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RESUMO 

ELOY, J. O. Lipossomas e imunolipossomas contendo fármacos antitumorais: 
desenvolvimento, caracterização e avaliação da eficácia contra o câncer de mama. 
2016. 106f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

O câncer de mama representa um grave problema de saúde pública. Dentre os 
fármacos empregados, destaca-se o paclitaxel, um agente citotóxico eficaz, porém 
associado a severos efeitos colaterais. A metformina hidrocloreto tem obtido resultados 
promissores para o tratamento de neoplasias, porém é bastante hidrofílica, fator 
limitante da biodisponibilidade. A rapamicina tem demonstrado sinergismo com 
paclitaxel e potente atividade antitumoral. Todavia, é um fármaco lipofílico e possui 
desvantagens. Sistemas nanoestruturados de fármacos como lipossomas PEGlados são 
largamente empregados para a melhora da farmacocinética e potencialização da ação 
terapêutica. Ademais, a funcionalização de lipossomas com anticorpos monoclonais 
pode permitir a entrega seletiva do fármaco encapsulado à célula alvo.  No presente 
trabalho objetivou-se desenvolver e caracterizar lipossomas e imunolipossomas 
funcionalizados com trastuzumabe, contendo paclitaxel, metformina hidrocloreto e/ou 
rapamicina, bem como avaliar as formulações através de estudos in vitro e in vivo. Os 
resultados mostraram que a metformina hidrocloreto foi encapsulada com baixa 
eficiência, menor que 20%, ao passo que paclitaxel e rapamicina puderam ser co-
encapsulados com adequados valores de eficiência de encapsulação, equivalente a 
56,32% para paclitaxel e 73,31% para rapamicina, e tamanho de partícula nanométrico, 
de 136,95 nm em composição biocompatível baseada em SPC:Col:DSPE-PEG(2000). 
Os dois fármacos apresentaram liberação lenta, e foram convertidos às formas 
molecular e amorfa, respectivamente para paclitaxel e rapamicina quando 
encapsulados. Os imunolipossomas foram funcionalizados com elevada eficiência com 
trastuzumabe e mantiveram o tamanho nanométrico, com adequados valores de 
encapsulação dos fármacos. Ainda, mostrou-se o sinergismo entre paclitaxel e 
rapamicina co-encapsulados em lipossomas em células triplo negativas (4T1) e houve 
sinergismo entre os dois fármacos, mediado pelo anticorpo em imunolipossomas frente 
à linhagem celular HER2 positiva (SKBR3), em virtude do aumento do uptake celular 
mediado pelo trastuzumabe. Finalmente, os resultados obtidos in vitro foram 
confirmados in vivo, sendo que os lipossomas com paclitaxel e rapamicina co-
encapsulados foram capazes de controlar o crescimento tumoral em modelo de câncer 
de mama triplo negativo, ao passo que o imunolipossoma com os dois fármacos permitiu 
o controle do crescimento de tumores xenográficos HER2 positivos, cuja média de 
volume tumoral correspondeu a 25,27%, 44,38% e 47,78% das médias dos volumes 
tumorais de controle negativo, positivo e lipossoma, respectivamente. Portanto, a 
formulação desenvolvida nesse trabalho tem potencial para ser avaliada em estudos 
clínicos.  
.  
 

Palavras-chave: lipossoma, imunolipossoma, paclitaxel, rapamicina, metformina, 
trastuzumabe, câncer de mama. 
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ABSTRACT 

ELOY, J. O. Liposomes and immunoliposomes containing antitumor drugs: 
development, characterization and evaluation against breast cancer. 2016. 106f. Thesis 
(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Breast cancer represents a severe public health problem. Among the drugs used in 
the treatment, paclitaxel is an effective cytotoxic drug, but associated with side 
effects. Hydrocloride metformin has shown promising results for cancer treatment, 
however it is very hydrophilic, a limiting factor for bioavailability. Rapamycin has 
demonstrated synergism with paclitaxel and potent anticancer activity, though it is a 
lipophilic drug with drawbacks that compromise its bioavailability. Nanostructured 
drug delivery systems, such as PEGylated liposomes are largely employed for 
pharmacokinetics improvement and enhancement of therapeutic effect. Furthermore, 
the functionalization of liposomes with monoclonal antibodies enables the selective 
delivery of the loaded drug to the target cell. In the present work, we aimed to 
develop and characterize liposomes and immunoliposomes functionalized with 
trastuzumab, containing paclitaxel, hydrocloride metformin and/or rapamycin, as well 
as to evaluate the formulations through in vitro and in vivo studies. The results 
showed that hydrocloride metformin was encapsulated with low efficiency, less than 
20%, on the other hand paclitaxel and rapamycin could be co-loaded with suitable 
values of encapsulation efficiency, 56.32% for paclitaxel and 73.31%   for rapamycin 
and nanometric particle size, 136.95 nm, based on a SPC:Chol:DSPE-PEG(2000) 
composition. The two drugs displayed slow release, and were converted to molecular 
and amorphous form, respectively for paclitaxel and rapamycin when encapsulated. 
The immunoliposomes were developed with high efficiency with trastuzumab and 
kept the nanometric size, with adequate encapsulation of drugs. Moreover, herein it 
was shown the synergism between paclitaxel and rapamycin co-loaded in liposomes 
in triple negative cells (4T1) and there was synergism between the two drugs 
mediated by the antibody in immunoliposomes in the HER2-positive cell line 
(SKBR3), due to the improved cell uptake mediated by trastuzumab. Finally, the 
results obtained in vitro were confirmed in vivo. Co-loaded paclitaxel and rapamycin 
were able to control tumor growth in a triple negative breast cancer animal model, 
while the immunoliposome containing the two drugs allowed for better control of 
tumor growth in a HER2-positive breast xenograft model, whose average tumor 
volume corresponded to 25.27%, 44.38% and 47.78% of the tumor volumes of 
positive control, negative control and liposome, respectively.  Therefore, the 
formulation 
 
