bibliográfica

__________________________________________________________________________
1.1. CÂNCER DE MAMA
O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em
comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos.
Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e
incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos, que podem espalharse para outras regiões do corpo (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).
Atualmente, o câncer tornou-se um grande desafio para a medicina, responsável por
mais de 13% de ocorrência de morte a cada ano em todo o mundo. Entre eles o câncer
de mama é um dos tipos de câncer mais comum, respondendo por cerca de 460
milhões de mortes a cada ano (PRAMANIK et al., 2016). Estima-se que em 2016, o
Brasil deve registrar 596.070 novos casos de câncer, entre os homens, são esperados
295.200 novos casos, e entre as mulheres, 300.870 (INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER, 2016).
Dentre vários tipos de câncer, o de mama representa um grave problema de
saúde pública, uma vez que, após o câncer pulmonar, constitui o tipo de câncer mais
comum em mulheres nos Estados Unidos. Neste país, em 2007, 202.964 mulheres
foram diagnosticadas com esta doença, das quais 40.598 foram à óbito (CENTER
FOR CONTROL DISEASE AND PREVENTION, 2012). Mundialmente, a relevância
desta doença não é diferente, representando uma das principais causas de morte em
países em desenvolvimento, superando doenças como a tuberculose e AIDS
(ANDERSON; CHU, 2007).
De acordo aos dados do INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA), estimase que em 2016 serão diagnosticados 67.960 novos casos no Brasil (Figura 1), com
risco estimado de 56,2 casos para cada 100 mil mulheres, correspondendo a cerca
de 28% dos novos casos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens,
porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Relativamente
raro antes dos 35 anos e, acima desta idade, sua incidência cresce progressivamente,
especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto
nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Em 2013 o câncer
de mama levou à óbito 14.388 pessoas, sendo 181 homens e 14.206 mulheres. A
maioria das mortes ocasionadas por esta patologia deve-se ao surgimento de
metástases, em virtude do alto grau de malignidade que estes tumores costumam
apresentar (CHANG et al., 2007).
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Figura 1. Distribuição dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2016
por sexo, exceto pele não melanoma. Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER,
2016.
A sobrevida em cinco anos está aumentando na maioria dos países
desenvolvidos, aproximadamente 85% durante o período de 2005 a 2009. Por outro
lado, a sobrevida em cinco anos é menos de 70% em países como Malásia (68%),
Índia (60%), Mongólia (57%) e África do Sul (53%). Na América do Sul,
particularmente no Brasil, a sobrevida em cinco anos aumentou entre os períodos de
1995 a 1999 e 2005 a 2009 (de 78% para 87%) (INCA, 2016). A situação enfrentada
pelos países em desenvolvimento tem o agravante do menor acesso da população ao
sistema de saúde e também às estratégias de prevenção (ANDERSON et al., 2007).
O desenvolvimento do câncer de mama não tem uma causa única. Diversos
fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como:
idade, fatores endócrinos/história reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais e
fatores genéticos/hereditários (ADAMI, 2005). Mulheres mais velhas, a partir dos 50
anos de idade, têm maior risco de desenvolver o tumor, devido ao acúmulo de
exposições ao longo da vida e as próprias alterações metabológicas, como o
envelhecimento (SILVA, 2005, INUMARU et al., 2011). Fatores hormonais
principalmente o estímulo do estrógeno, como história de menarca precoce,
menopausa tardia, gravidez após 30 anos de idade, contraceptivos. Os fatores
comportamentais/ambientais, como ingestão de bebida alcoólica, sobrepeso e
obesidade pós menopausa, podem favorecer o desenvolvimento do câncer de mama.
(WORLD CANCER RESEARCH FUND; AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER
RESEARCH, 2011).
O tratamento para câncer varia de acordo com o tipo e a gravidade da doença.
Estes tumores podem ser tratados com cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou, ainda,
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com a combinação dessas técnicas. A quimioterapia, diferente da cirurgia e da
radioterapia, é utilizada em tratamento sistêmico, ou seja, que atua em todo corpo, à
base de fármacos que impedem a reprodução celular e, consequentemente, levam as
células malignas à morte. Estes fármacos podem ser ministrados isoladamente
(monoquimioterapia) ou combinados (poliquimioterapia), sendo que a última
apresenta resultados mais eficazes, pois consegue maior resposta a cada aplicação,
diminuindo o risco de resistência aos fármacos e conseguindo atingir as células em
diferentes fases do seu ciclo. (SOUZA, 2004). Dentre os agentes utilizados no
tratamento do câncer de mama, destacam-se, a epitubicina, a doxirubicina, o
tamoxifeno, o docetaxel e paclitaxel.

