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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "FORMULA

ÇÃO LÍQUIDA DE AGENTES FARMACOLÓGICOS COMPREENDENDO 

PACLIT AXEL". 

CAMPO DA INVENÇÃO 

A presente invenção refere-se a métodos para produção de veí

culos em partículas para administração intravenosa de agentes farmacologi

camente ativos, bem como a novas composições produzidas por eles. Num 

aspecto particular, a invenção refere-se a métodos para a liberação in vivo 

de agentes farmacologicamente ativos substancialmente insolúveis em á-

1 O gua, (por exemplo, a droga anticâncer Taxol®). Em um outro aspecto, prove-

se sistemas coloidais dispersáveis contendo agentes farmacologicamente 

ativos insolúveis em água. As partículas suspensas podem ser formadas de 

100% de agente ativo, ou podem ser encerradas em um revestimento poli

mérico formulado a partir de um polímero biocompatível, e, têm um diâmetro 

15 inferior a cerca de 1 mícron. Sistemas coloidais da invenção podem ser pre

parados sem o uso de tensoativos convencionais ou qualquer matriz de nú

cleo polimérica. Em um aspecto atualmente preferido da invenção, propicia

se um método para preparação de partículas extremamente pequenas, que 

podem ser esterilmente filtradas. O revestimento polimérico contém partícu-

20 las do agente farmacologicamente ativo e, opcionalmente, um agente de 

dispersão biocompatível, em que o agente farmacologicamente ativo pode 

ser ou dissolvido ou suspenso. Assim, a invenção propicia um sistema de 

liberação de droga, seja na forma líquida ou na forma de um pó redispersá

vel. Qualquer forma proporciona tanto moléculas de droga imediatamente 

25 biodisponíveis (ou seja, moléculas de droga que são molecularmente ligadas 

a uma proteína), quanto partículas de droga pura revestidas com uma prote

ína. 

A invenção também refere-se ao método de uso e preparação 

de composições (formulações) de drogas, tais como o agente anticanceríge-

30 no paclitaxel. Em um aspecto, a formulação de paclitaxel, conhecida como 

Capxol, é expressivamente menos tóxica e mais eficaz do que Taxol®, uma 

formulação comercialmente disponível de paclitaxel. Em um outro aspecto, a 
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nova forn1ul.:t~;ão de Capxol localiza-se .sm determinados tecidos após a ad

ministração parentera!, aumentando, assim, a eficacia de tratamentos ele 

càncer a~:sóciadüs com e!::ses tecidc.s. 

FUNDAMENTOSDAINVENCÃO 

A liberação de drü~Ja intravenosa permite equilíbrio rápido e dire

to cürn a correntt:~ ~:angüfnea, a qua! transporta a medicação para o resto do 

corpo. Para evitar üs níveis de pi·::o de ~;oro que são alcanç:ados em urn curto 

tempo após injeçãc, intravasculm, a administra~;ão de. drogas ti"ansporiadas 

dentro de veículos estáveis p8rrnitiría a libera•?ãü gradual das drogas dentro 

1 O do c•:·mpartimento intravascular, em seguida a um bolo de injeção intraveno

sa das nan(lpartículas terapéuticas. 

As: nanc·pariic:ulas de libNW:ão controlada injetáveis podem pro

V8r uma dura•]ão pr•f--prc·9ramada do? ação que varia d& dias a semanas, e 

áté rneE:eE:. de uma única inJ·eçã('. Ela::: também oodem orerecer vár!as '/&n-. , ' 

a aquio:;:::G8nc:ia autc.mática assumida pelo paciente cc•m o regime de dosa

gem. bE!m como ü enderc:ll?amento da dr(,ga at:.s tecidos ou orgãos c::~:pecffi

c:c~s (Tice and Gilley, J ... •urnal of Ct•ntrolled Release 2:343-352 (1985)). 

As micropa.rtk:ulas e C:Oil'os estranhos presentes no sangue são 

20 geralm~nte retirados da circulaç:ãú pelos "órgãos filtraclores do sangue" Ccu 

seja, o bac;o, puimô8S e iigado, A matéria particulada contida no sangue total 

nNmal compreende células sangüine;:1s venne!has {tipicamente 8 mfc-rons 

de diàrnetro), c8iuias sangüfneas branc::as (tipicamente 6-8 mícrons de diâ

metro), 8 piaquet2s (tipicamente 1-3 mícr(.tnS de diâmetro). A microci rcu!ação 

25 na maior parie dos órgãos 8 tecidos ~·ermite a pass.:.ge.m livre dAs~as •_;é.!uias 

sar;güfneas. Quandü mie;rotrombos (coágulos sangüfneos) de tamanho mai

or do que 1 0-15 mícrons estEio presentE,~; na circula•?ão, resulta em risco de 

enfa:ie ou b~oqueio dús capiiar'3s, levando à i::,quemia ou privaç.ã~:. d~ c•:.:ig8-

nio e possivelmente á mc.r1e do tE!cido. A injeÇ.:ão na circulaç:ão de particulas 

30 maion;.s do que 10-15 rnic:rons de diametro, conseqüentemente, deve Eer 

evitada. Uma suspensão de partfc::ulas mEmores do que 7-8 mícrons é, con

tudo, relativamente segura e tem sido usada para liberação dos agentes 
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farmacologicamente ativos na fc•rma de lipossomas e emulsões, a·~entes 

nutriciCin&is e me.iCI de. cc,ntr&ste para aplicaç.Ses d8 formação de imag8m. 

O tamanhc, de particulas e seu modo de liberac:;ão determina seu 

c•:.mportamo~ntc, bic•lógitx'. Sirand et ai, (in f\.1icrc,spheres-Biomf?!dical App!ica-

5 ti0ns. Ed. A Hembaum. págs. 193-221, CRC Press (1938)) descreveram o 

fat1) elas partículas serem dependentes de seu tamanho. Partículas na fai.>-:a 

de tamanh•) de uns poucos nanômetros (nm) a 100 nm ingressam nos capi

!ares linfáiicos 8111 seguida a uma inje~:ão interstic:ial, e pode ocorrer félgoci

tose dentre• dos nc•dos linfáticos. Após inje•?ão intravenosalintra-arierial, as 

1 O partículas me.nc•res do qu8 cerca de 2 mícrons irão ser rapidam~nte levada::; 

da corrente ::.angüínea pelo sistema r.:-·tícui•J-endotelial (RES), também C•)

nhe.cidc· c:ürn•J -::iE;terna de fgg{!dtc.s rnon!)nucle&í'8S (MPSL As ~~artículas 

maiores do que cerca de i mícrüns irão, apó~: injt?.ç:ãc. intravenosa, ser apri

-:.ionada~: nc•s ca~·ilare.s pulmonares. A~·ó~. inj8ç:ão intra-arterial as partículas 

15 sã;) aprisionadas nc' primeirü l8ito c::t_pi!ar 8tin9\do. Partíc:uias inaladas sãü 

aprisiüna;j.:;_s peit)E; mací·ófagos aiveulares. 

Pr•)dut•)S farmacr~utiços que são insolúveis em água, ou fraca

mente hidrc•ssüiLivt?-is e ~·en:::fv::ds aü meio ácido no estômago, não püdem 

ser cc•nvencic•nalmente adminiE;trados (pc'r e:-:em~!l·::, poí injec~:ão intravenüsa 

20 ou administra•;:ão üral). A administração parenteral de tEüs produtc,s farma

cêuticos foi Gonseguida por 8mu!~:ífica~:ão da drvga soiubilizada em óleo com 

um hquidCI aquosc• (tal como solução saíina normal) na presença de tensoa~ 

tivos ou Astabi!izadc;re:; de emulsão para produzir mtcroemulsões e8táveis. 

E:::sas emulsôe::: pod8m ser inj.;:.taLi&s intiavennsamer.tr~, contar.tCt que c•s 

25 compünent8s da emuisào S8jam farmacüiCigicam~nte ineries. A Pater.t& US 

r1° ~.073.843 descreve a admini-:;tra~:ã.o de agentes farrnaGOiogicame.nte ati

VOS inso1Liv8is en 1 água disE;olvidos em 61ec.~:; e emulsificad•:.s corn âgua na 

ç•rese.nç:a de tensoativos, tais c:om.·, fo~,fatfdE:OE; d;:< ovo, piurônicüs (cüp•:.!íme

r•)S de p·:;!iprc.pilsnc. gli.:x.il e poli8tileno glicol), oleato de pc•liclicerol, 8tc: .. A 

30 Publicaçã(l internac:ion&l PCT n-=· W085/00011 descreve microgotícula~· far

mac:8uti·~as de um ant3stésici) revestido c:om um fosfolipíde.o, tal cümo dimi

ri:=;toil fCJsfatidiiC(•Iin;:t, tendo dim8n8ôeE' adequadas para injeção intradérmica 



ou intrav8nosa. 

Um E-Xemplo de uma droga insolúvel em à9ua é Taxoi'El, um pro

duto natural prim~ir•) isolad(l da árvore Teixc• Pac1ficc•. Taxus bre\'ifQ/ia of 

Wani et ai., (J. Am. Ch.;-m. So·~ .. 9;;::28~5 (i 8/i )). Dentre os :=~~tentes antimi-

5 tê.ticos, TaxoloTIJ, que cont8m uma estrutura de carbono diterpeno, apresenta 

um müdü singular de a·~:ãt:• nas proteinas mk:rCJtubul&res responsáveis pela 

fürma,~ão do fuso mitótico. Em cc.ntrast8 com outrc's agentes antimitóticos 

tais cc•mo vinbl;:;_stina c.u c:ok:hicína, que ~v!ta c• sonjunio de lubulina, o Te-

ler• • ·· · :l t t I ~. "d · ·· d d 1· :·:c• - 8 C• umcü prür u ü V8g8 a cc•n,Je.CI ·o que ln1D8 o processo e espo1m8-

1 O rizaqão ela tubulina, evitando), assim, o proGesso de replicação c~?lular. 

Taxoi'TI', um diter~·8nólde de ocorrência natural, ficou conhecido 

~·ür ier eleiios antin•?.C•~'iásicos e ant1can.::er siqnificativos no câncer ovariano 

r8fratário a droqa. O Taxol'5' demün~trou 8xeeh:mt8 atividade antitumoral nu-

15 c:en;ia:• L1210, iumoíe.s de mama MX-i e xe.no en.<erto~: de tumor de cóion 

CS-1. Vái"iCJs ~''='ri6dicos r8Ge.nt.:.E: denominaram o Taxorr· como a nova e ma

ravilhosa droga antk:ànce.r. De fato, o Taxorr· foi recentt~me.nte aprovado pela 

Federal Drug Adrninistration para tratamento do càncH ovariano. A fraca 

sülut.ilidade em áç;ua dü T a:-.c.(E'•, c':.ntudo, apres,2-ma um probiema para ad-

20 miniE;tração humana. De fato, a libera:;ãc• das drogas que são intrinsecamen

·ie ins('iuveis ou trac:ament'?. solúveis num mEdo aquc,so pode ser seriamente 

cr)mpromE-tida, se a liberação or:=tl n~i' for eficaz. Cünseqüentemente, formu

l=tçôes de Taxoi\I' atualmente usadas requerem um "Cremaphor" para solubi

lizar a droga. A fe;i;.:a de do~-&.ge.nl e:líl·,ic.& humana é de 200-500 mg. Esta 

25 dose 8 dissolvida •jm uma so!uç:ão 1:1 ds- E:tano!:"Cre.maphc:r" ·~ di!wda ce-m 

soluqãü salina •?.rn ce.rca de :3(10- i (l(J!) ml de fluido ministrado intravenosa

mente. O "Cre.maph,:->r" atualm12nte u~ad~:t é óleo de rícino po!ietoxilado. A 

presença de ''Cremaph•:.r" nesta fürmu!at;áo fül ilgE:sda a reaqôes dE- hiper

s8nsibilidade grave em animais (Loren:: et ai. Ag2nts Actic>ns 1937, 7:63-137 

30 and humans íWeiE>s et ai., J. Clin Oncol. 1990, 8:1263-6E: e Gonseqüente

mente, requer uma pré-medica,~:ãCt do~; pacientes com corticosteróides (de

xametasona) e antihistaminas. A grande diluição resulta em grandes volu-



5 

10 

5 

mt?.s de infusão (d•::.se típica de 175 rng/rn2
) e tempo::; de infusão variam de. 3 

horas a 24 hl)r&s. Assim, e.>:iste uma necessidad& para uma formula•;.:âü m8-

nüs tóxica alternativa de paclitaxel. 

~=' t t I' . d f I .· . T ltíil - ..~ t ._ m es es c.!n!rCJs e ase , o pmpnc.• axo - nao .... emons rou 

~·elü~= emulsifie;ant::.s empregados para solubilizar a droga. O regime atual de 

administra•?ão envolve c• tratamento cio pa..::ient~ ·~om a:-Jtihistamfr.icos e 2-st-s-

roides ant12.s da injeqào da dn)ga, a fim de i·eduz.it •):=: t:<ft-itos colaterais alér-

gicüs do "Cre.maphor". 

Num 8E;fc.n;:o de melhorar a ~;c•lubilidad•?. em água do Taxol'ri', vá

rios invo?.stigadores mc•clificaram f.:u& estrutura qlllmica com grupos funcionais 

que ct:.nf•?.rem uma mEdh(lr solubilidade em água. Dentre estes estão os dE:ri

vadCI::; sulfonaclc:s (KingE;t.:.n 8t ai., U.S. Patent 5.059.698 (1 991 )), e é.steres 

'i 5 monstfaru ~igniticante atividade biülógica. Mü.-Jificações em produzir um d.;;

rivado hidros:=:c,i(JVei fadlitam êt lib8r21ç.:ão intrav•?.nt:.sa do Taxo(~' dissc•lvido 

8m um vefculü inéu::uo, tal como solu·~ão salina normal. Tais moclific:a·~:ôes, 

contudo, sNnam-se ac• custo de prepara·~=ãü da droga, podem induzir rea

·~·=•e::; colaterais ind·~sejadas e/ou reéi•?ÕE<s alérgic:as, 8/ou podem diminuir a 

20 efiGiênGia da droga. 

30 

Micmesf8ras ele pr,:.teína foram tidas na literatura como vafculos 

d8 aqent8s farmae:o!óqiGos c•u de: diar-1n6stico. Microe.sfeías de albun tina ío-
~ ~ ·-

ram preparadas por desncüura.~ão ao calor ou reticule. .. ;;ão química. Microes-

fe•·as desnaturadas ao calor são prc•d••zidas 8. pRrtir de uma. mistura emuls!fi-

do), a ternperatura8 entre 1 ooeoc e 150°C. As microesferas s&o a seguir la

vadaE= cüm um E=olvr::nte adequadc• e arma:enadas. Leucuta et ai., (lnternati

CJnal ._kyurnal L'f Pharmaceutics .f 1 :21:3-217 (1983)) descreve o método de 

prepara•?ão de miGrc•esferas desnaturadas a·) cal~)r. 