Keywords: liposome, immunoliposome, paclitaxel, rapamycin, metformin, trastuzumab, 
breast cancer. 
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1.1 Câncer de Mama 

 

O câncer é uma enfermidade crônica, caracterizada pelo crescimento celular 

desordenado, resultante de alterações no código genético. Entre 5% a 10% das 

neoplasias são resultados diretos da herança de genes relacionados ao câncer, mas 

grande parte envolve danos ao material genético, de origem física, química ou 

biológica, que se acumulam ao longo da vida (WORLD CANCER RESEARCH 

FUND/AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH, 2007). 

Neste grupo heterogêneo de doenças, merece destaque o câncer de mama, 

que representa um grave problema de saúde pública. O câncer de mama é o mais 

incidente em mulheres, totalizando 25% do total de casos de câncer mundialmente 

em 2012, com aproximadamente 1,7 milhão de casos novos naquele ano. 

Representa a quinta causa de morte por câncer em geral (522.000 óbitos) e a causa 

mais frequente de morte por câncer em mulheres  (WHO 2012). No Brasil, também 

após os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais prevalente. 

Para o ano de 2014 foram estimados 57.120 casos novos, representando uma taxa 

de incidência de 56,1 casos por 100.000 mulheres (INCA 2014). Destaca-se que em 

países em desenvolvimento o câncer de mama causa mais mortes que a 

turberculose e a AIDS, com o agravante de que nesses países existe menor acesso 

da população ao sistema de saúde e também às estratégias de prevenção 

(ANDERSON et al., 2007).  

Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento do câncer de 

mama. Dentre estes, a gordura corporal e, especificamente a deposição abdominal, 

podem exercer um papel importante no aumento da incidência, o que foi 

comprovado por um estudo que analisou 99.039 mulheres na pós-menopausa, nos 

Estados Unidos, e observou um aumento no risco de câncer de mama em mulheres 

que ganharam mais de 20 kg na idade adulta e também naquelas com índice de 

massa corpórea (IMC) a partir de 25kg/m2 e circunferência  abdominal > 97 cm (AHN 

et al., 2007).  Um maior ganho de estatura obtido até a idade adulta também pode 

correlacionar-se a riscos aumentados do desenvolvimento do câncer de mama, 

fenômeno este explicado pela maior exposição deste grupo de mulheres ao 

hormônio do crescimento, havendo, portanto, maior possibilidade de erros durante a 

replicação do DNA (NAVES; QUINTANILHA; INUMARU, 2008). A ingestão de álcool 

também representa um fator de risco para o câncer de mama, tanto em mulheres na 
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pré-menopausa quanto na pós-menopausa, já que este pode agir como agente 

carcinogênico (TERRY et al., 2007). Por último, a associação dos fatores relatados 

está relacionada com o aumento de incidência de casos do câncer de mama no 

período pós menopausa, primeira gestação após os 30 anos e sedentarismo 

(PORTER, 2008; BRAY, MAcCARRON, PARKIN, 2004).  

A severidade do câncer de mama, refletida por altos números de mortalidade 

em decorrência da patologia em todo o mundo, está relacionada ao surgimento de 

metástases, devido ao alto grau de malignidade apresentado por estes tumores 

(CHANG et al., 2007). Em sua fase metastática, verifica-se um aumento de 70% na 

mortalidade, sendo a principal causa de morte em pacientes com este tipo de 

patologia (MARSDEN, 2012). Um fator agravante deste quadro é que a metástase 

pode permanecer indetectável por meses até anos, resultando em recorrência no 

sítio primário da doença e/ou no desenvolvimento de lesões metastáticas em locais 

distantes (ALLAN et al., 2008). O tumor de mama metastático, desenvolvido por 30 a 

40% dos pacientes, representa um grave problema, considerando que a maior parte 

dos pacientes morre devido aos tumores metastáticos e não devido ao tumor inicial. 