1.2. PACLITAXEL
O paclitaxel (Figura 2), um triterpeno poliidroxilado extraído de Taxus brevifolia,
uma árvore do Pacífico, foi isolado pela primeira vez em 1971, por WALL e
colaboradores, nos EUA. O problema na extração do paclitaxel reside no fato de que
a espécie Taxus brevifolia demora cerca de 100 a 200 anos para atingir a maturidade
e encontra-se em extinção. Para a obtenção de 1 kg do paclitaxel são necessários
aproximadamente 10.000 kg da casca da Taxus brevifolia, sendo necessário abater
cerca de 3.000 árvores. A solução para este problema foi encontrada nas folhas da
árvore Taxus baccata, da qual se pode extrair a molécula 10-desacetilbacatina-III que
apresenta o esqueleto básico e as funcionalidades do paclitaxel. Pode-se obter, via
semisíntese e em poucas etapas, o paclitaxel pela acetilação da posição 10 da 10desacetilbacatina-III e pela introdução da cadeia lateral em posição C-13. Uma
vantagem deste método para a obtenção do paclitaxel é que não é necessário se
abater as árvores, sendo uma fonte renovável (SOUZA, 2004)
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Figura 2. Estrutura química do Paclitaxel
O mecanismo de ação do paclitaxel é através da estabilização dos
microtúbulos, impedindo a sua despolimerização necessária à replicação celular,
bloqueando, assim, o processo de divisão celular. Os microtúbulos (Figura 3) são
absolutamente necessários ao processo de divisão celular, sendo usados pelas
células para formar uma estrutura estática chamada de citoesqueleto, o qual dá forma
à célula e determina a posição das organelas. Devido à sua versatilidade, uso e
importância no crescimento celular, os microtúbulos têm sido comumente
considerados importantes alvos subcelulares para a atuação de agentes
quimioterápicos (SOUZA, 2003).

Figura 3. Formação, estrutura e estabilização dos microtúbulos pelo paclitaxel.
Fonte: SOUZA, 2004
No ciclo de divisão celular, o alvo dos fármacos capazes de atuarem na
estabilização dos microtúbulos é a metáfase, impedindo a fase G2-M na anáfase
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(Figura 4), podendo ocorrer a morte celular ou a resistência das células aos fármacos
utilizados, levando à sobrevivência e multiplicação das mesmas (CARVALHO, 2003).

Figura 4. Mecanismo de ação do paclitaxel na divisão celular. Fonte: SOUZA,
2004.
O paclitaxel é um fármaco citotóxico altamente eficaz, aprovado desde 1992
para o tratamento do câncer. Atualmente, é um dos fármacos de primeira escolha para
o tratamento de carcinomas mamários metastáticos e carcinomas ovarianos em
estágio avançado (ALLOUACHE et al., 2005). Porém, o mesmo é altamente lipofílico
e apresenta baixo índice terapêutico. A preparação comercial injetável disponível no
mercado, Taxol® (Bristol-Myers Squibb), é uma solução estéril de paclitaxel em
Cremophor EL® (óleo de mamona polietoxilado) que possui em cada mL de solução:
6 mg de Paclitaxel, 527mg de Cremophor® EL e 49,7% (v/v) de álcool desidratado. No
entanto, foi relatado que o Cremophor EL® é responsável por desencadear uma série
de reações, como: dispnéia, vermelhidão, erupções cutâneas, dor no peito,
taquicardia, hipotensão, angioedema e urticária generalizada, para evitar essa série
de reações faz-se pré-medicação com corticoides e antialérgicos. Desde então,
muitos pesquisadores têm buscado novas alternativas para esta formulação (CLINE
et al., 2013; FU et al. 2016).
Recentemente, formulações alternativas ao Taxol® têm sido estudas e
desenvolvidas, por exemplo: o Nanotax® (CritiTech, Inc., Lawrence, KS), composta
por nanopartícula de paclitaxel estéril em pó (suspensão extemporâneas) com
diâmetro médio de 600 nm, Ensaios clínicos de fase I foram realizados recentemente
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e demonstraram que a administração das partículas Nanotax® proporcionou níveis
mais elevados de paclitaxel e prolongado com a exposição sistémica mínima e uma
toxicidade reduzida em comparação com a formulação convencional (FU et al. 2016).
Outro exemplo é o Abraxane®, (Abraxis Bioscience), composto por nanopartículas de
albumina com paclitaxel, com diâmetro médio de 130 nm (VISHNU; ROY, 2011).
Os medicamentos quimioterápicos disponíveis atualmente são muito caros,
abrigam uma série de efeitos colaterais, incluindo danos às células saudáveis. Há uma
grande demanda para desenvolver novos medicamentos antineoplásicos que sejam
específicos para cada tipo de câncer (PRAMANIK et al., 2016).

