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RESUMO 

O aquecimento moderado (70ºC por 20 min) de soluções micelares de 

Anfotericina B (AmB) gera um rearranjo molecular que apresenta diminuição 

significativa na sua toxicidade sem comprometer sua atividade. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar aspectos físico-químicos e farmacológicos das 

soluções micelares de Anfotericina B não-aquecida (AmB-M) e aquecida (AmB-

A) antes e após o congelamento e posterior liofilização. Para isso foram feitas 

avaliações antes e depois do congelamento e secagem. As amostras foram 

analisadas nas seguintes concentrações: 50 mg.L-1, 5 mg.L-1, 0,5 mg.L-1 e 0,05 

mg.L-1. O teste de liberação de potássio e hemoglobina de eritrócitos foi 

realizado para avaliar a toxicidade aguda e crônica, respectivamente. A eficácia 

das soluções foi analisada por meio da liberação de potássio e do teste da 

concentração inibitória mínima em uma cepa de Candida albicans. Após o 

aquecimento, foi observada uma turvação característica do rearranjo estrutural 

molecular da AmB aquecida. Adicionalmente, a AmB-A apresentou 

deslocamento no comprimento máximo de absorção de 327 nm para 323 nm. 

Essas características se mantiveram após a liofilização, evidenciando 

estabilidade físico-química dessa nova forma estrutural micelar. Com relação à 

toxicidade, a AmB-M produziu significativamente maior valor de liberação de 

hemoglobina que a forma aquecida. Esses resultados foram observados 

independentes do tipo de amostra (antes e depois da liofilização). Porém, não 

houve diferença entre AmB-M e AmB-A quanto à atividade antifúngica. 

Portanto, foi demonstrado que a liofilização não mudou o comportamento da 

forma aquecida da AmB comprovando sua viabilidade para ser liofilizada e  

produzida em escala industrial.   

 

Palavras-chaves: anfotericina B, liofilização, toxicidade, atividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, tem-se tornado crescente o número de infecções 

fúngicas invasivas responsáveis por morbidade e mortalidade, principalmente 

em pacientes imunocomprometidos (1). 

A anfotericina B (AmB),  antifúngico poliênico isolado de cepas de 

Streptomyces nodosus foi utilizada clinicamente em 1960 pela primeira vez. 

Esse fármaco ainda é ativo contra muitas espécies fúngi cas e protozoários do 

gênero Leishmania (2,3). 

A AmB reduz em 50 a 80% o risco de infecções fúngicas sistêmicas em 

pacientes imunocomprometidos e reduz a taxa de mortalidade de 23% para 

45% (4). Ela também é frequentemente utilizada na terapia empírica em 

pacientes com granulocitopenia, que apresentam febre de origem 

desconhecida (5-7). Esse fármaco possui em sua estrutura química 37 átomos 

de carbono organizados em um anel macrocíclico fechado por lactonização, 

uma cadeia de duplas ligações conjugadas e na região oposta, uma cadeia 

com sete grupos hidroxila livres, o que lhe confere característica anfipática ( 

Figura 1) (8). 

 

Figura 1. Estrutura da anfotericina B 

A anfotericina B, na sua formulação micelar, Fungizon® (AmB-M), 

consiste em um complexo de AmB com um sal biliar, o desoxicolato de sódio, 

cuja finalidade é solubilizá-la em água e estabilizar a suspensão na forma de 

micélios. O complexo é comercializado na forma de pó liofilizado contendo 50 
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mg de AmB, 41 mg de desoxicolato de sódio e sais para constituir um tampão 

com pH fisiológico (12).   

Em meio aquoso, a AmB-M forma uma mistura de monômeros e 

agregados de moléculas, sendo a forma monomérica sua forma menos tóxica 

(9).   

A atividade antifúngica da AmB depende da sua ligação a uma porção 

esterol de membrana, o ergosterol presente na membrana dos fungos. Isso 

origina um aumento da permeabilidade da membrana e desencadeia a perda 

dos componentes citoplasmáticos (10). A alteração da permeabilidade celular 

permite o escape de pequenos íons, principalmente íons potássio, levando 

consequentemente à morte celular (11). Adicionalmente, lesões oxidativas 

tambêm ocorrem durante a ação da AmB e isso resulta em danos prejudiciais à 

sobrevida das células. Em menor intensidade, a AmB também se liga ao 

colesterol presente nas células humanas ocasionando efeitos adversos (9).  

A alta incidência de nefrotoxicidade (30-80%) dessa formulação levou ao 

desenvolvimento de três tipos de formulações lipídicas: complexo lipídico, 

dispersão coloidal e lipossomal (12). Apesar de essas formulações serem 

menos tóxicas, elas apresentam elevado custo, o que dificulta o seu acesso 

(12).    