Neste contexto, o objetivo da terapia visa à redução da progressão da doença, de 

modo a aumentar a qualidade de vida e prolongar a sobrevivência (CHOLLET et al., 

2006; ZHENG et al., 2010). Por este motivo, justifica-se o desenvolvimento de 

medicamentos e estratégias terapêuticas que consigam erradicar o tumor em seus 

estágios iniciais, impedindo a progressão para a fase metastática, associada ao um 

prognóstico desfavorável. 

 

1.2 Tratamento 

  

O tratamento do câncer de mama primário é complexo e depende da análise 

das características bioquímicas do tumor, já que esta doença é bastante 

heterogênea, o que influencia diretamente o tipo de tratamento mais adequado. O 

tratamento se inicia por meio de intervenções cirúrgicas, que abrangem a 

mastectomia total ou parcial, bem como a remoção dos gânglios linfáticos de regiões 

adjacentes. São utilizados ainda, tratamentos radioterápicos e diversos tratamentos 

quimioterápicos, incluindo as terapias citotóxicas e hormonais e, mais recentemente, 

as terapias imunoterápicas, entre outras (TANAKA et al., 2009). 
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A presença de marcadores específicos tem sido investigada nos últimos anos 

e os principais grupos identificados são o receptor de estrógeno (RE), receptor de 

progesterona (RP) e o receptor epidermal humano 2 (HER2). A combinação destes 

marcadores permite uma subclassificação em categorias individuais com 

características bastante específicas, RE+ (RE+/ HER2-), HER2+ (RE-/HER2+), triplo 

negativo (RE-/RP-/HER2-) e triplo positivo (RE+/RP+/HER2+) (BERTOS; PARK, 

2011). 

Os tumores que expressam RE podem responder à terapia hormonal, ou anti-

estrogênica, que incluem os inibidores da aromatase ou os antagonistas de RE 

(JORDAN; BRODIE, 2007). A terapia hormonal tem se mostrado bastante eficaz na 

redução do risco de reincidência deste tipo de tumor, bem como no aumento do 

número de pacientes que atingem 10 anos de sobrevivência após o diagnóstico 

(AAPRO, 2001). Em estágios iniciais do câncer de mama, o tamoxifeno, um 

antagonista de RE, produz 25% de redução nas taxas de recidiva e uma redução de 

17% das taxas de mortalidade. Entretanto, um sério problema associado a essa 

terapia é o desenvolvimento de resistência durante o tratamento, observado em 

quase todos os pacientes tratados com este fármaco durante várias semanas ou 

meses (ZEIZIG; RÜCKERL; FICHTNER, 2004). O subtipo RP, geralmente 

correlacionado com o subtipo RE, tem menor significância clínica. O subtipo RP 

parece não se beneficiar de uma terapia hormonal (BARTLETT, 2011). 

O HER2 é um receptor com domínio intracelular do tipo tirosina quinase, e um 

domínio extracelular ligante, e está envolvido em importantes etapas no crescimento 

e diferenciação celular. Como gene chave na sobrevivência celular, sua 

superexpressão pode levar à transformação maligna e associar-se diretamente a um 

prognóstico clínico desfavorável dos cânceres de mama, ovário, gástrico, próstata, 

entre outros (TAI; MAHATO; CHENG, 2010).  A superexpressão de HER2 está 

presente em aproximadamente 25% de todos os casos de câncer de mama e 

geralmente está associada a um tumor com fenótipo mais agressivo e resistência 

aumentada à terapia endócrina (ENGEL; KACLAMANI, 2007). Estudos mostraram 

que a inibição da expressão de HER2 induziu apoptose significativa em células do 

câncer de mama, por isso, o HER2 tornou-se um alvo lógico para a terapia desta 

neoplasia (FALTUS, 2004; YANG, 2004).  

Um importante marco no tratamento do câncer de mama foi o 

desenvolvimento do anticorpo monoclonal humanizado contra HER2, chamado 
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trastuzumabe (Herceptin®), que foi aprovado em 1998 pelo FDA para o tratamento 

do câncer de mama HER2-positivo (SHAWYER; SLAMON; ULRICH, 2002). A 

terapia adjuvante com o trastuzumabe melhora significativamente a sobrevivência 

geral comparada à quimioterapia. No câncer de mama metastático, o trastuzumabe 

é aprovado em combinação com paclitaxel, o que melhora consideravelmente a taxa 

de resposta, o tempo de progressão da doença e a sobrevida em pacientes com 

câncer de mama HER2-positivo (CHANG et al., 2010). Por último, o trastuzumabe é 

considerado uma revolução no tratamento do câncer de mama, sendo que uma 

porção significativa de pacientes com doença metastática alcançam remissão a 

longo prazo após a terapia (YEO et al., 2015). 