1.3. NANOTECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LIBERAÇÃO APLICADOS AO
TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA
A maioria dos agentes antitumorais utilizados na atualidade apresenta
limitações devido ao seu alto nível de efeitos colaterais. Duas estratégias podem ser
utilizadas para melhorar a eficiência dos tratamentos quimioterápicos e reduzir seus
efeitos colaterais. A primeira delas é o desenvolvimento de novas moléculas de
fármacos, capazes de atuar especificamente sobre o processo tumoral, tais como
mesilato de imatinibe e trastuzumabe. Entretanto, o desenvolvimento de novos
fármacos é um processo lento e que demanda altos investimentos financeiros. A
segunda estratégia é o desenvolvimento de nanocarreadores capazes de aumentar o
tempo de circulação sanguínea e facilitar o acúmulo do fármaco no sítio tumoral, em
detrimento a outros tecidos e órgãos (SOUZA, 2013).
A nanotecnologia tem sido apontada como uma das mais promissoras
estratégias para solucionar os problemas relacionados à perda de especificidade de
agentes quimioterápicos convencionais, por meio do emprego de nanocarreadores
com diâmetro médio entre 10 a 200 nm, face à sua capacidade de penetração
intracelular, à grande capacidade de encapsulamento de fármacos e à especificidade
por mecanismos passivos e/ou ativos pelas células tumorais (MARTINEZ et al, 2012).
Esta é uma alternativa que vem sendo amplamente explorada, em virtude do menor
custo e tempo reduzido (em relação ao desenvolvimento de uma nova molécula) para
seu desenvolvimento.
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Sistemas de liberação nano-estruturados possuem a capacidade de proteger
fármacos, através da encapsulação, acomodando o fármaco no interior da estrutura e
protegendo-o das degradações enzimáticas e hidrolíticas no trato gastrointestinal,
liberando no local alvo uma grande variedade de fármacos para diversas áreas do
corpo podendo atuar de forma sustentada, através da via parenteral (NIMESH et al.,
2006).
Grandes esforços têm sido feitos na busca de sistemas de liberação “ideais”.
Um sistema de liberação deve apresentar as seguintes características: (I) propiciar a
liberação do fármaco exclusivamente no seu sítio de ação biológica, minimizando
deste modo a quantidade necessária para a obtenção do efeito terapêutico desejado
e evitando os efeitos tóxicos, (II) ser capaz de modular o intervalo de administração,
a velocidade da liberação e a duração do efeito, de acordo com os diferentes estágios
da patologia. Além disso, esses sistemas de liberação idealmente devem melhorar
certas características indesejáveis do fármaco como a baixa solubilidade, a baixa
biodisponibilidade e a instabilidade (COUTO, 2010).
O desenvolvimento de estratégias terapêuticas que permitam concentrar os
agentes antineoplásicos no sítio tumoral é de suma importância para aumentar o
índice terapêutico e melhorar o balanço entre eficácia e toxicidade destes fármacos
(TANAKA et al., 2009). Os sistemas de liberação de dimensões nanométricas tornamse cada vez mais importantes no tratamento e diagnóstico do câncer. Os
nanocarreadores são excelentes sistemas para a veiculação de fármacos
quimioterápicos uma vez que podem possibilitar o acúmulo do fármaco no sítio
tumoral. A inclusão de um fármaco no interior de um sistema nanoestruturado pode
levar ainda à redução do clearance renal e hepático, além de reduzir o reconhecimento
pelo sistema imune alterando, as propriedades farmacocinéticas e a biodistribuição
do fármaco (SOUZA, 2013).
Vários sistemas de liberação têm sido empregados com intuito de aumentar a
biodisponibilidade de fármacos. Esses sistemas podem ser classificados em
diferentes categorias, dentre eles os sistemas lipídicos e poliméricos. Os sistemas
lipídicos