O pr•)Gedimentü para preparaç:ão de micmt<sfera~;. quimicam8nt8 

reticuladas envolve o tratam:~ntt) da 8mubão com glutaraldeído para reticular 

a proteína, seguido por lavag8m e armazenagem. Lee et ai., (Sdance 
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213:23~:-235 (19Sll) e Patente U.S. no 4.671.954 ensina este m8todo de 

preparac~:ào. 

5 ~·ara liberação d8 agentes hidr•)Ssoluv•?.is, são incapazes de aprisionar os 

insctlliveis em áqua. Esta !imitação é pr6~·ria da tt!cnica de pre.paraç.:ão, que 

confia na retic:ulaqão ou de~;naturaç:ã•:c c:om calor do componente Vüt8k:·) na 

fase aquosa de uma ~:mulsE;o ds água-e.m-ói8o. Qualquer :::tgente !1ic!ro:=·so-

IUvel dissolvido na fase aquosa c:onto?.ndo ~·roteína pode ser aprisionado den-

10 tro da matri:;: de proteina reticulada ou desnaturada com calor resultante, 

mas um agente fracamente sc•!tJVel em água •)LI solt:ivel e.m óleo nãü ~·od8 

~:er inc:(•r~·Coradü t<rrr uma matriz de pmte.ina formada perr e-ssas t8cnicas. 

Um mét•:.d(• •:::onvencic•nal para pre1:taração d& nanupartículas 

15 bic::::;ompatfvel, inse:!Civ8i eni &gua) emurn soiveniE- imisdvd em agua (como 

clor.::to ele me.tilen0 ou outro s•:_,lvent8 clorado, alifático ou aromático), dissol

vendCt-se (1 agente farma(:Ctl•)9io:;amente ativo em solu•?ão ~·olimérica, adic::io

nanci(I-S8 um ten::;oativo a fase c.leo:::a ou á fase aquosa, formando uma e

mu!::;ãc· d:~ óleo-em-água poi· meíos adequados, e evaporando-se a emulsão 

20 lentamente süb vácuo. Caso as goticulas ele óleo s&jam suficientemente pe

quena~. e estáveis durante a 8Vapora·~ãc•, Ctbtém-se uma suspensão do polí-

mt:ro em água. Desde qut> a drc.•gA esteja inic:ia!mente presente na solw;,:ão 

poiim8rica, 8 pos2.ivel obter, por este métodc., urna c:omposiqão, em que as 

mül~c:ulas da dmg~ s&o aprisic·nadas deni:rr:, de ~·arik:ulas compostas de 

25 uma matri:::: pCJiimt!ric:a, A forma•;:2.o d-2 m!c:p:,esf:?.ras .:: nEmopartfculas usando 

o métc .. :lc• de evapüra,?ão de seolvenie foi relatacla por vários pesquisadores 

(ver ~·eer e:>-.emr-~k,, Tice e Gilley. no .lc•urnall..,f Ct'"~ntrl"~lled F:elease g:343-352 

(1935}; B.:.dmeier and McGinity, in lnt. J Pl?armaceutics 43:178 (1983); Ca

valier et ai., 8m J. Pharm. Pharmac~.-,J 33:24'~ (1985); e D'Sc.uza et ai., WO 

30 84/1 08E:O) 8nquanto usando várias dn:.gas. 

Bazile et ai., em Biomatsrials 13: HJ83 ( 1992), e Spo?-nlehauer et 

ai., na Patente Francesa 2.660.556, relataram a formação de nanopartículas 



com o uso de dois polímero~; biocom~·atíveis, um (por exemplo, polilac:tídeo) 

é disE;olvidü na fase Ctrgànic:a, juntam~nte com um componente ativo, tal co

me• uma drc•ga, 8 ü outrt) polímen:., tal como albumina, 8 usado (.orno o a

gente ative• de E;upertíde. Apó~· emulsifica·~ãc. e remü•~âo do solvente. são 

5 formadas nêtnopartfculas em que a drc•ga eslá pres~?-nte dentro da matriz po

lim·~rica das partículas de pc•lilac:tídeo. 

As prc·pri8dades da S(•iu.;.:ão ~·olimérica, da qual é formada a ma

triz ~·olirnérica, são muito irnpr•rtEmtes para obt8r-se & emulsão acie.qu&da nc• 

primeiro estágio. Por exemplo, ~·olilacHdeo (o pc·Hmero comumente usadc• na 

10 pr8paraçãr:. de nanoparticulas injetaveisl tem uma atividade?. sup8rfidal que 

(n~ask.1na a rápida adsorção destas na inte.rtaC8 de diciNOffit3tano-á~jU8., •)(:â

sionando tensão lntertacial reduzida, (ver por ex8mplo, Boury et ai., em 

Lanqmuir 11:16:36 (19!=15)), que, por sua vez, melhora o proce~;so de emulsi-

fi•~dqÊ!(•. Al8m diss.:•, c•::: tT18E:rnos peE:quisadc·res desc:obriram que Albumina 

15 de SNo B•:.vinu (BSA) !nbra:Je c:.:;m C; po!ilactíde.o e penetra na monocamact=t 

ele polilac:Hd8o pr~sente na int•?.ria.ce. d~ óleo-água. Porianto, espera-se, C:(•m 

base na n:~ter&ncia acima, qu8 a E!mulsific:ação durante o método de evapo

raç.=ão de solwmte e:onvr:<nck•nal seja, em muitc•, favor•::-cid& p81a pres8n•?a do 

pollmerc• E;upertic:ia!mt?.nte ativo (p-:·lilc:c:tfdeo) na fa~;e orgànica nãc•-aquosa. 

20 08 fatc,, a presen•~:a do polilachdeo não 8 apenas uma condição suficil::lnte, 

mas ela P., atualmente, nE:c:~ssária para a fc•rm&•?ão de nanoparHculas de 

tamanhiJ adequado. 

üm outw piocr~S!::o que é basead(! no método de evapCtração do 

so!v8nte c:·:-•mpreende a disE;c,lu•;âo da dn:.ga num so:vente hidroróbico (por 

25 ex8mplo, tCJiueno ou ciclr)he::-:ano), sem qualquer p(t!ír1ero dis~:c.lvido nú sc.l-

vente orgànico, a•:1içã(• de um t8ns:c.EttiV•) çonvencic•nal á mistura como um 

E<mulsific:ante, tCtrma·~ão de urna emulsão de. 6leo-em-á9ua mediante uso de 

sonicac8o em ea•JiDamE!nto de alto c:iE:alharne.ntu e. a se•Juir, svanorac .. â•) do 
:;. I I v J- . 

solvente, ~·ara obter-~;t: particulas se(:as da droga (ver, por &xemplo, Sjcs-

30 trom et ai., em ..1. Disperskm Science and Techn(1 /ogv 15:89-117 (1994)). 

Cüm a remü·~ão dt) solvente nan•)polar, ucc•rr8 a pr8c:ipita•;:ão da dr(•ga den

tro da~; gotíc:ulas do soiv&nte, & obtém-se partículas submícron. 
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Descobriu-se que o tamanho rlas partículas é p1inc:ipalmente 

controlado pelo t&manhü inicial das gotículas da •?.mulsão. Além disso, é inte

ro=!ssante obseJVar que é relatad1) que (• tamanho final de partícula diminui 

com urna diminui·~ãc• na cc•m:entra•;.:ão da dr(•ga na fa~;8 org&nica. Esta d~s-

5 Goberta é. contrária aos n~sultados aqui refHidos, em que nenhum tensoativo 

convencicw.al é usado para a pro:-~·aracãt) das nar .. )partícu!as (nas mesmcts 

mc·dalidâd8s da itwen·~ão). Além disso, c•bseJVou-se ~·elos autores d(l d·~.::u-

rnentc• de SjCtE;trc•m que a droga u::;acla, acAtato do? C:ülo::sterii, é aiiva na su

~·erfíc:ie em tolueno, e, daí pc•de ser C•rientada Ct)mo a intertace cl8 óleo-água; 

1 O ~u:.1ianto a c=c•ncentra•~ão da drüga na int.:.rface é maior, aumentando assim o 

potencial para precipitação. 

20 

A fc.•tTnaç.:ào de p&rtk:uias submícron füi também conseguida por 

um ~·rc··~eE;so de preci~·ita•~:tio, cümü descritü f'N Calvo et ai., em J. Pharm . 

.;. acdona e, em seguida, verter a solução em uma fase aquosa Gonte.ndo 

um tt?.n~;•:.ativo (Püloxam~r 1881 para ~·roxluzir pa11fculas de tamanho submí

eron (2113 nnt). Entr.;.tantc•, o proct-~;sc• 8 realizado em e:Ctncentraç;ê'Jes de sol-

vente. nas quais nenhuma e.mu!são ~~ ft:.ímada. 

O Taxoi'IT' é um cümposto de. ocorrênc:ia natural, que demonstrou 

uma Çtrande promessa como uma droga antlcânc8r. Por e.:a:t-mplo, o Taxol® 

d8n"K,nstrou ser um agente ativo contra cànc8r ovRria.no refratário a droga 

pc:r r .. ~cGuin:; e.t ai., Ver "Tax•)i: Ã Unique. Anti-t-Jeoplastic Agent With Signifi

cant Adivity ,ll.,gainst Ac:fvanced Ovarian Epithelial Nt:oplasms" Ann. ínt. J1Jed. 

25 111, 273-2/9 (18t:9L Tc•das as pat8ntes, artigoE- ci~nt!fic-:c,s, e outros dc.cu

mento~ aqui mencionadüs estã(l ora inco1pc,rados por referência, com(l se 

estivessem reproduzid(•S em sua totalidade abaixo, 

!nfellzm::-nt:::, o Taxc,rr· possui ~;oiubiiiàade e•:tro:-mamente bab<a 

em aqua, o que torna difícil r•mver uma forma d& d<:osagem adequada. De 

30 fato, em te::;to;.s dlni.::os dt- fas8 I, rea·~:(•8S o.lérgicas graves foram ocasiona

das p8los emulsificante.s administradc:·s em C(lnjunto cüm TaxoloEJ, para com

p8nsar a fraca soiubiiidade ,jo Taxo!'"~' em água; pelo menos uma morte de 
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paciente foi causada por uma rea·~;ã(l alérgica indu::ida pelos e.mulsificante.s. 

Toxicidades limitantes de dc·~:e incluem neutropenia, n•?Ur(•patia periférica, e 

rea·~·ôes de hipe.rsensibilidade. 

Brown et ai., em "A Pllase I Trial of Ta;.:ol Given by A 6-Hc!ur ln-

5 travenüuE: lnfusic.n" ,/ l-,f Clin Onc(..,/ .. \101.9 ~Jo 7, pp. 12Ei1-1267 (julllo/1991), 

n~latam •=-m um T ~?~•t•2. de fase I que foi providenc.iado Taxol como uma infu

são IV de 6 horas a cada 21 dias, sem pre-medica·~:ão. 31 pacientes recebe

ram 64 ~·r'=•cedimentos de avaHaç:ãü com Ta;:.(ol. Urn pac:íent& teve uma re.a

·~:ão grave (ou &gudal de hip8r:::ensibilidade, que necessitou a descontinua-

1 O çã•) da infu~:ão 8 tratamentü imediato para salvar a vida do pao:.iente. Um •:.u

trü paeh:.nte experim.:.ntNI uma rea•~.:ão de lliperso?n::·.ibilidade, porém nãc• foi 

tà(• gn:we que ~·r•?c:i8a::.se c!~sc·:•ntinuar a infusão. A mielossupressão era 

dose-limitante, com dois e:as•)S fat&i;::: devido a septicemia. To:.:icidade não 

í 5 :3 e dc·is pacir?.nt8s ~~('m neuropatia Grau 3. A neuíOpatia consistia em pé:!res-

paciente:. Quatro req•o:·~;tas parciais frjram Vr?-rificadas i3 em pacientes com 

câncer de ~~ulmão Güi11 aus8nc:ia de células p8qu:~nas, e uma 8m um pacien

te cüm adencu::arcinoma de c:áncer primário des·~onheciclo). A dose máxima 

20 tolerada relatada foi de 215 mq/m:::, e a d•)E:e inicial de Fasa 11 recomendada 

era de 2'25 mg/m:::. /1. incid&nda dt: rea·~:8o d8 hipersensibilidade foi relatada 

25 

com•) dependente de, ~~mgrama, cc~m infusôes de n a 24 horas de droga, 

cc:rn uma il!!...:idênda de 0'}~. a 8°r~. de rea(;o5es de hipersensibilidade. Também 

relatou s:3 que as r8aç:(u?-s de htpe.rsensibilidad~; r-·8rsistiram cr:.m c.u sem pré-

ses e~•tudos de F&st; ! fc•ram conduzidc·s Nfl pacienies terminalmente enfer

mc.s, Sl)frendü de uma série de. cânceres, a efic:8cia d•:.E: tratamentos com 

Ta:<ol nãCJ pôde ser determinada. 

Em um estudo por Kris e.t ai.. o Ta:•í)l formulado :::om "Cíema-

30 phür EL" em ák~·:.c~l desidratado foi dado cümo uma infusão IV ele 3 horas 

cada 21 dias, cc1m a do~;agem administrada variando de 15 a 230 mg/m::: em 

nove E:-tapas d•3 intensifica,1ão. Kris et ai. concluíram que, "com a gravidade e 
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modo imprE~visíve.l das rea·~=ões de hipersen~.ibilidade., um ulterior uso de Ta

xol não está indicado com esta formulac~;~C· de drc•ga, neste prcuJrama de 

administra•:.:ão". Ve.r Cancer Treat. Rep .. Vol. /0, nc· 5, ma i•) de 18:38. 

Viste,. que tentativas ante.riClfc:s usando üma injeção de bolo ou 

5 infusC.E-s curtas (1-3 horas) induziram rea,~ôes anafiláticas •)U •)Utras respCis

ta~· de hi~~~~rsensibilidad·~. mais estudos füram realizadc.s, em que C• Taxol foi 

;·:ame:dasona), &ntih1starnin::l3 (tais C(•mo c:iifer1ilhidramina) ·=~ anta9c•niE:tas de 

H::: (tais C(•lll(• cimetidina ou ranitidina), e o tempo de infusão foi e.stt-ndido 

1 O por 24 horas numa tentEttiva em eliminar rear;ôes al8rgicas mais sé.1ias. Vá

rio~: resultadc)s de e:::tudc·s de Fase l e Fase li f"üram publicadüs utiiiz:and(•-s.e 

infuBê'•es de 24 horas de Taxc•l cüm dosagens totais máximas de 250 mg/m2
, 

geralmente c:üm Ct tratamento :::8ndo 1·8petido cada 3 s8rnanaB. Paciente~; 

i 5 Uesviar a~. reaçru?s alérgie:a.s~ Ver Einzig t?.t al., Phase ll Tria! !)f Taxe:! in Pa= 

tients with M&ta:::tatic: R8nal C811 Cardn•:.ma" Cancer lm-estigation 9(2) 13:3-

1313 (1991), e A.B. rv1W8r e.t ai., "Rep•:orting Results of Canc8r Treatment" 

CancerVol47, 207-214 (1931). 