A quimioterapia é utilizada no tratamento de câncer de mama com presença 

de metástase, quando a patologia evolui para um estado que ameaça a qualidade 

de vida, por exemplo, quando órgãos viscerais são afetados. A escolha do fármaco 

ou do regime terapêutico é bastante criteriosa, e envolve, dentre outros fatores, o 

período em que o paciente ficou sem tratamento, que pode predizer a resistência à 

fármacos, a idade, o estado geral do paciente e a função de alguns órgãos, como 

rins, fígado e medula óssea. Os agentes usados são bastante variados e incluem as 

antraciclinas (epirubicina e doxorrubicina), os taxanos (paclitaxel e docetaxel) ou 

ainda, outros agentes terapêuticos, como a capecitabina, vinorelbina, gencitabina e 

os fármacos compostos de platina (cisplatina e carboplatina) (JOHNSTON et al., 

2011). 

Os taxanos, como o paclitaxel (Figura 01), são considerados um dos grupos 

de compostos mais ativos em uso na clínica para o tratamento do câncer de mama e 

seu mecanismo de ação se dá através da estabilização dos microtúbulos celulares 

prevenindo a despolimerização, impedindo, assim, a segregação mitótica e 

interrompendo o ciclo celular, levando à apoptose (GHERSI et at., 2003). Apesar de 

o paclitaxel ser um dos compostos mais importantes empregados hoje na terapia do 

câncer de mama, uma formulação adequada para este fármaco ainda representa um 

problema. O paclitaxel é um fármaco lipofílico com baixo índice terapêutico. A 

preparação comercial injetável disponível no mercado, Taxol®, é uma solução estéril 

de paclitaxel em Cremophor EL® (óleo de mamona polietoxilado) e álcool 

desidratado. O tratamento empregando esta formulação está associado a reações 

de hipersensibilidade causadas pelo tensoativo, apesar da pré-medicação com 

corticóides e anti-histamínicos. Deste modo, o desenvolvimento de um sistema de 
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liberação seguro e eficaz para o paclitaxel é de extrema importância (KOULDELKA, 

2010). Ademais, a formulação requer frascos não plastificados, devido ao 

vazamento do plastificante dietilexilftalato, causado pelo contato da formulação com 

a embalagem plástica (YOSHIZAWA et al., 2011) 

 

Figura 01. Estrutura química do paclitaxel. 

 

Outros fármacos, além dos quimioterápicos tradicionais, recentemente têm 

ganhado atenção como opções para o tratamento do câncer de mama. O diabetes 

do tipo 2 é um fator de risco para diversas doenças malignas, como o câncer de 

mama, já que a transformação maligna está associada com taxas aumentadas do 

transporte de glicose e de glicólise, além de aumento da gliconeogênese, levando a 

mobilização de açúcar para a célula cancerígena em rápido processo de 

multiplicação. Por outro lado, o tratamento da diabetes com metformina hidrocloreto 

(Figura 02), um derivado de biguanida de característica hidrofílica, está associado 

com redução no risco do câncer e melhora na resposta do câncer de mama à 

quimioterapia (ALJADA; MOUSA, 2011).  

Os mecanismos envolvidos estão relacionados à ativação da proteína quinase 

ativada por AMP (AMPK), que inibe a síntese de proteínas e a gliconeogênese 

durante o estresse celular (ALJADA; MOUSA, 2011). Em alguns estudos a 

metformina hidrocloreto foi capaz de reprimir significativamente o crescimento de um 

grande número de linhagens celulares, incluindo células de câncer de mama. Em 

ratos, a metformina também reduziu o crescimento de tumores xenográficos 

desenvolvidos a partir de linhagens celulares de câncer de mama e suprimiu o 

desenvolvimento de tumores mamários em ratos transgênicos. Adicionalmente, 

demonstrou-se que este fármaco interage sinergicamente com o anticorpo 
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monoclonal anti-HER2 para eliminar as linhagens tronco/progenitoras de células de 

carcinoma de mama com o gene HER2 amplificado. Todavia, estudos adicionais são 

necessários para comprovar a utilidade da combinação da terapia do trastuzumabe 

com a metformina hidrocloreto (ALJADA; MOUSA, 2011). Porém, a metformina 

hidrocloreto (Figura 2) é uma molécula pequena e hidrofílica, podendo apresentar 

diversas desvantagens, incluindo a baixa biodisponibilidade, limitando sua eficácia 

(ELOY et al., 2014a). 