correspondem

as

microemulsões,

nanoemulsões,

lipossomas

e

nanopartículas lipídicas sólidas. Os sistemas poliméricos abrangem os hidrogéis,
nanopartículas poliméricas e dendrímeros (SOUZA et al., 2013), sendo que uma série
deles se encontra atualmente nos diversos estágios de estudos clínicos e alguns já
são produzidos comercialmente, dentre eles, o Doxil® (lipossomas de doxorrubicina)
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foi o primeiro a obter a aprovação do FDA (Food and Drug Administration) para o uso
clínico. O Myocet® (complexo de doxorrubicina-citrato encapsulado em lipossomas) e
o Caelyx® (Cloridrato de doxorrubicina em lipossoma peguilhado) também foram
aprovados pela FDA. Outro sistema relevante foi aprovado na Coreia do Sul é
composto de nanopartículas de ácido poli-L-lático peguilhado para a liberação do
paclitaxel, o Genexol®–PM, Samyang, está em estudo clínico fase II (SWAMI et al,
2012). Estes sistemas vêm apresentando uma série de vantagens sobre as
formulações convencionais, tais como: redução de efeitos adversos, aumento do
índice terapêutico, facilidade de administração do medicamento e consequentemente
aumento da adesão dos pacientes ao tratamento (LI, WALLACE, 2008).
As pesquisas tecnológicas vêm buscando novas formas de administração e
melhoria da absorção com maior tempo de ação do fármaco no organismo. Conforme
já mencionado, a mais recente ferramenta para estas pesquisas é a nanotecnologia,
que vêm demonstrando grande impacto para a veiculação de fármacos. A expectativa
mundial é que a nanotecnologia represente um poderoso instrumento na pesquisa e
desenvolvimento em várias áreas, sendo esperado também uma grande revolução no
mercado farmacêutico mundial. Graças a novas ferramentas de pesquisa e a
desenvolvimentos experimentais e teóricos o domínio científico e tecnológico da
escala nanométrica está passando por um surto de crescimento, resultando em novos
produtos e processos industriais em um ritmo acelerado. Esta nova situação parece
indicar um novo salto da inovação tecnológica, porque oferece oportunidades
científicas e industriais que eram impensáveis, até agora (COUTO, 2010).
A nanotecnologia pode ser aplicada para veicular fármacos existentes
melhorando o desempenho, a aceitabilidade, pelo aumento da efetividade, a
segurança e aderência do paciente e redução dos custos com a saúde (HUGHES,
2005). Dentre os sistemas nano-estruturados na área da tecnologia farmacêutica os
dendrímeros vêm se destacando nos últimos anos como estruturas promissoras para
a veiculação de diversos tipos de moléculas.

1.4. DENDRÍMEROS
Recentemente uma nova classe estrutural de macromoléculas poliméricas tem
atraído a atenção da comunidade científica, que são os compostos poliméricos. Os
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dendrímeros, membros desta classe, são estruturas quase esféricas, de dimensão
nanométrica, com grande número de subgrupos funcionais reativos e espaços
interiores protegidos. Esta combinação única de propriedades torna-os perfeitos para
aplicações em diferentes áreas da química e da medicina. A palavra dendrímero
origina do grego, onde dendron significa árvore, galho e meros significa parte,
segmento.