Desenvolver novas formulações eficazes de AmB, com menor toxicidade e 

de baixo custo, continua a ser um grande desafio. Gaboriau et al.,(1997), 

descobriram que o aquecimento moderado do Fungizon®, permite um rearranjo 

molecular de maior tamanho, formado pela condensação das formas 

monoméricas e agregadas resultando em “superagregados”, que neste 

trabalho serão denominados AmB-A (Anfotericina B aquecida) que têm 

demonstrado maior estabilidade química, mantendo sua eficácia nas células 

fúngicas e menor toxicidade em células de mamíferos (13, 14,15). 

Considerando-se que a AmB-M é comercializada na forma liofilizada para 

que sua estabilidade seja aumentada, é de extrema importância avaliar a 

susceptibilidade dos superagregados de AmB-A sob o processo de liofilização, 
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que é um método amplamente empregado para secagem e consequente 

melhora da estabilidade de produtos farmacêuticos.  

O ciclo de liofilização pode ser dividido em três estágios: congelamento 

(solidificação); secagem primária (sublimação do gelo) e secagem secundária 

(dessorção da água não congelada). Esses procedimentos podem danificar as 

estruturas dos produtos farmacêuticos (16). Nesse contexto é necessário 

investigar o comportamento dos superagregados de AmB sob esse processo.  

Tendo-se por base resultados de estudos prévios, em que foi observado 

que a estabilidade dessa nova estrutura organizacional micelar de AmB-A é 

maior (16), espera-se que esse sistema seja estável ao processo de 

liofilização. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 Apesar das formulações menos tóxicas de AmB já desenvolvidas, ainda 

não existe uma alternativa ideal, economicamente viável para um sistema 

assistencial de saúde pública, tendo em vista o elevado custo das formulações 

menos tóxicas de AmB existentes (17). 

 O aquecimento moderado de soluções micelares de AmB mostrou-se 

ser um sistema promissor para a solução desse problema, tendo em vista sua 

menor toxicidade e simplicidade no seu método de obtenção (14). 

 Levando-se em consideração a importância do processo de liofilização 

para a comercialização da AmB, é de extrema importância a análise desse 

novo sistema frente a esse processo.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

- Realizar um estudo comparativo das propriedades físico-químicas e 

biológicas entre a AmB-M e AmB-A frente ao processo de liofilização a fim 

de se determinar a viabilidade da AmB aquecida a esse processo. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

- Comparar as propriedades biológicas quanto à atividade e toxicidade da 

AmB-A com a AmB-M  após congelamento e secagem (liofilização).  

- Comparar as propriedades físico-químicas da AmB-A com a AmB-M 

após congelamento e secagem (liofilização).  
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

A etapa inicial do mestrado foi iniciada com o estudo das técnicas de 

cromatografia líquida de alta eficiência para validação do método analítico e 

posterior quantificação do fármaco de estudo para análise de sua estabilidade 

após um tempo pré-determinado. Essa etapa consumiu um bom tempo do 

cronograma e não forneceu uma adequada reprodutibilidade. Esse 

comprometimento na reprodutibilidade pode estar associado com o uso da 

coluna cromatográfica para análise de várias moléculas, com diferentes fases 

móveis.    

Com parte do cronograma comprometido e após uma avaliação do 

trabalho feito com o orientador foi traçada uma nova estratégia de trabalho que 

consistiu no estudo de efeito da liofilização do sistema de anfotericina B 

aquecido, já que não há nada descrito na literatura sobre isso. 

 Os dados iniciais obtidos com a validação do sistema gerou um trabalho 

no Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técnicas Relacionadas, 

evento que ocorreu em Florianópolis em 2012, com convite para publicação 

numa revista de edição especial. No mesmo ano também foram divulgados 

resultados por meio de quatro trabalhos apresentados no XIV Congresso 

Científico UNP e outro no congresso internacional NanoFlórida 2012. No ano 

de 2011, foram publicados dois trabalhos no 1 Workshop Brasileiro de 

Tecnologia Farmacêutica e Inovação, em Aracaju. Um trabalho no XXII CIC 

Congresso de Iniciação Científica da UFRN e outro no IX Congresso Brasileiro 

de Farmácia, em Olinda. 

 Os resultados obtidos até o presente momento permitem ter como 

perspectiva o estudo mais minucioso desse novo sistema que se demonstra 

promissor para uso clínico quando se considera o não comprometimento das 

suas propriedades físico-químicas e farmacotoxicológicas após o processo de 

liofilização, requisito essencial para sua estabilidade físico-química. 
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