Kcu:dler e.t ai., in "A Phase I Pharmacokine.tic Study of Taxccl Gi-

20 ven By a Prc·l•:.nged lnfusiün Without Premedication" PTL,ceedings c•f ASCO, 

Vol. 8 fman~:o de 19f:9) recomendam pré-m8dicaçao de rotina de mc•do a 

25 

ca~:ionadas ~n:>.lü veícuk.• "Cr8me:phür" (óleo de dei no polietoxiladü) usado 

~·Etía infust•es de. Taxüi. Os pacientes re.ceber2m deesagens va.r:andc: de 175 

m.,f•n2 "" ('):;:;_ ""'"'• ..... 1mr2 
I 1 i .::'f • \.4 L.. t V I f l;;j/ o 

Wie.rnik •::t ai., em "Phase I Clinicai .:tnd Pbam1acokinetic: Study of 

Taxo!", CanL~er Research, 47, 24:?.6-2483 (í de maio de 18:31) também rela

tam a adm!nístraçâü de Ta'>:,)! num veícul.:• "Gn:~rnophür" por infusãc• IV du-

30 hipersensibilidEtcle de Grau ~:-4 em -+ de 13 testes. A dose ini.;ial para o .:-~;tu

do foi de 15 mg/m2 (um ten;.:o da dc:esagem tó.,ica mEtís baixa em e;achorrcos). 

As dosem foram intensiflGadas e tratou-se um mínimo de 3 pacientes em 
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cada nível de dose até a identificac~:ãc• da toxic:idade e, a seguir, 4-6 pac:ien

t8~: foram tratados em cada nivel s:ubE:•:<qüente.. ü estudo concluiu que. a neu

rc.tc•:·:iddad8 e le.uçope.nia eram dc,se-limitant8s e que a d•)Se da tentativa de 

Fast- 11 r8c.:•mendada era d8 250 mg/m::: cNn pre-medk:ação. 

Outros 8E:tuclos e.-;:8mplar88 Güm Ta>:(ll incluem: L8gha et ai., 

"Phas8 li Trial (•f Ta-:ol in M8ta:::tatic M8lanc•ma" Vc•l. 65 (junho de 19~10) pp. 

2-!.78-2·-té:l; Reowinsky e i ai., "Phas8 I anel Phanna«::ccdynamic Study •)f T3xo! 

in Refractoty Acute Leu~emias", Cancer Reseãrch, -~9, 4640-4647 (15 de 

agostc:t de 1989); (;rem et ai., "Pha::=:8 I Study of Ta·)o:ol Administered as a 

10 Shc.rt IV lnfusic.n Daily For 5 Days" Cancer Treatment Rep0rts. Vol. /1, nc. 12 

(de:e.mbro d8 193/); Done.hower et ai., "Phas8 ! Trial of Tax,)\ in P&tients 

With Advanc·,~d Cancer" Cancer Tre.atment Ri:!pNts. vol. /1, nc· 12, (d8zem

bro de 1 9C.I); H·:.lm•?.S t-t Etl., "Pha:::e?. 11 Study CJf Ta:>:c•l in Patients (PT) with 

Mda~:tatic: BrE:ast Ca•K•?.r t,MBC), "F'r•)Ceeclings L..., f thr. American Socie~v C! f 

15 Clinicai OnL~o/•)yy, Vü!. 1 O, pp. GO, (maf•;:o àe ·j 881) Ver também Sutfness, 

"Dev•?h:.pment c,f Antitumor Natural Produci::; at thc:- National Cancer lnsti

tutt:>," Gann Mc•nograpf i)f Cancer Resl~arc/1, 31 (19é:8) pp. 21-44 (qu8 re

com:?.nda a clo~.a9em d8 Taxoi sCJment8 como uma infusão de 24 horas.) 

W8if:s e.t ai., in "Hyp8rsensitivity R8ae:tions from Taxol" Journal of 

20 Clinicai OncoiCif!J', \lo/. 3, ~Jo 7 (julho de 18q(i) pp. 1263-1268 relatam que 

foi difí·.::i! d8terminaí uma incid&ncia globai c:CJnfiavel d8 reat?ôes de hipersen

sit.ilidade. HSRs, por cau~a das muitas varia·~=ôes nas doses e. programas de 

Taxoi usadc:s, e; cio grau deE:conhe.e:ido da influencia que a alteração do pro

grama d8 lnfu::;ão 8 usü da pr8-1Ti"?dica!?ão t-?.m sobi\?. ir.cidentes de reaqi:,c?-s 

25 de hipersensibiiidad8 HSR. P•x exemplü, ele c:inGt:1 pctdentes que rec?bf!rarn 

Taxol em uma infusão de ~; hüras, maior do que 190 mg/m2 s8m pré

medic:aç:ão, trés tiveram reaçôes, enquantü seemente um de 30 pacientes, 

administrados c::om doses mesmo maiNt'!S durant•? uma infusãü de 6 horas, 

s8m r•ré-rnediGa(~ão, t&ve uma reação. Porianto, isto s:ug8r8 que •:. píOion-

30 gamento da infusãü para além de 6 hüraE: 8 ~;ufic:iente péira reduzir os inci

dentes dt> HSR. f·Jão obstante, W8íss et ai. desc::c.briram que os pacic3ntes 

que r-=:c8baram 250 rng/m.z de T axol administrado através de uma infusão de 
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24 horas ainda tiveram HSRs definido. A~8im, embora o prolongamento da 

infusão da droga para 6 ou 24 hüras pode reduzir C• risco de uma rea·~ão a

guda, 8::;ta c:.:.nc:lusão não pCidt- ser C(•nfirmada, vi~;to que 7E:'~i'~. das reaç•Ses 

de HSR c~c·xreran' dentrt) de 10 minutCts de• iní•::io da infusão de Taxol, o que 

5 indica que o pt?.ríüdo de tempü planejado para a infusãc• total não teria rela

·~=ão alguma. Além db::so, a c:c•ncentra•;,:ão de Taxol na infusão p•)de também 

não fazH dif·~ren·~a. vi~·to que mim.:.ros substandai::. d& pacientes; tiveram 

rea•;í:,es a várias ~·equenas dü~:a~Je!ls com Ta.l(c,l. Finalm~nte, não a[)enas o 

rr.ecani:::n·1o de Ta:-:ol HSR é o:Jesc•:.nhecido, como também não fic.ou claro se 

1 O •:• ~·róprio Ta:-:•:. I 8 indutür de HSRs, ou se. as HSRs são devidas ao excipientt?. 

("Cremaphor EL"; Badische Anilin und Soda Fabril-,- AG (BASF), Ludwigsha

ft?.n FedE,ral Republir; c•f Germany). Ape:::ar da inC:811•.:lza se a pr8-medica•;,=ão 

tev•?. al9uma. !nf!u8nc:ia na reduqão ela gravidadt?. ou quantidade de HSRs, a 

t8ra~~ia prc·filátk:a foi recomendada, visto que n;§ü há ~·erigc. conh·~c:!do qüan-

15 to a E;eu u::;n_ 

á prá-medicac~ã•:., SE! O:.Sta deV8 ::;er utilizada para evitar r8a•;_:Ô8S de hipersen-

sibilidadt- quando do uso prolongadt:. de infusôes, e da falta de dados efic:a

:es quanto á infusôes feita~: durante períodüs de seis horas. levaram a utili-

20 .:aqào de uma infusã(• de 24 horas de altas doses (acima d•?. 170 mg/m2
) de 

Taxol em uma emulsão de "Cremaphor EL" corTK• um prCitoGolo aceit(• de 

tratam?-nto do cànc8r. 

Embora pare·~a possfve! minirnizar c: ... ~ c:feitos c:oiaterais da adrni-

nistraqão de Taxoi em uma e.mulsãc• com o uE.o de uma iníusão de duração 

25 lc.nga. a dura•;=ão prol•::-.ng8d& da infu~;ão 8 inc;c•nve.niente para pacientt?.o:: e é 

30 

todas as 6 at8 24 horas d·:r penodo que dura a infusão. Alem disso, infusão 

de dura•;ão prole:ngada requer que os pac::ientes passem pt-!o :-ne.no~ uma 

noite em um hüspita! ou c:lfnic.:a de tratam8ntü. 

Dosagens maior8s d8 paclitaxei também fNam descritas na lite

l'atura. Para se d.stt?.rminar a deos·~ maxirna tolemda (MTD) d8 pac:litaxel, •?.m 

•::ombina·~ão com altas doses d8 Giclüfosfamida e cisplatina seguido por su-
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pc.r1e autólogo celular de orige:;m hernatc,~n)i8tico (AHPCS), Stemmer et ai., 

(Stemmer SM, Cagnoni PJ, Shpall E.J, et ai: High-dü~:e paelitaxel, eyclüphc•s

~·hamidt-, and c:!sr.,latin with supt)rte autc,lcu;~ous hematopoietic prog8nitor-cell 

supp(lrt: A phase I trial. J Cfin Oncc~t., 14:1468-1472 (1996)) cc•ndLr=iram a 

5 um te::;te de fase I em quarenta e ncsVe paciente-E: c:c•m cânc8r de mama de 

frar::Ct ~·rü!";lnó:::ticc•, linfoma diferentE' dü de Hr:,dgkin's (NHU, üll câncer c•vari

ano cc•m d(lses int8nsificadas de paclitaxf!i em infusão durante 24 hc.ras, 

st?guick• pür c:ic:lc·fosfamida (5,625 m~~/m:) E-: c:i~;~·latina l165 mg/m2 
8 AHPCS. 

A tC~">:ir:idade !imitc;dora de düso? fc.i encontrada em dois pacientes a 825 

1 O mg/m2 de ~~aditaxel; um pac:i8nte morreu de falha orgânica mtiltipla 8 o•)utro 

desenvo:•lv.:-u t•;xio::idade grau 3 re~:piratôria, C~JS e renal, que foi re.sülvida. 

P•)lin8ur(.,patia de grau 3 e to.·:icidade nc' CNS (sistema nerv•;so central) 

tamb8rn feoram observadas. A r ... no desta combinação f(li dete:-minada ser 

paclitax~l (775 rn9/m::\ ·~iclok·sf.:trnida (5,625 mg/m2
J e ci~vlatina (16!:'· 

15 m!J/m~'). s:e9uidü por .A.HPCS. Poilneur(·patia e muc:osite sensürial t•)ram tc•xi-

20 

30 

32· parientes (5·Pfr..) cc•m c:âncer d8 rnarna ale;an•;,:aram uma respc•sta parcial. 

As J'8S~•CIStas tamb8m fc,ram c)bservadas 81Tl pacientes com NHL (quatp) de 

cinco ~·acientes) e câncer ovariano (d•:>is de düis pacientes). 

A Patente US 5.6-t 1.803 relata o usü de Taxo I em doses de 175 

e 135 mg/m~ administradas em uma infusão de 3 horas. Os protocülos de 

infusã•_; r;:.querem o uso rle pr8-medicaqão e relatam a incid&nda de r8açõe5 

de hipersensibilidade em :35'?_, do~: paci&nte. Reiatou-sp. neurotoxicidade em 

51% dos paciente.s, c:c•m 136'-;{:. dos pacientes ex~·erimentando neurotoxicida-

mais, c:bE:ervou-se que 48':.1.:. de.;; pa.:.ienies ~ .. ~perime.ntai"am neurotoxicidade 

r.•N p&ífodos de iilÍ'usão mai~. lüngos de 2-l horas, enquanto 5-l'~{. dos pacien

tes ex,:.u~rimentaram neurc•tü.<icidade p81o perrodo de infusão mais curto, de 

3 horas. 

Edste t-!vid&ncia n::; literatui"a que doses maiores de paclitaxel 

resultam numa propon;:ãc• de re.spc•sta maior. As doses ótimas e programas 

~·ar& paclit&x81 e~:tão ainda E:ob investiga.;;ão. Para avaliar a possibilidê!de de 
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que a intensidade d·? dose de paelitaxel pode E;er impot1ante na indu·~ão de 

resposta à droga, R88d et ai., de NCI tH88d E, Bitton R, Sar•)SY G, Kühn E: 

Paclitaxt?-1 dc•sr;;. intensity . • IL'"~Urnal of lnfusi('nal Cl?em~.•therapy, 6:59-63, 1996) 

analisaram os dados do teste de faE;e 11 dis~u)nivel no tratamento do câncer 

5 cNariano e cánc:er de mamct. Seu~:; resultados sugerem que a relaçã(• entre 

r8El•Osta da dc•ent;:a o:•bjE-tiva e intensidade ele clos8 de paclitait:el no cancer 

ovarian•:. rec:c•tTent8 é alt::HT181lt8 e e~.tatisticamente signific&tiva com valor de 

~· b!latt-r8! de 0,0:?2. A rdaqão no câncer de mama é ainda mais fort8, c:om 

um valor de p bilat8ral de 0,004. A 135 mg/m:::/21 dias, a propon~ão de res-

1 O posta übjetiva foi d•?. 13,2c;.~ . .;;. a 250 mg/m:::/21 dias, a prc•porqãü de re~;posta 

objetiva foi de 35,8c:f.: .. A proporção de resposta vista na dose intermediária 

de 175 mçJ/rn2 T(li linear eorn os re.~.ultadc.s de 1:::5 mç;/m2 
;?. 250 mg/m2 

o2 a 

análi::;e de regre::;~;ãc' linear mostra um c<~etic:ientE! de cc.rrelaç;ào para es::-es 

dado:·~; de 0,9--1-6 (Reed et ai., 1886). 

15 Em um f:studc, pc·r Ho!mes (H•J!rne.s FA; Wstlten:; RS, The.riault 

RL, et ai: PhE<S;? !! trial (!f Taxo!, an active dru9 in the treatme.nt úf melastatic 

breas:t c:anc:er . ../. Natl. Cancer lnst., 33:1797-1805, 1~t81), 8 a MSKCC 

(Reic:hman BS, Seidman AD, Crown JPA, et ai: Paclitaxel and rece:mbinant 

hurnan g,·anulocyte c:c•bny-stimulating fac:tor as initial chemc•th·~rapy for me-

20 tastatic: breast c.ance.r. J. C/ in. Oncol., 11:19--1-3-1951, 1883), foi demonstrado 

que ck·~;es ín&iores de Taxol de até 250 mg/m2 pmdu:z.ir::tm respostas maio

res (61)=:.:~) do que a dose de 1/5 mgim:::, (26'>,~.) atuairnente apruvada paía 0 

Taxc•i. Esses resuitados Gontudo não tOíam repmduzidos, devido a rr!aioí 

25 va ü Eturne.nto potencial S•Jbre a ta:·:a de. respüsta em doses aument&das de 

pacl ita . ..;:el. 