 

Figura 02. Estrutura química da metformina hidrocloreto. 

 

A via alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR), representada na Figura 03, 

tem papel central na regulação da tradução do RNA mensageiro (RNAm), síntese 

proteica, metabolismo da glicose e síntese lipídica, e está envolvida na 

transformação maligna (VICIER et al., 2014). Consequentemente, as propriedades 

antitumorais da rapamicina (Figura 04), também conhecida como sirolimus, um 

antibiótico macrolídico lipofílico e potente inibidor mTOR, foram extensivamente 

exploradas em estudos pré-clínicos e clínicos em câncer de mama e os resultados 

mostraram a melhora do prognóstico de pacientes (VICIER et al., 2014; BLANCO et 

al., 2014). Estudos clínicos já demonstram que derivados de rapamicina podem 

superar a resistência ao trastuzumabe, desenvolvida por muitos pacientes (VICIER 

et al., 2014).  
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Figura 03. Representação da via mTOR. A ligação entre receptor e ligante 

ativa a via PI3K/Akt/mTOR. O mTOR regula as atividades dos reguladores de 

tradução 4E-BP1 e da quinase p70. Akt também ativa outros alvos implicados na 

sobrevivência e inibição da apoptose, incluindo NFϰB e Bad (adaptado de MITA et 

al., 2003). 

 

O sinergismo entre rapamicina e vários quimioterápicos já foi demonstrado, 

com aumento da eficácia observado com o paclitaxel. Particularmente, a rapamicina 

já foi reportada por melhorar a resistência ao tratamento com paclitaxel, agindo 

como um agente reversor de resistência (MONDESIRE et al., 2004; 

VANDERWEELE et al., 2004). Sabidamente a rapamicina pode superar a resistência 

a fármacos substratos da glicoproteína P, como o paclitaxel, através da capacidade 

da rapamicina em inibir esta proteína (YOSHIZAWA et a., 2014; PAWARODE et al., 

2006). Estudos clínicos de fase I e II demonstraram que o fármaco everolimus, 

derivado da rapamicina, combinado com paclitaxel e trastuzumabe, foi bem tolerado 

e apresentou resultados promissores de atividade antitumoral em pacientes com 

câncer de mama HER2 positivo. Esta combinação está atualmente sendo 

investigada no estudo clínico de fase III, BOLERO-1 (ANDRE et al., 2010; HURVITZ 

et al., 2013). Além destes, vários outros estudos de combinação entre paclitaxel e 

derivados de rapamicina já foram completados ou estão em andamento 
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(https://clinicaltrials.gov). Todavia, a rapamicina apresenta problemas, como a baixa 

solubilidade aquosa, limitando a biodisponibilidade oral. Além disso, o fármaco sofre 

sequestro por eritrócitos e é quimicamente instável, o que em conjunto limita o 

emprego na terapia do câncer (YATSCOFF 1996; MITA et al., 2003) 

 

Figura 04. Estrutura química da rapamicina.  

 

1.3 Sistemas de Liberação de Fármacos: Lipossomas e Imunolipossomas 

 

Os efeitos colaterais são um dos principais problemas relativos aos fármacos 

antineoplásicos empregados no tratamento do câncer de mama na atualidade, a 

exemplo da formulação convencional de paclitaxel, o Taxol®. Com o intuito de 

resolver este problema e melhorar a eficiência dos tratamentos quimioterápicos, 

duas estratégias podem ser empregadas. A primeira delas é o caminho mais lento e 

caro, que é o desenvolvimento de novas moléculas, mais específicas e seguras (LI; 

WALLACE, 2008). A segunda estratégia envolve o desenvolvimento de sistemas 

nanocarreadores (KARATHANASIS, 2008). Esta é uma alternativa que vem sendo 

amplamente explorada, em virtude dos menores custos e tempo requeridos para seu 

desenvolvimento. 

Os sistemas de liberação de fármacos baseados em nanotecnologia têm 

ganhado espaço crescente na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos 

porque permitem diversas vantagens em relação aos usos convencionais dos 

fármacos. Estes sistemas podem reduzir os efeitos colaterais do fármaco, aumentar 

o tempo de circulação deste no sangue, permitindo a redução de dose, além de 

facilitar a sua administração, garantir ou melhorar a adesão do paciente à terapia, 

diminuir a toxicidade do fármaco e aumentar sua biodisponibilidade. No sítio alvo, os 

nanocarreadores podem acumular-se em maiores concentrações que o fármaco 
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convencional, devido ao menor tamanho, aumentando, potencialmente, a eficácia 

terapêutica do fármaco em questão (SARAIVA et al., 2011). 