Os

dendrímeros

são

altamente

ramificados,

monodispersos,

tridimensionais e assemelham-se a estrutura de uma árvore (SAMAD et al., 2009),
têm escala nanométrica (2-6 nm), arquitetura globular e massa molecular bem
definida, o que os torna potenciais candidatos a sistemas de liberação de fármacos.
Estas moléculas foram descobertas no início de 1980 pela equipe de Donald Tomalia
(PIASECKA; OLASIK, 2016).
O uso de dendrímeros como sistemas carreadores de fármacos, principalmente
para fármacos lipossolúveis, pode aumentar a solubilidade do fármaco por meio de
sua encapsulação no interior da estrutura do dendrímero devido ao efeito hidrofóbico,
já que o dendrímero apresenta cavidades hidrofóbicas no interior de sua estrutura
(KOLHE et al., 2003). A interação entre o dendrímero e o fármaco também pode
ocorrer pela formação de pontes de hidrogênio entre grupos polares da molécula do
fármaco e aminas presentes no interior e na superfície dos dendrímeros. Para
fármacos que apresentam carga positiva ou negativa, pode haver interações
eletrostáticas com os grupos de superfície dos dendrímeros (D’EMANUELE et al.,
2004).
Outras vantagens dos dendrímeros sobre outros sistemas de liberação de
fármacos são: os dendrímeros são capazes de encapsular ou ligar fármacos
hidrofílicos e hidrofóbicos; possuem muitos grupos funcionais na periferia, o que
permite várias aplicações biomédicas como a terapia direcionada ao câncer, a
imagem de resposta magnética, a terapia fotodinâmica, a terapia de captura de
nêutrons; liberação de fármacos programada, o que diminui a toxicidade, aumenta a
biodisponibilidade, e torna o tratamento simplificado (CHENG; XU, 2008; SADJADI,
2016).
Dentre as vantagens de se encapsular fármacos em dendrímeros, podemos
citar o aumento da solubilidade em água e da estabilidade do fármaco, promoção de
uma liberação programada a partir da matriz, resultando em um melhor
comportamento farmacocinético e farmacodinâmico. A liberação do fármaco à partir
do “esqueleto” do dendrímero pode ser modulada mediante a utilização de diferentes
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ligantes (“linkers”) e permitindo o acúmulo específico à partir de modificações dessas
estruturas com grupos para targeting. (CHENG, XU, 2008). Outra característica
importante dos dendrímeros é sua alta solubilidade em um grande número de
solventes orgânicos, oferecendo melhores características de processamento e rápida
dissolução. (AULENTA et al., 2003). Como estratégias potenciais para interações
entre dendrímeros e fármacos temos: (A) Interações eletrostáticas ou conjugados
covalentes, e (B) encapsulação. Na estratégia (A), podemos usar fármacos
hidrofílicos, e na (B), hidrofóbicos (Figura 5) (CHENG et al., 2008).

Figura 5. Estratégias potenciais para interações entre dendrímeros e moléculas de
fármacos: (A) interações eletrostáticas ou conjugados covalentes, e (B) encapsulação
simples. Fonte: CHENG et al., 2008.
Em geral, dendrímeros de baixa geração possuem uma estrutura aberta.
Conforme a geração aumenta, a estrutura se torna mais globular e densa. Os
dendrímeros são similares, em tamanho, à um grande número de estruturas
biológicas, como por exemplo: os dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) de quinta
geração possuem aproximadamente o mesmo tamanho e formato que a hemoglobina
(5,5 nm de diâmetro) (ESFAND, TOMALIA, 2001).
Diversos tipos de interação têm sido exploradas. Estas envolvem basicamente
o aprisionamento de fármacos no centro da arquitetura dendrítica (envolvendo
interações eletrostáticas, hidrofóbicas e ligações de hidrogênio) e a interação entre o
fármaco com a superfície do dendrímero (interações eletrostáticas e covalentes). As
aplicações deste tipo de sistema resultam em aumento da solubilidade e da
biodisponibilidade do fármaco, atuando como modificadores de liberação e no
direcionamento da ação de fármacos (D’EMANUELLE, ATTWOOD, 2005).
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Quanto à produção de dendrímeros, destacam-se dois métodos: (A) método
convergente, que usa uma estratégia top-down e começa a partir da periferia do
dendrímero; e (B) método divergente, que começa a partir de um núcleo e se estende
para a superfície (Figura 6) (CHENG et al., 2008; SADJADI, 2016).