Visto que faz-se necessária uma pré-medica•~:ão para Taxol, que 

freqüente:T1ent8 r.ec::;ssita :.:t int8mação do pac:iE-!"lte no hospitaL é favoravel-

mente de:::ejâvel desenvolver-se uma formulaqão de paclitaxe.l que obvia a 

30 necessidade quanto & pré-rnediGa•;,:ã(l. 

Vh:;tü que fa:-se necessário uma pré-m8dic:ação para T axol, de

vido as HSR's associada~· com adrnirristra•::ão da droga, é bastEmt;~ des,sjável 



de.E:e.nvolver-se. uma fc•rmula·~ãü de paclitaxel que não cause reaçôes de hi

pe.rE;enE·ibilidade.. E também desejável def'envc•lve.r-E:e uma formula.::ão de 

paclita\el que não c:au~:e ne.umtc•xicidade.. 

Visto que intusôe::: de Ta··:o! são g8ralm8ntt> prr?.cedidas pc;r pr8-

5 rn-:-dicac;:ão, 8 nec:e.ssitam monitNa·~ão pós-infuE;ão e manutt?.nção de regis

tro, o que freqüentemente necessita da interna·~:ãc• do ~·acie.nte no hc•spital, é. 

adequadamente. desejávEd clese.nvo!ver-se uma formula•;.:ãü de paditax'=!l qt!8 

permitiria aos rec>?-~·te>re::: serem tratados sm uma bas0 fora elo p~çiente. 

Viste• que d8mc•nstmu-se qu8 dc•88S maic•res de Taxol const:-

1 O !;lll8rn re-::pc,~tas clínicas melhoraclas, muito embora r:::c'm maior toxicidade, é 

de2.ejável desenvolvE.r-se uma k•rmu!aqão d8 padita::.:el qu8 pc•d& ak:an·~=ar 

e::;;::as doses so:<rn esta toxicidade. 

ViE:to que ft:.i demN1stradc. que a tü>:i..::idade limitante de d•)se de 

É tambern desejável eiiminar a pré-rnedi.::at;ãü, visto que esta 

aumenta ü d·~~:conft:.rto de. ~·adente e aumenta a d•:<E:pesa E! duração elo tra

tamento. 

É também desejávEd diminuir a dura·~ão da infusão de Taxo!, a-

20 tualmente administrada em 3 horas-24 horas, para minimizar a estadia do 

pE•ciente. em hospitais ou clmiGas. 

Visto QU8 Taxol é atualm~?ntt?. aprovado para administração em 

Guncentrai?Ctes 8ntre 0,6-1,2 mg/ml, 8 uma dose típica em seres humanos é 

de cereEt dt? 250-3S·O rr.n. ~sto r:?-::.u:t& ?-m volumes de infusão tioicamente ;:t. I 

25 maiores de• que 300 rnl. E desAjáv8! redu::ir ess8s vc•l\.1rnes de infüsão, de

sE:tnvolvend.)-E;8 formuiE~~;:O: .. ?.s de paclit:m:!l que s12jam 8Stáveis em concentra

qôe::; mais altas, d& modo a n:.dL•zir o temp•.) de administraçãc1. 

Visto que é:t infuscio d8 Ta•:ol, e.E;tá limitada ac• uso de tubagem 

I. V e sacos ou garrafas e:::peci&is devido à lixiviaçãc:. dos plastificantes pelü 

30 "Crc::ma~~hc•r" na fc•rrnula.;.à(• de Taxol, 8 desejavel desenvülv8r-se uma fN

mul::tção de paclita,el que nãü tenha "Cremaphor" e que não filtr8 por lixivia

ção materiais potencialmente tóxicos das tubagens ou sacos plásticos con-



vencionais usadc•E. para infusão intravenCtsa. 

DESCRICÃO SUCII·JTA DA lf··JVENCÃO 

Po1ianto, com;titui um obj8tívo desta invew:ão a liberaç:ã•:-t de a

gent.:.s farmac•jlcíljicamente. ativos (por e.;.:en·,~·lo, Tct:-:•:.1, taxan•), Ta•))te.re., e 

5 similares) na forma não modificada 8ITI uma c•:.mposi·~ão que não ocasione 

r•:-:açôe~: al~rgic:a~: devido a presen.-:;a cl8 8mul~:ificantes adicionados e agen

tes sc•lubilizEJnt.::s ·~•)rTro os atualrnt:mte •?m~·regados na liberaqão da droga. 

cc_,nstitui ainda um •)bjetivo d& prt:E;;?nt8 invencã·:• liberar ·:·s a

QHrt•?S farme:wolügicamente ativos numa compos:i;;ão de micm~·artfculas ou 

1 O nanc•partículaE:, o~·cic·nalment8 susp8nsas 8m um líquido biocompatív81 ade

quado. 

Cc•nstitui ainda um outr.:' obj8livo da presente invenção prüver 

mék•d•:.s para a fNrn&·~:ão de subrnfc:rons d8 ~·artículas (nanopalií·~ulas) dos 

agentes farmac:i::.lc•gic:arne.nt8 ativ(ls p!:.r uma t8..:-nica ds 8V&porct;-~ão de S(•l-

com•') agentes estabili:;:adc,r:~s. AI•;JUns método~: ~:ão r8aiizadi)S na au':.;8ncia 

d·~ quai::;quer t.:.ns•:.ativos convencic•nais e na au~:&nc:ia de qualquer material 

de nucleü pulirn8riGo. 

Esse::: 8 üutr•:>s e>bjetivos da invé-!n•;êio tomar-s8-ão aparentes 

20 com a verificação do relatório d8scriHvo e das reivindicaqôes. 

De .:t{;Ordo com a presentE! i1W8nç8o, descübriu-~:8 que, os age.n

t8s farmac:(•icu~ic:am8nte ativos substancialm.:-nte insolliveis em água podem 

ser iibHaclos na for r nct de micropanícuia~. ou nanopa1ifculas, que são ade

quadas para adminis1raqào pan?nt8ra.l 12m ~;uspe.r.sãD aquc~sa. Este mc•do de 

25 líbHa,;ão evita a ne.cess!dade d8 admini~:tra,~ão de agentes faJ!Tia.;r_,l•}gi·:~a

IT!8nte atiV•)S sub:::tanciái!Trent;?- i1·1::~.:.lúv8is e.rn água (pür e.)(:emplo Taxc•l) em 

umR emulsão cünt8ndCJ, por exemplo, etar.ül 8 óie.o de rídno púiido"':iladr:•, 

diluíclv 8m so!u-;ãc ~:a!i~a n:xmal (ve;·, por 8xemplo, i Jortc•n et ai., em Abs

tracts of the :!'d. NatíQnal Cancer lnstitute Wí.Ykshop 0n Ta\·c·l ~~ Ta.\VS. 23-24 

30 de sete.mbrü de 1882). Uma deE;vantag8m d8 tais compc•siç:ô8s conhecidas: é 

sua propensão 8m produzir .:-:feitos colaterais al~rgicos. 

A:::sim, de ac(•rdo com a pres8nte invenção, são provid8nciados 
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métodos para forma·~=ão de. nanoparticulas de agentes ativos por uma tê.cni

ca de. eva~·oração de solvente de uma ~='rnulsão de óleo-em-água preparada 

sob uma s8rie de condi·?ô8s. Pür e:-.:t<mplü, altas f•)r•;as de ciE·.alhamento (p•)r 

Enemplo, sonica\=âü. hc•mogen8i:a•}iü cc:.m alta pressão, C•U ~·imilaresl po-

5 de.m ser usadas na aus&ncia de quaisquer b?.nsc•ativüs convencic•nais, e sem 

c• UE·O de qualqu•?.r material p(•lim8rico ele núcleo para formar a matriz das 

nanü~·arifculas. Em vez disso, ~·rc•tefna::. (pür exemplo, aibumina de soro 

alternativo, as nanc.pariíe:ulas pndern ::·er fürmadas sem a neces.sidade de 

1 O quais:quer alla~. für~a~ de c:i~·.alhamento, ~.imple:-sm8nte seleciCtnando materi

a!E; que form8m e~.pc•ntaneam8nte as mit::roemuiE•ôes. 

A inv8n•~=ão ainda ~·ropie:ia um mélüdc• ~·ara a forrnaç:ào ,·:~pr:::du

zivel de nanc•parirculas inusitadam8nt8 pequ&nas (m~nores do que 200 nm 

er.-, diametrc•). qu'=' IX":Ie.m ser est':'rilmenb fi!trE!das através de um fillr(• d·~ 

l··r::: l.-.,r,.·,,n:cr·n~ '-'"'nr...:-c:-rr··nn····Lii-'- ----..J:_;::_ ..J- .. ~-- 1"·.-t· hi.-lrr'"'c::-··-' , .... ~ 1 •.1 1::;. I:::·L'.' 1- .1•1t: ~·t' ·-· _,, ::;~~i •'-''·' put dUt•,:a•.: •.Ji:: ~:a:: ~:..,.:, "U: ;.:::. , ...... ~·~~·'-'-

lúvel (~"X 8X81T1plü 8tano:.•l) a fase C•rgánic:a 8 por S818Çã•) GUiciadO~;a elo ti~•O 

de fase i:•rÇJáni•:::a, da fra•;:ãt) da fase e da •:::Ctnce:-ntrw.:ã(• da droga na fase or-

9ánic:a. A capac:idad.:• em formar nanc.partículas de um tamanho que seja 

passfvel de ser filtrack• pür filtíOs de 0,22 mfcron é. de 9rande im~"Jrtància e 

20 ::;ignificància, visto quf::! a:=: formular~ô.;:s qu.:- contêm uma quElntidadr;; s1gnifi

cant8 de qualquE!r ~·l'•)teina (por exe.n1plo albumina), não ~~~)dem S?.l 2-::>terili

zadas p0r métndüs convr:;nci(.~nais, tais c:omo submissão à autoclave, devid(l 

à cCt&gulaçãü por c:alor da protefna. 

25 

ma.ce<!•)gicam.;.nte ativüs substanGiaimente insoiLiveis •:.m água. As composi-

tancralmente rnsoiúveis em água (c:omo tHT• sólido C•U lfqu;do) cc;;,tidc::s em 

um 8nvü!tóri•) ptJiim8rieo. O t-nvc•ltório ~·(•lirnéric:o É- um polímero biocompatí-

30 vel r·~ticulado. O !?rtvoltório ~~~)iim8rk:c•, e:ontendü os agentes farmac;olc•gica

m.:mte ativos substancialmente insülúvo::is em água no mo::smo, podem então 

ser susp8nsos num líquido aquoso biocompatível p&ra administração. 
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A inven•;ão ainda propicia um si~.tema lil1erador de droga em que 

par1e das mol8c:ulas ck~ agente farmacc·logicam8nte ativo são ligadas à pro

tei'na (por e.:-:emplo, albumina de soro humanü) e estão, portanto. imediata

mE!nte. biodiE:poni've.is na administração a um ma.míf&ro. A ::;utra parte do a-

5 gente farmacologicarnent8 ativo está contida dentro de nanopartículas reves

tidas r~~~la ~~roterna. As nanc•partículas contendo o agente tarrnac(II•Jgicamen-

te ativ•) estão ~·resenteE; cc•Jno) um comp•)nente ative• puro, ssrn diluh;ã:J pc:r 

qualquer matri.: polimérica. 

Um grande nú1Y18ro de agentes farrnac:ologicame.nte. ativeos con-

1 O vencionais circulam na a::Nre.nt•:- sangüínea ligados às pr•)teina::. de transpür

te (através de interaç:·~·e.s hidrof{,bicas ou iônica:=;), das quais o 8X8mplo mais 

comum e a aibumina d8 sorü. Os m8todos da invenç·ão e as compüsiçôe.s 

produzidas pc•r ele ~·rüpic:iam um ag12.nte farm&e:ok•!;Jicamentt< ativo que é 

15 antes da administra·~ão. 

A pres~nte inven•==àc• d8m1.:1nstra 21mbos os; modos acima descri

tos d8 bie)disp•xlibilidade para •) Taxül (Pac:lita.-:81), uma droga antio.:~ancer 

car•az d8 ligar-s8 a albumina do soro humano fver por exemplo, Kumar et 

ai., E:m F:ese.a;ch cl-,mmuni.::afil1nS in Chemic:al Pãth(1IL,f!y and Pharmaco-

20 IL,gy. 8(1: 337 (199:3)). A alta cünr.e:-:ntraqão d8 albumina nas pariículas da 

inv8nçãc.1 Gomparadas ao Taxo! propic:ia uma quantidade significativa da dro-

ga na forma de molécul<=~s ligadas à albumina, qu8 á também o veiculo na.iu-

ral da drcu;ta na corrente sangüfnea. 

Além disso, tira~~:e vantagem da ca~·acid8d8 da albumina de. so-

capacidade do T axül em absOI"'/!?.r na ~:uperifcie das p&rtículas. Visto que a 

albumina está pr•?.SE'nte nas partfc:ulas da droga colüidais (formaóas com 

remoção do s0iveme ·:>r·~anico), a forma•;=ão dé- uma dlsp8rs2to cc:·lc·idaJ, que 8 

estável por pHi.-~dos prcol•)ngados, é facilitE;•ja, devido a uma combinação de 

30 re~·ulsã•) .:.létrica e estabiliza·~ão est8rk:a. 

De acürdo cüm a preso:.nte invenqão, são tamb8m providencia

das partículas de submrc:rons na forma de po, que podem ser reconstituídas 
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facilmente em água ou solu·~ão salina. O pó 8 obtido ap•5s rerno·~ão da água 

por liofiliza·~ã:"J. Albumina d8 ~:ore) humano setve. como um cümpone.nte es

trutural em al9umas nano~•al1k:ulaE; da inv•?n·~ão, e tamb~m como um dio

prütetür e auxiliar de re.o::ç.nstituii;ão. A preparac;.:ão das ~·arttculas filtráveis 

5 por um filtro de 0,22 nw~rons ele acc•rd(• com a present8 i1W8ll•(ão, cümo 

de.~crit.:• antes, se')uid•) ~u)r so?.cagem üLJ liofiliza•==ão, pr(lduz uma formulação 

:=:ólida estéri! útil para inj.::ç.:ãü intravenosa. 

A inven·~:ão pn:.•picia, num aspecto pati:icular, uma composiçào de 

drogas anti-cànc:er, por exe.m~·lc•, Ta_,(ol, na forma de nanoparticulas em uma 

1 O dis~·ersão lfquida ou como um sólido que püde ser facilmente rec:onstituldo 

para administrar~:ão. Devido ás r.•rcrpri8dades espeCificas ele algumas drogas, 

de ::;olv•3nt8 C=•)nvenc:ional que der•ende.m do LJE:o de tenso&tivos. Na presen

·~a de vários tenE:üativ·:.:::, cristais de drf.,;ta rnuiio grand8s, (por exemplo, c·:•m 

de unE: pc.uc:c•E: minutos de arma:-"enaÇJt:m apó~: o processe, de preparação. O 

t8manh•) de lais: cristais é ti~·io::arn.;.nt8 muito maior do que o tamanho permi

tido para injee:ão intrav8nosa. 