Diversos sistemas nanocarreadores de fármacos estão sendo estudados para 

o tratamento de neoplasias, como sistemas lipídicos, lipossomas e partículas 

lipídicas sólidas, sistemas poliméricos, micelas, dendrímeros, nanocápsulas e 

nanoesferas e sistemas inorgânicos, como as nanopartículas cerâmicas (ORIVE, 

2005). Neste contexto, novas formulações têm sido desenvolvidas para melhorar a 

eficácia e diminuir a toxicidade associada com o paclitaxel. Nab-paclitaxel é uma 

formulação livre de solvente, aprovada pelo FDA para uso nos Estados Unidos, 

composta por nanopartículas de albumina ligadas ao fármaco, com diâmetro na 

ordem de 130 nanômetros (Abraxane®, Abraxis Bioscience), que foi desenvolvida 

para evitar a toxicidade do Cremophor EL® usado na formulação convencional do 

paclitaxel. Em um estudo clínico de fase III, o nab-paclitaxel demonstrou altas taxas 

de resposta, melhor segurança e menos efeitos colaterais comparado ao paclitaxel 

convencional, além de aumentar a taxa sobrevivência dos pacientes (VISHNU; ROY, 

2011).  

Dentre os sistemas de liberação, um dos mais seguros e efetivos são os 

lipossomas, que são estruturas vesiculares compostas por bicamada lipídica 

unilamelar ou multilamelar, cercando um compartimento interno aquoso, e uma 

camada externa fosfolipídica lipofílica relativamente impermeável (Figura 05). 

Lipossomas têm recebido considerável atenção como sistemas carreadores de 

fármacos devido à sua biocompatibilidade, atoxicidade, e pelo fato importante de 

permitirem encapsular moléculas hidrofílicas (como a metformina hidrocloreto) e 

lipofílicas (como o paclitaxel e rapamicina), protegendo o seu conteúdo da 

degradação por enzimas plasmáticas (SPUCH; NAVARRO, 2011). 
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Figura 05: Representação esquemática da estrutura básica do lipossoma unilamelar 

(a) e lipossoma multilamelar (b) (adaptado de SPUCH; NAVARRO, 2011). 

 

Deve-se considerar os lipossomas são os sistemas de liberação mais 

comumente empregados, sendo que os avanços na pesquisa levaram ao 

desenvolvimento de diversos produtos para medicina humana, disponíveis 

atualmente no mercado para tratamento de diversas doenças, particularmente o 

câncer. Além disso, muitas outras formulações lipossômicas de fármacos 

encontram-se atualmente em diferentes estágios de testes clínicos (ALLEN e 

CULLIS, 2013).  

Apesar das formulações lipossômicas serem consideradas das mais 

promissoras como sistemas de liberação de fármacos, em função da associação do 

fármaco com o carreador lipídico, que resulta em melhora acentuada da 

farmacocinética do fármaco, os lipossomas convencionais são rapidamente 

eliminados pelo sistema reticular endotelial. Este inconveniente pode ser resolvido 

pela modificação da superfície do lipossoma com polímeros flexíveis hidrofílicos, 

como o polietilenoglicol (PEG), permitindo o mascaramento da fagocitose por 

macrófagos, o que causa a circulação sanguínea por tempos maiores. Assim, a 

nanopartícula passivamente se acumula no tumor sólido através do efeito de 
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retenção e permeabilidade aumentadas dos vasos sanguíneos fenestrados que 

irrigam o tumor (efeito EPR, Enhanced Permeation and Retention) (MATSUMURA e 

MAEDA, 1986; FANG et al., 2011). 

 Especificamente para o paclitaxel, foram desenvolvidas diferentes 

formulações como lipossomas convencionais, lipossomas estereamente 

estabilizados, ou seja, PEGlados, lipossomas catiônicos, magnetolipossomas e 

imunolipossomas, as quais têm se mostrado mais efetivos que a formulação 

convencional (KOULDELKA, 2010; CROSASSO et al., 2000; ZHANG et al., 2005; 

YANG et al., 2007a; YANG et al., 2007b). Apesar de haver menor número de relatos 

na literatura, lipossomas contendo rapamicina também já foram descritos 

demonstrando a importância do uso de lipossomas para a liberação sustentada 

deste fármaco (HAERI et al., 2011).  

A associação entre paclitaxel e rapamicina em sistemas de liberação foi 

reportada por BLANCO et al., (2014), que co-encapsularam rapamicina e paclitaxel 

em nanopartículas poliméricas. Os resultados mostraram que a abordagem de 

combinar os fármacos no sistema de liberação, capaz de liberá-los ao mesmo 

tempo, no mesmo local e em quantidades específicas, permite o sinergismo entre os 

fármacos para a inibição tumoral. Todavia, até antes da realização do estudo que 

compõe a presente tese não havia publicação reportando a co-encapsulação de 

paclitaxel e rapamicina em lipossomas, uma potencial estratégia para o tratamento 

do câncer (ELOY et al., 2016a).  