(A) Estratégia divergente

(B) Estratégia convergente
Figura 6. Dois principais métodos de síntese de dendrímeros: (A) Método divergente;
e (B) método convergente. Adaptado de CHENG et al., 2008.
Os dendrímeros de poliamidoamina (PAMAMs) têm sido amplamente
estudados como sistemas de liberação de fármacos. Os PAMAMs, principalmente os
de baixa geração, possuem métodos bem estabelecidos de síntese, estabilidade,
disponibilidade e baixa citotoxicidade (KOLHE et al., 2003). A maioria deles apresenta
sob a forma líquida viscosa, monodispersa e ramificados. Podem apresentar
diferentes grupos funcionais de superfície, como aminas, carboxilas ou hidroxilas. O
aumento no número de geração (G0, G1, G2, G3, G4...) dos PAMAMS resulta em um
aumento no tamanho de sua estrutura, peso molecular e também no número de
grupamentos de superfície (VANDAMME et al, 2005; BUCZKIWSKI et al., 2016).
Atualmente, não existe no mercado nenhum medicamento/cosmético contendo
dendrímeros, no entanto, existem vários estudos pré-clínicos, um estudo clínico de
Fase I, e algumas patentes que utilizam dendrímeros, o que demonstra a importância
desses sistemas. Dentre os estudos pré-clinicos, destacam-se os estudos de
associação de dendrímeros com tamsulosin: in vitro; indometacina: in vitro e in vivo;
cetoprofeno e diflunisal: in vitro; gene delivery: in vivo (CHENG et al., 2009). Existe
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um estudo clínico de fase I muito interessante, onde o nome da formulação é VivaGel®, da empresa Star Pharma. Trata-se de um gel virucida vaginal que previne
infecção por HIV e outras DSTs (SAMAD et al., 2009; PIASECKA, OLASIK, 2016).
Na oncologia existem estudos sobre a veiculação de fármacos utilizando
estruturas dendriméricas (poliamidopoliaminas) com grupos funcionais que possam
se ligar a agentes antineoplásicos (agentes antitumorais), resultando na melhoria da
eficácia do medicamento, na redução da toxicidade do fármaco, na melhoria da
solubilidade em água e em excelente atividade antitumoral in vivo (PIASECKA,
OLASIK, 2016). Dendrímeros podem facilmente levar a uma liberação direcionada de
medicamentos por segmentação passiva, bem como ativa, o que é conseguido
através das unidades de ramificação e grupos de superfície dos dendrímeros. Esta
abordagem é particularmente eficaz no tratamento de doenças como o câncer e
doenças parasitárias, melhorando o índice terapêutico do fármaco, aumentando a sua
eficácia e diminuindo os seus efeitos adversos (KESHARWANI et al., 2014).
A capacidade de solubilização de fármacos antitumorais hidrofóbicos,
doxorrubicina e metotrexato, por dendrímeros (G3 e G4) ligados a cadeias de
polietilenoglicol (PEG) de massa molecular 550 e 2000 foram comparadas e todos
apresentaram um bom desempenho em relação ao número de moléculas
complexadas com os dendrímeros e em relação ao perfil de liberação. (KOJIMA et al.,
2000).
O dendrímero PAMAM (G4) peguilado, em relação ao dendrímero PAMAM (G4)
não-peguilado, demonstrou maior capacidade de ligação à molécula do 5-Fluorouracil,
taxa de liberação do fármaco mais lenta e menor toxicidade. (BHADRA et al., 2003).
Dendrímeros de poliglicerol foram capazes de aumentar a solubilidade do paclitaxel
em quatro ordens de grandeza. (OOYA et al., 2003). A conjugação do fármaco
cisplatina com dendrímero PAMAM (G3,5) levou a formação de um complexo com alta
solubilidade em água e liberação lenta da platina in vivo. (MALIK et al., 1999).
Dentre as patentes, destacam-se as patentes da Unilever, solicitando o uso de
dendrímeros para hair-styling spray, gel, ou mousse; e da L'Oreal para produtos
dermatológicos: pele, fibras queratinócitas, unhas e mucosas (TOLIA, CHOI, 2008).
Face às propriedades únicas e ao controle preciso que podemos ter sobre a estrutura
dos dendrímeros podemos presumir que estas moléculas têm grande potencial para
aplicação terapêutica.
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Com base nas técnicas selecionadas e nos resultados obtidos na presente
pesquisa concluímos que, os sistemas dendriméricos contendo paclitaxel foram
obtidos com sucesso e apresentam características adequadas para a aplicação
pretendida. Todos os complexos apresentaram tamanho de partícula nanométrico
com carga positiva. As análises por espectrosopia de infravermelho e ressonância
magnética nuclear confirmaram a interação das moléculas do paclitaxel com os
grupamentos NH2 do dendrímero PAMAM. Os estudos in vitro de liberação do
paclitaxel a partir do complexo obtido mostraram uma liberação sustentada do
fármaco podendo possibilitar a acumulação passiva deste no sítio tumoral. Os ensaios
de citotoxicidade (MTT) em linhagem de câncer de mama evidenciaram que o
paclitaxel apresentou maior citotoxicidade quando complexado nos dendrímeros. Por
último, os estudos in vivo realizados em modelo animal demostraram que o paclitaxel
complexado em dendrímeros, apresentou melhor biodisponibilidade, comprovados
pela avaliação do volume tumoral seguido pela imunohistoquímica, que mostrou a
redução da proliferação celular. Portanto, o complexo PAMAM-G4-NH2-Paclitaxel
pode representar uma estratégia promissora para o tratamento de câncer de mama e
posteriormente deverá ser avaliado por meio de estudos clínicos.
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