Embora s:e rt?.e:onhe.·~a que as pE!_rtfculas produzidas de acordo 

20 com a invenç:ãü podt?.m E·er cristalina~. amorfas, ou uma mistura destas, pre

fere-se IJt?-ralrnents qu8 8_ t:kc•ga esteja pre~;ente na k·rmulaqão numa torma 

amorfa. Isto levaria a uma rnaiür fac:iiidacie ele dissoluç:ão •?. absor·~ão, resul-

O agente pa<::lita:K8i antic&ne:er Cl axol, Bristül ivíy~?n: Squibb, 

25 BMS) possui atividade clínica nc•tàve.i em uma série de cânceres: humanos, 

induindo canceres do I)Váric•, m2m2, pulmão, &~:ôfago, c:abec;;a e região do 

pescoc;:c•, bexiga 8 linfc•ma~·- E Et.tud.!mente apru·,·c.do para tratamento de car

c:inc•ma '=•Variano. onde el.=. é usad•:; em cctr-:1binação com cispl&tina, 8 para 

câncer de mama metastá!:-:i·~o que tenha falhado no trat.:tmento anterior com 

30 uma c:1:.mbinaçã.:• de r8gime do;. quimioterar•ia. A limitac::ão principal ele Taxol 

é sua fraca solubilidade e, cc•nseqü8ntemc?-nte, a formulação BMS contém 

soo:;.~. de "Cremaphor EL" e scr=t. Je Eltanoi como veícuio solubilizante. Cada 
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frasco de~;ta formulação c:ont8m 30 mg de paditaxel dissolvidos numa G•)ll

c:entra•?ãO de 6 mg/ml. Antes da administraç:ão intrav8nosa, esta formula•?ão 

dev8 s~r diluída em soluç~Êi·:. salina 1 :i (I para uma soiU•?ão de d•x:age.m final 

.::c.nt8ndc· 0,6 mg/ml d8 paditaxel. Esta k·rrnula•;:à(• k•i lit;J&da a reaçC.es de 

5 hip8rsem.:ibilidade. gravt=!S em animai8. (Loren.: et ai., Agent.s Actíc•ns, F~C:T, 

7:63-67) 8 seres humanos (Wei~:s et ai., J. Clin. Onc!....,l. 1890, B:i263-12í:i8) 

e, (:om:eqüe.ntemente, reque-r a pré-m~dk~a~~:ão de r•aei•?.ntes cc·m GCII1icost8-

róides (por ex•?.mplo, de.>:o:1metasc•na.) 8 an1ihi:::taminas. A grande c!i!uição re

sulta ern ·;~randes volum8s de infusão (dos•?. Hpica 1 75 mg/m2 até 1 litro) e CIS 

1 O tempos de infusão variam de :3 horas a 24 horas. Assim, há uma n•?-cessida

de quanto a uma fc•rmula•=:ãc:. a!tetnE!tiva men•:_,s tóxica de paclita'(e.l. 

Capxc•ITM e uma nüva ft)tmuiação, isenta de "Cremapht:.r", da 

dr•:.ga anticànGH pa.::lita.<el. Os inventore~:, C(•lll base em o?8tudos em ani-

A rré-mosdicaç.:ão e necessáíia para rE:du.:ir a hi~·ersensibilidade e anatila:·:ia 

quE< oc:ürrem .::cmc' resultado do "Crelll(l~•h 1)r" na formulação de paclitaxel 

atualmente a~·rovada e •:-:•_,mercializacla ~~ela BMS (BristCJI Myer8 Squibb). 

Capxc~l™ é um ~~~:, lic,fili2ado ~·8Xa rec:r,nstituiç_:ãü ~ adminisiraç;ão intrave.noE;a. 

20 Ouan~jo r8c.onstitufclo c:on'! um meio aquoso adequ&do, téll como injecão de 

e:lor8to de sódio a ü,9'·X:- ou 5·=1.:. d8 inje·~.:ão de cle),irose, CapxoiTM forma uma 

soiU•?ãü coloidal o;stâvel de pac:litaxel. O tamnnhn da !=:1_1Sp8nsão co!oida! po

de vanar de 20 nm a 8 rnícrt)nE:, com uma faixa ~~rt?.ferida de cerca de 20-400 

25 

em água, Cap\~üi1M pode ser re.c•)nstituido •3m qualquer cünc:entra•;:ão de~:8-

jada ele paclita:-:el, iimilado S(1mente ~·..:.!os iirnite.s de sc•!ub!lida~je. para HSA. 

Assim, o Caplr.oP·~,~ p0de. ser re.-~c·n:=.tituíd•) em uma an •PIS1 ta1:;.:a de c:onc:~ntra.-

•;:ôes, que variarn de dilui'do (I\ 1 mg/mi de paclitaxo2!) a concentrado (20 

30 m9/ml de pacHta:.:e.l). lo::to ~~~:uje r..:.c::ultar em volumes favc.rave!mente ~~~~que

nos de administraç:ão. 

De aGorclo ·.::om a presente inven1?ão, são providas composiç:ões 
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e m8todos úteis para liberação in t/ÍV(l de produtos biológiec.s na krma. de 

nanopartícu!as qut< são adequadas para administraç:ão pa.renteral em sus

pensãc• &quc•sa. As cc•mposiç:cis~: da inven.;:ãú incluem •?.stabili::aç.ão por um 

polímero. O p(llfmeru e um material bic:.Gc:•mpatíve.l, tal C(1mo albumina de 

5 prr)tei·na. Aplk:ação cl8 composiç:ôes ela inven;ão para liberar;:ão de prcrdutos 

biológícc·~; elimina a necessidade de &drnini:::trac;ão de produtos biológicos 

em cli!ut?.ntH; tó·:!i:í•S de ve!culos, por t?xemp!c:, !?.tanol 8 6!eo de rfcino poli;:::-

tüxiiéldo, ciiiufclo em ::.oluça.: .. sa!ir1a nurmal (vsr por e:-:emplo, f'Jorton r~t ai., 

em Ah~tract~ L,f the. :!-''1 National Cancer lnstitute WorkshCip on Taxo/ .. \ Ta-

1 O \lls_. 23-2-l de setembro de 1882). Uma d8~Nantagem de tais composiç;ôes 

e outros. 

Sab;=--se qu8 a libHac=:ão elos produtos biológicos na forma de 

15 mo fígadü, pulm;=:.es, baç;c), circulação linfática e similares, devido a absorç:ão 

ness.::s (.rgão::; das ~·articulas pelo sistema íetíc:ulo-endoteliai (RESl das cé

lulas. O direcic.nam&nto c;:.mo alvo ao RES contendo órgãos pode ser con

trolado através do uso de ~·arifculas de varios tamanhos e através da admi

r.istraç.Eio por vias diver3as. Mas, quamlc• administrado a ratos, d8scobriu-se 

20 que (1 Ca~·:.:c.l ine::;peradamt·nte e surpreendentemente acumulou-se em te

cidos dífer~?-ntes daqueles Gontendo o sist~?-ma retfculo-endotelial, tais como 

expr8ssivamente maior ào que o Taxol E:m dosE-s similares. 

Assim, 8 rnuitt) surpreemlent8 qus, a f«:ormu!:tqão da invenção de 

25 ~-adi!axe:. C&p;.:ol, uí,la forrnula·~ão de nanc.partfcu!9., concenire-se em teG!-

dos tai~; como a pr0stata, pâncreas, te~:tfculos, túbulos E:eminiferos, osso, 

etc., ou S8ja, e.m C:.ígãos que í"1Êiü C-üiTtém ü RES, a um nívei expressivamen

t8 mai•x do que uma fc·rmula,~ãD não ~~atiiculadEt d.s- ~~aditax8l, tal cc.rn..:, Ta

:.<:ol. A::;::;trn, o Cap:-:(•1 pode sE:r utilizado para tratar L:ànc;E:res d8SE•82- t&cidc.s 

30 eCim urna efic:áGia maiür ,jo que. ü Ta;':cd. Entretanto, a di:::tribuiç:ã•) em muitos 

Clutws tecidos 8 ::;imilar para Capxol e Tax•:.!, portanto, espera-se que o Cap

xol mantenha a atividade anticâncer pelo menos igual aquela de Taxol em 



outros tecidos. 

A base p8ra a lcu::ali;::aqãü dentro da próstata pode sr'r um resul

tado ele, tamanho de pariícula da fonnula,~:âo (20-4(10 nml ou à presE-nça da 

prüterna albumina na fc.rmulaç:ão, que f.h)de causar loc:aliz:a,;ão em tecido 

5 prostátk-:c, através dos rec:e~,tor8s de membrana específicos (gp 60, gp 13, 

g~, 13 8 similar) É também poE;::Jvel que t)utros polimeros bic,.~ompaHveis 

bic·de.gradáveis difeíentes da albumina pt)ssam mostrar capaddctde esp8dfi

c:a parô: al•;~uns tecidos, tai~; GCtmo a próstatél; re&L!Itando em alta G':.nc:entra

ç:ã•) local de) ~·aclitaxel nesses tecidc6, como msultadü das prüpriedades a-

1 O (:i ma descritas. Tais materiais bku~ompatíveis estão contempla.d•)S dentro do 

8sc:.:'P'=' desta inven~:ão. Uma mc,dalidad8 preferida de uma Ge:mposi~:cto para 

C(tnS89Uir altas conc:e.nti"a•?ôet". i(,cais d•?. paclitaxe?l na ~~róstata é uma forrnu

la·?ãü cc•nt8ndo padita\e.l •? albumina cc•m um tamanhCJ de partícula na faixa 

d>:! ~0--1-00 nrn, .~ i~;enta d·~ "Cr8mc,pho(. E2ta rnódalidade. tarnb8rn c!8!Ttün~:-

15 trc'u r8sultar em t"!C•ncentr8•.:6es de n:ve! mai(;r de paciitaxei no ~énc:re.as, rim, 

pulrf1ã•:., ceoraç:ão, osSt), 8 baço, quando cc:•mparadc:• cüm Taxo! em doses 

8quivalente.~. EssaE: prc•priedad8s ~~w~·ic:iam novas aplicaçôe.s de.sta fütTnu

!aç:ão de paclitaxel, incluindo mr?todos de. baixar os níveis de te~:tosterüna 

para fins de orquiectomia, 8 providenciando cünce.ntraç_:c5-?-s iocais altas para 

20 va::.euiatura coronária parEt o tratarne.ntü da rester~e•se. 

É também muito. surpreenciente que o paclitaxel seja metaboli-

:;:adc· em S•?us metabólitos a uma velücidade muito mais !enta d!) que o Taxol 

quando ddrninistrado em rf:!lação aü Ca~·xoi. Isto representa atividade anti

çànc:er inc.remeniada por pHicujc•s mais lc:ngüs cc•m d·Jses similares de pacli-

25 taxei. 

É tambem muito surpi·&8nd8nt~ que, quand•) Ca~·xol e T8>:c•l ~;ão 

administradc.s a ratc·s em doses 8quiv·aleni·es de paclitaxe~. um grau muito 

maior de. m!ek,ssupres:::ão resulta r•aia o gnt~•o de) Taxol com~·aradc· c:c'm o 

~Jrupü de· Capxol. lst(l püdE- re~·ultar em incid8ncias menore::: de infec·~68s e 

30 epi:::ódios fo:.bris (~"X o:.xsm~·l~:.. neutrc•pe.ni& febril). Pc•de tamb8m reduzir o 

temp•) d8 ciclo entre tratamentos, que é atua1ment8 de 21 dias. Assim, ü uso 

de Ca~·xol pode prcN8r vantagem substancial sobre Taxol. 



Foi surprE!ende.nte.ment8 descoberto que o veíeulo do Taxo!, 

"Cre.müpi·~~:.·Oe.tanol diluído em solu·~ão salina, f:ozinho, caUS(•ll forte mi·~los

supr8ssão e ocasi•)llOU graves rea.;::f .. ?s de hiperse.nsibilidade e morie. em 

vark•s ·~rupos de dot:e em c:amundr:•ng.:•s. t·Jenhuma de tais rea·~·:;e.s fL•ram 

5 obs8rvadas nos grupCts d8 Cap.<ol t?.m dCtses 8quivalentes e maiores. Assim, 

Cap\ol, uma fc,rmula·~:à(• d8 paditaxel que ~ i'::enta de' vefcuk• do Ta;•:DI, é de 

substancial vantaqem. 

É tctmbem muitü ::urpreendente que quan.Jo Capxo! e Taxol s2o 

administrados a ratos em doses equivalentes de paclitaxed, uma toxicidade 

1 O muito mem··r 8 sentida para c• Capxol quando comparado ao Taxol, .::orno 

evidenciado pc:•r valores LD5o ~:ignifieativament8 maiores. !~to pode ocasionar 

dos8s rnaic•res, mais tera~~eutic:amente eficazes de paclitaxel, para adminis

traç:ãc• ac•s ~·acient8~:. E;.:i:::te uma evid&ncia na literatura que mostra aum•2-nto 

d-:< ta•:aE; de :·e:::ç•c::;ta 8rn doses rnais e.l&vadas de ~·acHta:-:el. A formula:~:ãü d·~ 

tc•.--:ic:idade. 8, as~;im, e:·:plorar tüdo c• p•)te.nciai desta droga. 

E também surpre,?.ndente que c• Cap>:ol, uma formula·~:ão da dro

ga substanc:ialment•?. im·:ol(ivel em água, ç·aditaxel, s8ja estáv81 quando re.

constiluido ern um meio aqli«:!SO em variaE: d!íerentes concentra•?ões, que 

20 variam de, mas não limitado a, O, ·i -20 mg/ml. Isto oferece vantagens subs

tanciais sobrE! Ta>:ol durantE! a administraçá•) dEt dr(lga, à medida que resulta 

Am volumes de infusãü menores, Rupera su•i•)8 de instabilidade conhecidos 

~·ara o Taxol (tais como precipitação) e evita o uso de um filtro em linha na 

25 

30 

linha d~ infusâc· A:.si.Tt, ü Capxc•l simp:ific:a .:-m muito .::: mell1üi·a a administra-

çê'to d0 pac!itEL>:r?! ~ pacientE!:. 

É também surpreendente, quo:< •) (:apxül, quando administrado a 

ratos em doses 8quivalentes d8 pa•::litaxel como Taxc.•l, não mostre sin::ti de 

neuroto>:ici.:ladt~, enquanto T axol, mo:-::.: mo em t•ai..:as doses, mostre efe•tos 

neuTut6~Jços. 

A fürmula•::ã~:. da inve.w:ão ainda ~·e.rmite a administração da pa

clitaxel, e (1utros agentes farmctc.ologicamente ativc1s substancialmente inso

lúveis em água, empregando um V(llume muito menor de liquido e requeren-



do um tempo de adminlstra·~ão em muito reduzido, em relação a volumes de 

administração e temp(•8· neGe~sários pelos :::istemas d8 liberação da téc:nica 

anteric•r. 