Dentre as estratégias para a potencialização da biodisponibilidade de 

fármacos encapsulados tem ganhado destaque o uso de técnicas que possibilitem 

que os lipossomas liberem o fármaco no ambiente intracelular. Lipossomas desta 

classe são conhecidos como pH sensíveis, pois são estáveis em pH fisiológico (7,4), 

porém sofrem desestabilização e adquirem propriedades fusogênicas e liberam seu 

conteúdo sob condições ácidas, como por exemplo aquela encontrada em 

lisossomas no interior celular (Figura 06)  (KARANTH, MURPHY, 2007). 
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Figura 06. Mecanismo hipotético de internalização e liberação intercelular de 

lipossomas pH sensíveis (adaptado de SIMOES et al., 2004). 

 

 Dentre os lipídios que podem ser aplicados na formulação de lipossomas pH 

sensíveis, o mais comum é o dioleoilfosfatidiletanolamina (DOPE), que em ambiente 

aquoso não forma a bicamada lipídica, em função da sua geometria cônica. Por 

outro lado, a intercalação de grupamentos ácidos fracos, como o colesteril 

hemisuccinato (CHEMS) ou o ácido oleico (AO) permitem repulsão eletrostática 

entre os grupamentos polares do DOPE e formação da bicamada, com consequente 

organização da estrutura em forma de lipossoma. Uma vez sob condições ácidas, 

como por exemplo no interior de tumores sólidos, o grupamento ácido fraco sofre 

protonação, perdendo sua carga, o que desestabiliza a vesícula, levando a 

desestabilização e fusão dos lipossomas. Neste contexto, lipossomas pH sensíveis 

contendo DOPE já demonstraram um grande potencial em aumentar a liberação 

citoplasmática de fármacos para várias doenças, com destaque para o câncer 

(SUDIMACK et al., 2002; KARANTH, MURPHY, 2007). 

Outra vantagem dos sistemas de liberação nanoestruturados, como os 

lipossomas, que merece destaque é a possibilidade de permitir a liberação do 

fármaco no sítio alvo de maneira específica, o que pode servir como estratégia para 



18 

 

redução dos efeitos colaterais do mesmo e para permitir a administração do 

medicamento em menores doses (PARK et al., 2001). A sítio-especificidade pode 

ser alcançada por meio da presença de ligantes específicos na superfície do sistema 

nanocarreador, que se ligam a receptores específicos do alvo terapêutico, como as 

células tumorais. Este direcionamento ativo do fármaco ao seu alvo terapêutico 

aumenta a seletividade da liberação da molécula (HIRSJARVI; PASSIRANI; 

BENOIT, 2011).  

O planejamento das nanopartículas funcionalizadas leva em consideração os 

receptores superexpressos na superfície da célula alvo, e assim diversos ligantes 

têm sido reportados para a funcionalização, por exemplo, folato, transferrina, 

peptídeos de transdução de membrana, sacarídeos e particularmente anticorpos 

monoclonais (PETRILLI e ELOY et al., 2014). A conjugação à superfície de 

lipossomas com anticorpos monoclonais, originando imunolipossomas, específicos 

para um antígeno altamente expresso no alvo terapêutico do fármaco é uma 

estratégia bastante vantajosa, já que permite a liberação do conteúdo dos 

lipossomas seletivamente às células cancerosas, minimizando a citotoxicidade do 

fármaco em tecidos normais com baixa expressão do antígeno, reduzindo efeitos 

colaterais e permitindo a administração do medicamento em menores doses (PARK 

et. al., 2001). Anticorpos ligados à superfície de nanocarreadores tem relevância no 

tratamento do câncer de mama, visto que a alta expressão de HER2 e a 

acessibilidade dos seus domínios extracelulares tornam-no um alvo ideal para a 

liberação sítio-específica de fármacos antitumorais. Apesar de não existirem ligantes 

naturais para o HER2, ligantes artificiais, como o trastuzumabe, têm sido 

desenvolvidos e aplicados em vários sistemas de liberação sítio-específicos (TAI; 

MAHATO; CHENG, 2010).  

Neste contexto, a conjugação à superfície de lipossomas com anticorpos 

monoclonais, originando imunolipossomas (exemplificados na Figura 07) pode 

representar uma estratégia eficaz para o tratamento do câncer de mama.  Por 

exemplo, imunolipossomas funcionalizados com o anticorpo anti-HER2 contendo 

doxorubicina, para o câncer de mama, se mostraram superiores a lipossomas, 

fármaco livre e anticorpo livre em estudos in vivo (PARK et al., 2002). 

Imunolipossomas PEGlados carreando paclitaxel e funcionalizados com o anticorpo 

anti-HER2 foram desenvolvidos por YANG et al. (2007b) e promoveram liberação 

intracelular eficiente do fármaco através de endocitose mediada por receptor. No 
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mesmo ano, os autores publicaram um estudo comparativo de lipossomas e 

imunolipossomas funcionalizados com trastuzumabe, contendo paclitaxel, avaliado 

em modelo xenográfico HER2 negativo e positivo. A conclusão foi que o 

imunolipossoma melhorou o efeito antitumoral de paclitaxel nos tumores HER2 

positivos, em função da endocitose da nanoestrutura mediada por interação 

anticorpo e receptor (YANG et al., 2007c). 

 SAPRA e SHOR, em 2013, revisaram a avaliação pré-clínica e clínica de 

imunolipossomas e concluíram que um número muito limitado de imunolipossomas 

chegou efetivamente a estudos clínicos, o que motiva pesquisas adicionais para que 

esta classe de sistemas de liberação possa efetivamente chegar ao mercado. 

Destaca-se que imunolipossomas carreadores de metformina hidrocloreto ou 

rapamicina, associados ou não a paclitaxel, ainda não foram descritos, e 

representam um aspecto inovador do presente trabalho. 

 

 

Figura 07. Representação esquemática de um imunolipossoma (adaptado de 

FENG et al., 2010). 
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 Os resultados apresentados e discutidos evidenciaram que as composições 

baseadas em SPC:Col, convencional, e em DOPE:AO, pH sensível, foram capazes 

de encapsular paclitaxel com adequada eficiência  e tamanho de partícula 

nanométrico. Os estudos subsequentes foram direcionados com a formulação 

clássica, PEGlada com DSPE-PEG (2000), com características adequadas à 

administração parenteral. Considerando a proposta de co-encapsular dois fármacos 

com mecanismos de ação diferentes frente à inibição do câncer de mama, testaram-

se dois fármacos, a metformina hidrocloreto, hidrofílica, e a rapamicina, lipofílica, em 

diferentes composições lipídicas. Em razão de sua lipofilicidade, logrou-se 

encapsular a rapamicina com melhor eficiência do que a metformina hidrocloreto, o 

por isso o primeiro fármaco foi escolhido para ser co-encapsulado com paclitaxel, 

gerando uma formulação baseada em SPC:Col:DSPE-PEG 2000:RAP:PAC 

(10:2:0,5:1:0,33), com adequados valores de encapsulação para ambos os 

fármacos, tamanho de partícula nanométrico com adequada polidispersividade e 

potencial zeta neutro. O lipossoma com paclitaxel e rapamicina co-encapsulados foi 

capaz de criar um efeito depósito, com liberação lenta dos fármacos, uma 

característica adequada para o tratamento de tumores sólidos. A investigação do 

estado de dispersão de paclitaxel e rapamicina mostrou que o primeiro está disperso 

no lipossoma molecularmente, enquanto o segundo esta disperso no estado amorfo, 

ambos mais biodisponíveis que o estado cristalino. Ainda, o lipossoma co-

encapsulado apresentou morfologia esférica e provou ser estável. Em outra etapa, 

houve sucesso no preparo de imunolipossomas, funcionalizados com o anticorpo 

monoclonal trastuzumabe, para entrega seletiva de paclitaxel e/ ou rapamicina para 

células tumorais HER2 positivas. Estas formulações apresentaram adequados 

valores de eficiência de funcionalização e eficiência de encapsulação dos fármacos, 

potencial zeta negativo e tamanho de partícula nanométrico. A avaliação em cultura 

celular empregado células triplo negativas (4T1) e HER2 positivas (SKBR3) mostrou 

o sinergismo de paclitaxel e rapamicina em lipossoma, para 4T1, e imunolipossoma, 

para SKBR3. O aumento do uptake mediado pelo imunolipossoma à linhagem 

SKBR3 foi demonstrado, o que explica os resultados promissores de citotoxicidade. 

Por último, estudos com modelos animais para o câncer de mama triplo negativo e 

HER2 positivo mostraram, respectivamente, o sinergismo in vivo de paclitaxel e 

rapamicina co-encapsulados em lipossomas, e o efeito da funcionalização do 
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lipossoma com os dois fármacos co-encapsulados, resultando em potencialização 

do efeito antitumoral em tumores HER2 positivos. Em suma, o efeito antitumoral pré-

clínico demonstrado neste trabalho é promissor e pode servir de base para futuros 

testes clínicos de imunolipossomas funcionalizados com trastuzumabe para a 

entrega seletiva de paclitaxel e rapamicina, agindo em efeito sinérgico, para 

combater o câncer de mama, representando um importante avanço no tratamento 

desta doença. 
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