Em c:ombinaç:ão c:om uma rnatriz r~~~·limeric:a bi•:occ·mpat!vel, as 

5 formuia·~:•:•e::. da iiWE!nçã.o (Ca~·..:•)l) ~·ermite a liberaçãü prolon9ada ltx:al de 

paclita_):el •::-om men•)r h:.:o:icidade e atividade prolongada. 

As descobertas surpreendentes acima para Capxol oferecem o 

potenciai d8 melh•:.rar substancialmente a qualidade de vidE~ dos paci&nte.s 

r8cebendü ~·&c:litaxel. 

1 O Vantagens Pútenciais da F•='rmula·~ão d8 Capxol TM parêt o Paclitaxt?-1: 

• O Capxol™ é um pó lic•filiz:ado contendo somente paclitaxe! e albumin& 

de s•:.rrJ human,:.. Devid•) a na.tuie::a da süiuç:ão coloidal formada com a 

reçt)nstitui·~ãu do pó liofilizado, emulsific:antes tóxic:os tais e::omo "Cremo

~·hor'' (em fürmulaç§.(• BMS de r•ae:iitaxel) I)U ~·Ctlisorbato 30 (.::orno 112 

15 íormuiaqáo Rh.:.ne PCiulenc d•? düc8tBx:~=:!) e solventes tais como etanc•l 

p,;;ra ::;olubiiizar a dn:.•ga, n8o são necessário~. A r8rno·~ão dos •?mulsifi

c&nt8s tóxicos irá r8duzir as incidências de hipersensibilid&de grave e re

a·~:ôes anafiláticas que são conhecidas c•correr em produtos Taxol. 

• Al8m di~:so, n8nhuma pré-medicw:,~ao C:(lm e.st:?r{.ides e ant!histamínicos 

20 são antt<c:ipadc·s antes da administração da droga. 

• Devido as 1•)xiddad8s reduzidas, co1T1ü se evidencia pelos estudos 

LD1dLD::.o, do~:8s maiores podo?.m ser empregadas para mé:linr eficá·~la. 

• A redu•;ão no mie.lossupre~;~~ão (quando c:c•mparado com a formulação de 

BMS) e esperada para reduzir o pt?.ríodo do çic!o d·3 tr&taiTierllo (atuai-

25 ínenle 3 semanas) e melhorar os resultados terap8uticos. 

~ CapxoFM pode ser administr::td•) ern cc•nc•.:<ntra•~:ôes muito maiore::• (de até 

20 mg/mi) cc•mparado com a fünnu!açãü de SMS (Ci,6 mg/ml), p-2-rmitindü 

volumes muitc• meneores de infu~ão::~ e 3dministi·&~.ão Gume• um bol;:1 intra

venoso. 

30 • Ta:((ll pode ser feito em infu:::ão ~;oment8 c:om lotes de infusão de ~·oliole-

fina nitrüglic:erina de:.vido ao Hxiviamento dos plastific:ant8s da tub&gem de 

infusão padrão para a formulação. O Capxol não demonstra nenhum lixi-
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viamento e pode ser utilizado com qualquer tubagem de infusão padrão. 

Além di::;so, ~omente. re.cipit?.nte-:; de vidro ou poliol8fina devem ser usa

dl)2· para armazenar tcnjas a::. süiU•?f .. ~s •:::•)ntendo "Cremt)phor''. A formu

laç:ã•:. de Cap .. :ol não tem tais limita·~··~·es. 

5 • Um prüblema rec.onhecidc· e:Cim a formula•;.:ãü de Ta:·~ol é a precipitação 

do ~·ar:litaxel em cateteres internoE:. lstü resulta em dosagem fracamente 

controlada e ~·assfvel de erro. Devido a estabilidade intrínseca da soliJç.:ão 

c.:.!oidai da nCtva formula•(ão, Cap:-:ol™, o probl8ma da ptecipita•;.:ão é ali

vi&clü. 

1 O • A administra•;.:ão de Taxc1l requer o use• de filtros em linha para r8mover 

prec:ipiiados e outra matéria parti(:ulada. Capxol não tem tais rE:quisitos 

devidc. á sua estabilidade intrínseca. 

• A litera.tura su•J•:<re qu8 partíc:ulas de baixa dimen8ão, na faixa de çem 

nanórnetrüS;, de r•refero?.nda S& divid•?.rn 8111 tumores através ele Va:::•JS 

15 sangüfneN; lesad•:.s n(1 p(lntc..~ do tumc.r. As partículas coloicia.is de padi

taxel na fotmuiaç:ão de Capxoln ... , pudem pc-1ianto, mostrar um efeito obje

tiV•) preferencial, reduzindo em muit0 os efeit•)S c:c,laterais do paclitaxel 

administrado na formulação BMS. 

Portanto, c:Crnstitui um Clbjetivc• primário da presente inven·~ão 

20 prover uma nova formulaqão de paclitaxel que pmpicie as características 

desejáveis supra. 

25 

Cünstitui um c.utrü c1bjeiivü da presente invenção pr0ver uma no

va formuiHção de ~:ac:litaxel que. ioc:aiiz:e paciiiaxei em al9uns tecidos, propi

ciandc: assim mai_ür a!LvLdade anticancE:rígena ne::·ses pontos. 

Ct:•n::::iitui um c•utro übjetívo da inve.nç:ão 8.dministrar o paditaxP! 

em c:::.ne:entmr;ôe.s mai•)res do que cerc:a de 2 mg/ml, dE< modo a reduzir os 

volumes de infusãc•. 

Ct)nstitui também um obje!i'!C: da inve.n~.ão providenciar uma 

forrnula~.=ãc. de paclíta·-:81 que seja isenta do veicule• do Taxo!. 

30 Constitui um eoutro .:•bjetive> ainda da inven,;ão pmviclenciar uma 

formula~;ãt) d8 pac!itaxel que m.:-lhor•? a qualidade de vida dos pacientes re

cebendo Taxol para trat:J.mento do câncer. 
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DESCRICÃO SUCINTA DOS DESENHOS 

A figura 1 apresenta os resultados da administra·~=ão intravenosa 

de nEmüpartÍCUI&S de rac:lita'>(el em C&rTH.mdongC•S ~hJiiadores de tumor (n = 5 

em cada grupo), ma:.strando uma cürn~·leta regressào d•) tumor no grupCI de 

5 tratamento (•) comparado com um grupo de C(•ntrc•le recebendc' solu•;ãu 

salina (e). O cre.sc:imentü tum•:.ral viliualrn:mte descc•ntrc,lado é. visto no gru

pc• de c:c,ntrole. A dose para o grupo de tratamento é de 20 mg/kg de paclita-

:.:el administrado Ct)mo um bc·lo intraveno:•so por cinco dias consecutivos. 

A figura 2 apres.:-nta os resultados da admini~3tração intra~,&rito-

1 O nial de nanüparifculas de paclitaxel em ratos qut?. desenvolv&ram artrite em 

~;uas patas .:-m seguida a inje\:ão intradérmica de colágeno. Os volumes da 

pata são medid•:.s e indicam a gravidade da doeru~a. Os voiLHTt88 da pata sã::• 

normali::ados em 1 ocr:;.~. nc' cCJmeç:o dü tratamento. Dia O representa o iníciCJ 

15 lina (n = 2, mc•stradc; GGITi:) uma linhã d&lgada 2 r;;tu!ado na figura como 

"~;em tratarnentü"); um prirf-.eirc. grupo de tratamento rec:?-bt:ndo nanopartícu

las de ~·adita>:el a uma dose de 1 mg/kg cn = 4, mostrado como uma linha 

grossa .:- rc.tuladü na figura .:~·:.mo "nanoparticulas de paclitaxel a 1 ,O mg/kg",i 

e um S89undo gruru) d8 tratarnenio r8CE!bend•J terapia combinada de nano-

20 partículas de pacHtaxe! Et_ uma düse de 0,5 mg/kg e prednisona a uma dose 

de 0,2 mg/k9 (n = 4, mc,strado c:omo urna iinha gíossa e 1 otlilado n& figura 

conK• "prednisona 0.2 mg/kg + nanc)partículas d~ paclita:>:el 0,5 mg/kg"). Os 

dois grupos d& tratamento mostram uma redução dramática no volüme da 

patEt com (1 t8mpo, ir.dicélndo uma regre.s:;~D d~ artrit8, enquanto o 9rup1j de 

25 contro!._:, mc,etrou um aLHTí.:-.ntCI no volum•:< da pata durante o mesrnt) período. 

DESC:RICÃO DETALHADA DA INVENCÃO 

dos para reduzir a íoA:icidade hemEitc·lógica de pac!:ta:.:el em t.:rn i!:div!du•:J 

submetidc· a tratamento C(ltn ~·aclítaxel, o referido m&todo .,;ompret?.ndendo a 

30 administra,~ãü sistêmica dí) rt?.ferido pac:lita)o:el ao referido indivíduo em uma 

formula·~=ão farmact?.uticamente ac.:-itàvel em um procedimento ele pelo me

nos 175 mg/m2 durante um período de adminístração não excedente a duas 
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horas. 

De acordo c:orn a presente inve.n·~ã0 são também provídr)S mé

todos para ~·reparaç.:ãCI de a~;~entes farrnacc•lcu;~icame.nta ativos substanGial

men1e inso!úv&is em &9uã para libE>ra~:ãc• in i:ív,), referido métr)dO cornpreen-

5 dendo: 

10 

i5 

mesmo; 

iii) um tensoativo; e 

(iv) um co-tsns(lativo 

que, e~:pc•ntane.amente f•)rma uma microemulsão; e 

b) retTlo•;:ão dü refer·idc• solvente orgánicr:• r•ara pr(•du::ir uma suspem;ãc, de 

De acürdc• C:(lrn maif: uma (•Utra müd81idade da presente inven

~~:àc•, é r•rovid•:. Unl sistema de liberaç:ãC• de drc•ga ·~Ompreendend•) paliÍGUias 

de urn s~:·licl(• ou líquio:lc•, um agente farmacük•9icamentt- ativo substancial

mente insoi(Jvel em água revestido com uma r.•roteína, 

•:.rn que 1:. revestimento prütéicc• püSE<UI pmteína livre em aesoci-

20 a•?ão Güm ele, 

farmacologic:amente ath1c• está a:::súc:iada com a referida protefna livre, e 

em que c• diam~tro medio das referid.3s pe.rtfcu!B.s nào é ma.i•)r 

As compüsit;êies produzida.;:: peh)S m8todc.3 acima descritos são 

partie::ularme.nte vantajosas, & n 1edida que fc.ram übservadas prover uma 

torma de toxide.: muitc• t.aL·:a cls uma ::~rie de Ei';JSnt8~: f&rma.::ok·gicam&nte 

ta.<el. 

r'Juma modaiidade preferida, (I diâmetro médio das pariículas a-



dma desc:rita~ .. nêiü é maior do qu.;.. cerca d8 200 nm. Tais partícula~: sãcJ 

particularmente. vantajt:tsa:::, a m?-did8 em que podem ser ~:ubme.tidas ~ filtra

·~ão estéril, e.liminande) as:::im a nt:-:c:t?ssidade de tratamento mai::: rigorüso 

~·am adquirir e~:teriliza•::ÊJ.C• de. sc·lue;,:ôeE: (:ontend•) o des8jado agente farmaco-

5 k·gicE~mE<nte at1vo. 

Comc1 aqui empregado, a menos que. e:::pecifk:ado 8rn Ge)ntráriü, 

C• te.rm:• "reac:litaxe.l" engloba todas as fc.rmas, meod!ficaç:ôes e. derlvE!dos de. 

r•aclitaX81, p•X t!»:9mplo, ta<Ot8r8, .:;; slmilares. 

Cap>:oiTM 8 a marca comercial para a formulação de ~·aclitaxel a 

1 O ser c:omerc:ializada pele• ce.s:::iünário de• Pt<dido. Como aqui empregado, Cap

xotTM b puramente um meio prátiGo de refer~ncla de nanoparHculas de pacli

ta:•:e! reve~:tidas \::.)m ~·rc,teína, jXüdu:ieia~: pek.~ método do Exemplo 1. Cap

:--:oiTM é uma fCtnnula~~:ão d•?. nüva prc.priedade, isenta de "Cremaphür" da 

dre:·•;Ja antk:ân(:er, ~·ae:lita:•.:el. Os inV8r!tür8s, com base •?.rn estudos animais, 

15 ac:reditam que •1ma forrn!llaq8o l.:;enta de ''Cre.maphor'' irá ser e·-:!Jressiva-

menie rne.nos tó'>:lca e não irá requerer pr8-medicae~áo cJo::: paci8nte:::. A r•ré

me.dica•?ão 8 ne.::essária para reduzir a hipE;rsensibilidade e. anafilaxia que 

ocorre com(l resultado do "Cremaphc•r" na formula·~:ão da BMS (Brístol Myers 

Squibh> atualmente~ aJ:.•rovada e cümHcia!izacla. CapxoiTM é um pó li(lfilizado 

20 para re?.c:c•nstituição e ao:Jministrat;ãü intravenc•sa. Cada frasco de CapxoiTM 

cc•ntfm 30 mg de psclitaxel e apm:-:irnadam8nte 400 mg de albumina de som 

humano. Quando recünstituído com urn meio aquoso adequado, tal .:::omo 

inj&çã.o ue c:i:::ret(.í ;je svdio a O,f(;~ .. ou mje.ção de dextrose a s·:.~t. o Capxol™ 

forma ureléi E.o!u~~ão coic:idal estável de ~:adita;.:e.~. O tamanho das na11opartf-

25 c:ulas Cüloidais é tipit::amente menor de:e qu8 400 nm. As nanc·~la•i.ic:ul.st.s 8ão 
-"---~'-

pr.:.~·aradas ~·or homogenei;:&0Êiü a alta pre~;:::ão de uma solução de albumi

na de S•)rc. hurTlan•:. USP :~ :.:ma solu·~ãü de ~·aciitaYei num Sl)lvente c.rgtinico. 

O sc~lvt!nt.;.. é a seguir rern(•v:d:) para gerar a ::::uspt?.nsaü cc•h)idal ou sc•h..i•;:ãl) 

d8 paciitaxel em albumina humana. Esta E:usp•='nsE!o 8 fil1radE: est~?rilmer;te e 

30 lic~tili::ada para c·bt•?.r-:;e CapxoiTM. A k·rrnul8·~ãe:• não cClnt8m nenhum Nitro 

f:'o(C:i~·it?.ntes e:,u 8stabilizadores adicionadns. A t?st~=-rilidade dl) produtc• é as

segurada ~·ó)i um pr(IC8sso de fat•riea·~ão ass8ptico e/ou por fiitraçãc• estéril. 



29 

Os dois componento?.s principais de. CapxolrM são par.litaxe.l não modificado e 

albumina de. soro human•:• (HSA). Viste• que. a HSA é livremente ~:c•luvel E!m 

água, Ca~·xol™ pode. ~.er recc•nstituído 8m qualquer cüncentra•;,:ãü de.3ejacla 

d8 ~·aclita:.:el, iimitack· sc•me.nte ~·e.l·:.~. limites de. ::.c•lubilidade para HSA. As-

5 sim, Cap;.:c,jTM ~·ode ser reconstituido em uma am~·la faixa de concentrações 

que variam de dilufdo (0, 1 mg/ml de pac.litaxel) a concentrado (20 mg/ml de 

paclitax81). lstl) pude resultar •?.111 volumes tavüravelm:mte pequenos de ad

m!nistra·~ão. 

Come• aqui empregado, o termo "liberat;::ã•) in ~'Í\:'O" refere-se à li-

1 O beração de um age.nte farmacolo~Jicamente ative• pelas mencionadas vias de 

administra•?ão, C:(•nforme ~;ejam, oral, intrav&ni)Sa, subcutânea, intraperitoni

al, intrate.cai, intramuscular, p•x inalação, k;j:.!ca, transdérmica, sup0sitório 

iretal), vaginal, intra-ure.tral, intrap•:.rtal, intra-h.:<pático, intra-arteríal, intra

humoral, e simiiare~;. 
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C(·mo aqui :::IT:pregado, c• term<:.o "mir:~f•)n" refere-se a unidade de 

medida dE< um milionésim:. de milímetro. 

Cümü aqui 8mpregado, o terml) "biocCimpativel" descr8v•~ uma 

sub:::tância, que não altera ou aft<ta, de m(ldO apíe.c.iável E-:m qualquer modo 

prejudicial o E:istema bic•lógico HO qual ela é introduzida. 

Ag8nt~~s farmacologicament8 Ettivos substancialmente insol(iveis 

ern água, contemr·lados para uso na prática da pr?sent:? irwe.n,~ão, incluem 

agentE:s tarmac:euticam8nre ativos, ag8ntes de ciiagnósiico, age.nt8s de valor 

nutrieiünai, 8 simiiares. E;.:e.mplos cje agentes farmaCE!Uticamenie ativos in-

r!uem: 

analgésicüs/antipiré.tk:os, (por e.·:-:·2-mpio aspirina, ac8taminof8n, 

ibuprc.íf,n, naproxE-n z::ódico, clüridrate: d•2 bur•renorl!na, c:loridrato de propo>:i

fenü, napsilato d.;;, jX•:;pc·~ifElno, c!c·ridrat•:· de meperidina, Gloridrato d8 hidro-

morfina, sulfato de :r.cl:il:1él, c!oridratc' de ü:,!Gr)dOn8, fosfato de codeína, bi-

tartarato de diidnx~cxielna, Glüridrato de pentazocina, bit&rtarato de hidroco-

30 dona, tartarat(• de levoriane>i, diflunisal, salirilatü de trc~lamina, c:loridrato de 

nalbufina, ácido m8f8nàmico, tartarato de butorfanol, salicilato de colina, bu

talbítal, citrato de f8niitoioxamina, citratu de difenidmmina, dorldrato de d-
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namedrina, met•)trimeprazina, mepr(lbamato e similares; 

anest8sie:Cts (r•or e.-..emr•lo ciclopro~'ano, enflurano, halotano, iso

flurano, me.tüxifluranü, étx.icf.:, nitn:oso, propofol, e similares); 

antia::;m::itk:cs::;, (~~~x 8it:mp!o, Azt-!Etstina, Cet.:ltifen, Tra:-:anox, 

5 Amle•:ano:>:, Crc,mülyn, lbudila::;t, 1\M•ntelukast, t·~edocromil, Oxatomicla, Pran

lukast, Seratrodast, Tc,:;ilaio de Suplatast, Tiaramid8, Zafirlukast, Zileuton, 

Beclometasüna, Budesonida, Dexame.ta~•üna, F!unisü!kla, Trir.ci!1olor:a Ace

t•)nida, e ::•imilare.s); 

antibi6ticos (p•Jr e.xem~·io, neomicina, estre~~tomicina, cloranf•?.ni-

1 O c:c,l, ce.falü::l"Xina, étmpiGilina, penicilina, tetracic:lina e similares); 

antidepres8!Vt):;. (p•)r 8~emplo, nef•)pEtrn, r:.xipertina, c:ioridrato de 

.:k•xepin, amc•xapina, ciNidrato d8 tra;:odona, cioridrato de amitriptilina, ciNi

drato de. rnapmtilina, f:ulfatc• de f•?.nelzina, çloridrato dt- d•?.::-;ipramina, c:loridra

to dt- nortri~·tilina, sulfatc• do:. tranilcipmmin;~ cloridratc. de f!uox"?tina, dc:ddrat;) 

15 de clc.:•cpina, ck~íidrato de imi~~ramina, pamoatü dr?. 1mipramina, nortriptilina, 

c:lmidrato dt! amii:riptilina, iE;c•carb•:sx&zid, c:lüridratr:J de desiprarnina, maleato 

de trirnipramina, Gloridrato d•3 protripttlina e similares); 

antidiab8tic•:.s (pc.r e,.:emplo, biguanidas, hCtrmônios, derivadc.s 

d8 sulfc,nilureic.., e similarr?.s); 

20 agentes antifúngicos (por &xemplo, r;~ri~:8ofulvin, c81oc('nazül, an-

foiericina 8, Nistatin, c:andicidina, e similares); 

agentes antihipertensivc's (por exemplo, prc.panolol, pmpafeno

na, c•xir•renolol, Nif·~dipina, reserpina, camsilato de trimetafan. cloridr8.to de. 

fent•:-:iben;::am:na, Glüddratü d8 pan;~ilina, deserpidina, dia::o~ida, monos.u!fat•J 

25 de guanetidina, mino-:idil, resdm~mi:1a. nitroprus~.si:u de sódiü, serpentina 

í.:tU'N(•Ifia, aiE·.8roxilon, mesilato ds f8ntc•lamina, reseipina, e sirnilares); 

antiinfiamatónc·~ (pür exemplo, indc·metacin, na~·rozen, ibupro

fe.n, ramift!na.::c•na, pirv-:ir::an (ná·::-e~;tereoidats), cortis.:•na, d8xametasona, 

fluazac'=•rt, hidrc!cortiSt)n8.. ~·rE-:dni~!)lün9, pr;;:dnisona (sstawidaiE;) e sirnila-

30 resJ; 

antinec.1Aásic~c·s (por e!:emplo, adriamiGina, ciclc4osfamida, a·~ti

nomicina, bleomicina, duanorubidna, d(lxorubicina, epirubicina, mitomicina, 
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metotrexato, flueorouraGil, carbo~·!atina, c:armustina, (BCI\JU), metii-CCNU, 

cisplatina, etopo:::ídeo, intertHonE., camptc)tecin e derivados düs mesmos, 

fenesterina, T a··:c•l e derivados do me~·mo, tax•:.tere e derivados do mesmt), 

vinblastina, vincristina, tamu•.ifen, eic•p·)~Jde·~;, piposulfan, e similares); 

ag~?nte~: anti-ansk•líticos (por e:t:emplü, 1Ctraz8pam, cloridrato de 

buspirc•na, praz~?pam, d•:.ridrato de c:k·rdiaz:8~•ó.-<ido, üxazepam, dipotássio 

de clorazepato, dia:::e~~am, pam~':.atf' d·?. hidru-.jzina, c!oridre.tü de hidro~:iz:i:lé<, 

alpra.:::olam, dror.,eridol, ha!az·~pam, c:!c·rmezanc:na, dantrc,lt?ne e similares); 

a9entE•S. imunc,:J,:-pressc:,res (por exemplo, c:iclosporina, azatiopri-

1 O na, mi::c•ribina, Fl-\506 (tacrolimus) e similares); 

agente anti-,?.nxaqu~?ca (por exemplo, taiiarato de ergCttetmina, 

d•xiclrato de pn~~~anoiüi, rnucato d•=- i8(•1ll,?.t8r,ten•), didoralfe.nazona e simila

rP-s); 

na~: (por exemp!c:., cl(lridrato de flura::epam, tria:::olam, toma:.eparm, doridra-

1•) de midazolam) 8 t:irnilares); 

agentes antianginais (poí exemplo, blc,queadores beta

adren8rgic.os, blc·qu8adores do Ganal d8 Gáicio (por ·=-~xemplo, nifedipina, clo-

20 ridrato de diltiazem, e similares), nitratc•s ípür exemplo, nitroglicerina, dinitra

tc:: de !sc·sso;-b,:!io, tetranitraio c.ie pe.ntaeritritol, t~?traniírato de c::ritritila, e simi

iares)); 

a!:Jentes antip~:icóticos (por exemplo, haloperidol, sucdnato de 

!(·(Y.apina, doridrEüe:• de lo:-:apina, tio~·ida::in&, c:loridrato de tiNida:.inR, doridra-

25 'lo de la-.:a~~ina, tic•tixeno, c:lotidratc• de f!ufene.z:na, decá-r,oatc• de t!u!ena::ina, 

12-nantatc• de: flufen.:..z::na, dc,ridrato de tritluope.razina, clorídrato de clorpro

rnazina, po?-rfenazina, citrato de lítio, prcu~iorperazina e similares); 

agentc:s ar.timaní&co::;, (por exemplo, carbon&tü de lítio); 

antiarrítmicc.s (por exemplo, t(•~d!E::!to de bretf!k.•. cloridralo de es-

30 molt;:,l, c!üridrat(• d8 ve.ra~·amil, amiodarona, t::loridratü di?. encainida. digoxin, 

digitoxin, cloridrat(' de mexíletina, f(lsfato de disopiramida, cloridrato de pro

Gainamida, suifato de quinidina, gluc:Cinato de quinidina, poligalacturonato de 



quinidina, act:4ato de flecainida, cloridrato de tocainicla, clotidrato de lidocai

na e similar&s); 

agentes antiartrític:os (por e•:emplo, fe.nilbutazona, suiindac, pe

ntcilarnina, E:aiE:alatü, ~·iro:-:icam, azatiü~~rina, indom?.tacin, medofenamato de 

5 sódio, tiornalato sódico de •:•uro, cetCtprofen, auranofin, aurc,tioglicose, t(•lrne

tin de sódiü e ~·imilar•:<s); 

agente~: antigotr:,~:os (por exemplo, colchic:ina, al•)purin•)l, e simi-

lares); 

&ntk:üagulantes (por e>:ernplo, heparina, he.parina de sódio, war-

1 O farina de sódi(t, e similares); 

1-
10 

agentes trürnbç,lfticos (r•or exemplo, uroquinase, estn:~ptoquina

se, altoplase, e similareE:); 

agenteE: antifibrinolfticos (por 12-xemplo, ác:idc• aminocapróic:o): 

agentes antiplaqustas (pc,r 2X·~mplo:, aspirinA, empirina, ascripti-

na e similares); 

antic:c:•nvulsivos (~·or exemplo, ac:ido valproicü, dival~~rc•ato de só

dio, fenitoina, fenit•)ína (ie sódio, clonazepam, primidc,na, fenobarbitol, íeno

barbitol do?. E:ódio, carbamaz8pina, amübarbital de sódiü, metsLrximida, me-

20 tarbital, rnefobarbital, m?fenitoina, f&nE:uximida, parametadiona, etotc,ína, 

fenacemida, sec:übarbíiol sódico, cloiaze.pato dipotássiC;ü, trimetadiüna, e 

similares); 

agentr.::s antiparkinsonianos (por exemplo. etosuximida, e Simila-

res); 

25 antihiE:taminas/antiprurfticos (r,c,r exemplo, cioridrato de hidroxi-

zina, c:loridraic. de dift!nidi·ar,1ina, iTialeatc~ de dorteniramlna, mE<leato de 

brc,mfenirarnina, dorid(&tü de cipí•)ht-~·tadina, t&rfer.udina, furnaratc- de c!e-

masiina, cloridr&io de hipíc•lidin&, maleato d2 c:arb:noxam:na, sbridrato de 

difenilroiralina, t&rtarato de fenindamina, malsatc.~ de azatadina, cloridrato de 

30 tnpelenamina, maleato de cie . .:·~k·feniramina, chxidratü de metdilazina, tarta

rato de trimprazina e E:imilares); 

agentes úteis para regulação do càiGio (por exemplo, caici"Lonina, 



hormônio paratirsóide, e sirnilareE:); 

ago3ntes antibac:teri;~nos, (pr)r exemplo, sulfato de amic:acin, az

treonam. cloranf·~nicol, palmitaio de cl•)ranf'='nicCII, sucr.inato de cloranfenicol 

:::;ódico, cloridrato de eiprüfk·xac:in, c!Nidratü d2 dindarnicina, palmitato de 

5 c:lindamicina, fosfato de clindamicina, me.troniclazol, cloridrato de me.tronida

ZCtl, sulfato de ge.ntamic:ina, clc·ridrato de lincc•micina, sulfato de tobramicina, 

E;U!fato d:?. coiistina e simiian?-s); 

agentes antivirais (por ·~:-:e.mplc•. gama interferon, zidovudina, 

10 cloriflrat(' de arnantadina, ribavirin, acic!ovir e similares); 

antimir.robianos (~~.:•r e>:empk', cefalosporinas (por e::<emplo, ce.

fa::olina sódica, cefradina, r.efador, cefapirina sódica, CE!ftiz:oxima sódica, 

c·~fop,;ra:.c.na s{•dica, cefüt;?tan di~;::;ódk~•), cefutoxima az.otil, cefütaxima de 

15 clondraiü de cefaie·:ina rnc•n•:.htdratado, nafato de cefamando!, cefoxitina só-

díca, cefonicida sódic:a. e::ef•:.ianida, ceftriaxona sódica, ceftazidima, cefaclro

xil, c8fradina, c·=·furCJxirna sódica e similares); 

penicilinas, (por E(•:ernplo, arnpk:ilina, amoxicilina, penicilina G 

benzatina, ciciac:ilina, ampi·~ilina 8ódica, penk:ilina G pc•tassica, penicilina V 

20 potássic8, pi~·eracilina sóclica, ü•:acilina sódica, cloridrato de bacampicilina, 

clt:oxacilina sóclic:a, ticarcilina dissódica, azlocilina sódica, carbE!nicilin indanil 

c:.-O:d' r- n';."lin:::o ~ r.rt-'·~--i~.- -. ;,..,;1; ' r"-~~-.-.;· - t' .,. .· " r: .... u• 1ca, pe .. k-1 ... ·~· " t-"-'•í:i~·:5•'-·d, P'='n,._., .na u 1-'"·'\.·.:tlna, me tC111na S001ca, na1c1-

lina sódica e similares); 

eritwrnicinas (por 8>~emplo, etilsuccinato de eritr•:,mic~na, t::<ritro-

25 m!Gina, est::·~êito de Hitrümicin&; lc...:.tc.bionatn de er!t!'O!Tticina, siearato de eri-

30 

tromicina, •?.tilsucc:inato de eritromicina, e similares); 

t·~tracidinas (pc'r exern~·lr), clorlclratCl de tetraciclina, hiclato de 

dü:,iciclina, ciCtridrato de rninocidina e similaie::o); 

antiinfeec:iusc.,~~ (pc.r E!xemplo, GM-CSFi; 

brom~odilatadc•res tpor exe.rnpl•-:o, :::impatomimé.ticos (por e.x•?m

plo, cloridrato de .:.ç,inefrina, sulfato d8 me.ta~·roter.:.nol, sulfato de terbutalina, 

isoetarina, mesilato de isoetarina, cluridrato de isoetarina, sulfato de albute-
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rol, albuterol, bitoltetol, cloridrato de mesilato de isoprotere.nol, sulfatü de ter

butalina, bitartarato ele E-pinefrina, sulfato de metaprot'='re:,mol, e pinefrina, 

bitar1arato de pinefrina), 

a•Jentes anticolin8rgk:•:.s, (p•:tr f!)<8mplo, bromett) de ipratrópio), 

5 :-:antinas (por e>:ernplo, aminofilina, difilina, sulfato d8 m.::taprot8-

renol. aminCJfilinaJ 

estat•ilizadt:Jres d•? (:Ê!Iula tronco (por ex8mplc•, .::romolina sl"•dica), 

cortir.•)steróides paia inala,~:ão (püí e:..:emplc:, dipropk·nam d8 flu!"is1)eto de 

beclometas•:.na, dij)r•:.piünato de bo::cl•)ffi8tasona monohidratacio), salbut3mol, 

10 diprc•pic•nato d8 bed(•rnetast)na (BDP), brometo de ipratrório, bud8Sünida, 

cetotifen, salmeterol, >:inafoato, sulfato de terbutalina. triamr.inolona, tec~filina, 

nedocromil de sódio, sulfato de meta~·rüterenoi, aibutH•)i, flunisolina e simiiEI_

res); 

hCtrmünios (por 8:-:emplo, andróg8nos (como, danazol, ci~·k·nato 

í 5 de ie5:'it:1ste.wna, íluo . ..:ime.stf:n:;na, etilt-=:3t;::,~:terona, e.nanihatc de t9~:tosterona, 

metHte~.tosterona, f!um<irn8stNona, cipionat(i d·~ testosterona), Astrógenos 

(ru:.r exemplo, estradiol, ~?.stropir-•ato, e:::tró9enos C:•)njwjados), prog8stinas 

(por exemplo, acetato de m8toxiprog8st8mna, acetato de non?.tindmnal, 

corticosteróidt?.s ipor exemplo, triamcinolona, bt?.tametasona, fos-

20 fato betametasona de sódio, d~?xamt?tasona, fosfato de cle:.cametasona de 

sódio, acetato de dexametasona, pn:~dnisona, acetato 8m suspensão d8 me

tilprednisolona, acetonida de triamcinolona, metilprednisolona, fosfato de 

pr•?.dni~olont=~ de sódio, succinaío de mdilprH.lnisolona de sódio, :::uc:cinato 

de hidrcu::ürtisona de sódiD, suc:cinato de meti!prednisolona de sódio, hexaca-

25 tonida triame-inc•lona, hich·c,c,xtisc•na, cip~onato de hidroco!i!sc,na, prednisolo-

solona, acetato de prednis(•iona, fosfato de prednisolona sódica, suc:dnato 

dE- hidr•:.cortisCtna S(ldic.a, 8 similar8s), hormônios da tireóide (pür exemplo, 

h:<v•)tim:·:ina só·:lica-J e s~milares; 

30 agente~: hipoglic8mic:os (por exemplo, insulin& ilumana, ín2.ulina 

de b•:.i ~·urificada, insulina d8 porco purificada, glibureto, clorpropamina, glipi

zida, tolbutamida, tolazamida e similares); 
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agentes hipolipidêmicos {por 8xemplo, .::!Ctfibrato, dexirotiroxina 

de sódio, probue:ül, lc•vastatin, niacina, e similares); 

~·rotefnas (r:u)r 8>:emplo, Df'.Jase, alginas.:.., su~·eróxido dismuta8e, 

ácidoE; nucléic:os, pür 8xemplo ácidü nucléico sentido ou anti

S8ntidc• cc•dmc:ando qualquer ~'r(ltefna tera~~~?.uticame.nte eficaz, incluindo 

quaisquer pn)teinas aqui dt!scritas, •?. similares; 

poietina); 

agentes antilllc~•?-ra/anti-reflux.:• (pN .::.xemplo, famotidina, dmeti

dina, ck•ridrato de ranitidina, e similares); 

antinauseant8s/antiern8ticos (por exemplo, cloridrato de meclizi

na, nabilona, proc:lc•rpe.ra::ina, dim8nidrinato, dNidratr:. de prometazina, tietil

pera::ina, acopolamina, 8 simi!are~;); 

vitarninas lip.:.~ssoiúve.is (por exernplo, vitaminas A. D, E, K, e ~.i-

milares); e 

assim •::orno c.utras drügas, tais C(•mo mit•Aano, visadina, haloni

trosour8ias, antr·:..cidinas, f=:itpticina e similares; 

Exemplo.s de ag.::.nte.<:; de dia~;Jnóstico cc•nt•3mplados para uso na 

20 prática da presente inven•1tio iw;luem ag•:-ntes ck=~ ccmtraste de ultra-som, 

a!Jent•?.S para rádio-eontraE:te (por .::.xemplo, iodooctanos, halocarbonetos, 

renogratina e ~:imilares). agentes dt: contraste magn8ticos, (por exemplo, 

fiuorocarbc.mc•s, compc,stos paramagnftic:os lipossolúveis, e similares), bem 

come• outro~; a9e:-ntt-~s d8 diagn.:~sticc. qu8 não:. ~~odElm ~;er proniamente libt?.ra-

25 das sem alguma mc·difiGé!.•?ãr, fís\o::,:t_ ef•jU q'..!ímica J:•ara accmod&r a natureza 

sut.stanc:ialm&nte insolúvel t?-m água deles. 

Exemplos de a•:~entes de valor nutricional contemplados para 

uso n& ~·íátic.a da presenie inven·~ão, incluem am1noáeidos, açúcares, prote

ínas, carboidratüs, vitaminas lipüst.üiúveis (por e.xs-mplo, v~taminas A, D, E, 

30 K, e similareE;), gorduras ou combinaçôes de quaisquer dois ou mais destes. 

A. FORMACÃO DE NAI'JOPARTÍCULAS USANDO HOMOGEI'JEIZACÃO 

DE ALTO CISALHAMENTO 



Difert?.nc~:as chave entre os agentes farmacologicame.nte ativos 

coJntidos num envoltório poliméric:o de acordo com a invenção e mit~roesfHas 

de pr•)te.ína da técnica anterior e~·t8o na nature.z1:1 da formação e no estadCt 

final da prüteína apc·~s forma•18fJ da partícula, e sua capacidade em transpor-

5 tar agentes fracamente hidroSS(llúveis ou agentes aquosos substancialmente 

insoluveis. 08 acNdc~ cúm a presente. inven·~ãc·, •) polimem (p(:>r exemplo, 

uma proteina) pcuje ser r•3ticulado como resultad•) da exposíc~ão a condiqões 

de alto cisalhamento em um hotTIC•\:len·~iza·:k•i" de Rita p('3_S;s}i!='.~81to Gisalha

mento 8 usadc• ~·ara dispersar um agente de dispersão cCJntendo o agente 

1 O farmaçolo9h::amente ativo dissülvid(l ou suspenst:.• em uma soluçãCt aquosa 

de um pcMmero bioct:-.mpatível, opcic•nalme.nte transportando grupos sulfidrila 

ou dissulfeto (pc•r exemplo, albumina), pE-Je, que 8 formado um envoltório de 

r·.:Mrnero n?-ticulado em torno de finas gc•tfculas do meio nào-aquosü. As 

·~ündic::ôes d8 altü c:isalhamento ~~r·xluzern cavita,~:f"K• n:j lfquido, C• qus üca~;i-

i 5 •:.na um aquec:imo~nto iocai 8norrne e resulta na fürmação de íons super{;;,:i

dü, que :::ão ca~·azes ele reticular CJ ~~olímero, por exemplo, por (l•:ida1::ãu dos 

resíduos sulfidrila (e/ou rc:•mpendo ligaçôes de dissulfetc' .:,..xi~:t.:,.ntes) ~~ara 

formar nc•vas ligaç:üe~· de dissulfeto de reticulação. 

Em cc.•ntraste com o prüc:J?-sso da inv.;:nçã(', o mé.todc. da técnica 

20 anteriür de reticula·~ão de glutaralde.fclo 8 não •::specífic:o e, essencialmente 

reativo com qualquer grupo nucleofílico presente na estrutura de ~~rotefna 

(por exe.mp!o, aminas e hidroxi!as). A d8snaturaç8o com o calor, conforme 

c?nsinada pela tEi.:::nica precedente:, altera de modo significativo e de forma 

irrev·~rSIVf!i a estrutura da proteínc:t. Em conti·aste, a forma~~ãG de ctissulfeto 

25 cont,:.mplada p2!a pre~:ente lnvençãc• n2o de::natura a proteína d8 modo 

substancial. Além diE~~o, partícula~; de agentes farmacoiogicame.nte ativos 

substancialmente insoluv8is em á9ua G(lntida~: dentro áe um e.nvon(:•rio dife

rem das micr•::est8ras de proteína reticuiada ou desnaturada com c::a!or da 

té.Gnica antt=c!riCJr. pNqu8 ü ~;;.nvc..lt•)rir:• pcllim8ricc. produzido pelo proce~:so da 

30 inven·~ão é relativamente delgado cc·mparadc• com o diàmetrc• da partícula 

revestida. Detr?-rmin1:.u-se (por microscopia eletrônica de transmissão), que a 

"espe8sura do envoltório" do revestimento polimérico é de aproximadamente 
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25 nanometros para un1a partícula re.v8~;ti.-la com um diâmetro de 1 mi"cron 

( 10(11) nanome.tros). Em r..:,ntraste., mícroesferas da téc:nica anterior nà•) pos

suem .::,nvr)lt•:'•rio~; ~·rc•tfir.os, ao contrári•). pc•s::uem pwte.ína dispersa por to

de! o ve>luma da micro&sfeía. 

As::.im, de a•::(lrdü com a pre.::;•?.nte. invens:ão um ag8nte. farmaco

!Clgicam~nt•?. ativü é dis::.•:-.lv\do em um ~-ülvent•?- &dequBdc' (~,cJr ex8mpio, clü

rofórrnic•, c:lc•r·~tCc de. metil•?n•), acetatCt de etila, etano!, tetrahidrofurano, dio-

tilformamicla, tn?.tilpirrc,lidinona. ou sirnilar8s, bem como misturas de quais-

10 quer d•-='ÍS ou mais dos acima). Sc,lventes adir:.ionais contemplados para uso 

üliva, óleo dt-o a•;=afrão, óiH• de caro•::o de a!gclclão, .:,leo de ge.rgelim, óleo ele 

laranja, óleo d8 limão, álr::~íjí)ÍS c1·20o fst·~res (;2·20. ce.tC~nas C;:..::_oo JX•Iie.tile.nc•-

15 ne.ti •S halogenados e Gombinaçôe.s destes. 

Difer8nte de m~?tc·dos CüiWenGionais pâr& fomla•;,:ãc' d~ nanopar

tíc::ulas, um ~~~:Mme.ro (por exemplo, ácídeo ~~olilácticü) nãü ti dissolvido no soi

V8nte. A fas8 c:'leosa 8mpregada na pr8paraç:ão das composic;.:ôes da ÍIW8n

·~:ão tipk:ament·=~ c:x1t8rn ap·~nEtS o agent2. farrna..::C~k.~glcame.i·,te ativo dissolvi-

20 do !1() ::;olv8nte. 

A t:eguir, uma pr•:.teína (p(1r t-:x8mplo, a!bumina de soro humano) 

é adicionada (a fase aquosa) para atuar c:omc• um ag&nte e~tabilizante para 

a formação de nanog•)ticulas estáveis. A proteína é. adicionada em uma con-

conv~ncionais para fürmação de. nanopartfcula nenhum tensoativo (por e

xemplo, lauril sulfato d•?. sódio, lecitina, tweE-n ::~o. pluwnic F-63, e simiiares) 

,A, s'?.gtlir, forma-38 uma emulsão ~·or h.:.m(1geneização sob alta 

30 pre.~;:::ã•j e altas fon~as de cisalhaiT!Bnto. Essa homoge.neização é convenien

temente. realiz&da em um homoge.neizad•)r de alta pressão, tipicamente ope

rado a pressôes que variam de cerca de 21 até 414 MPa (3.000 até 60.000 
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psi). De pref•?.r8nc:ia, tais prc•cessos são realizados a pres8ões na faixa de 

cerca de -l-1 até 276 MPa (6.000 até -l-0.000 psi). A emulsão resultante com

r.•reende nanc.goticulas muito pequenas do ~:CIIvente não-aquoso, (contendo 

o a9ente. farmacc•logio::am•?.nte. ative• diE.solvick.~) e nanogoH·~ulas muito peque-

5 nas do agente estabilizEJ.cJ(,r rle prt:.teína. r\.~8todos aceitáveis de homogenei

za•?ão incluem processos que CClnferern alt•J c:isalhamento e c:avita•~:ãü, tais 

cc.mü hc•mCogenei:ação com aita r-•ressão, misturadores de &lto cisalham.?.n-

Finalmente, o ~=c·lvent8 é evaporado s<Jb pressãCJ r8duzida para 

1 O r.·roduzir um sistema coloidal c:omposto de nanopatilculas revestidas com 

prote111a. Metodos ac:eitàvei::; de evaporaçãc. incluem o uso d8 evaporadores 

r;)tativ.y::, eva~·o:•radüres d8 ~·Edk~ula •?.xí.rafvel, ::;ecador8s por r.·ulveri.::a•;;ão, 

15 

secad•)res pür Cí)n•;~elame.nto, e similar.:.s. A u!trafiltrac~:ãü pode também :::er 

a pi·oteina. O pô resultant8 ~~ode s8r redisperso em qualquer ocasião conve

niente, ern um meit) aquoso adequado, tal como solução salina, ~oluqão sa

lina tamponada, água, meiü aquoso tamponadc., sc•IUr;C:,es de aminoácidos, 

20 S(lluqôes de vitaminas, soluções de c:arboiJratc•s, ou ~:imilares, tu;m cc•mc. 

comtrina·~ôE=S ele quaisquer d•)is ou mais destes, _para obter uma suspensão 

que ~·r:.,de ser administrada a•)S mamíferos. Métodos considerados para 0bt8r 

este pó incluem secagem pc•r congelamE-nto, sc?.cagem por pulveriza·~:ão e 

25 

similar•?.s. 

8 prc•'lidenciadci um m8tc•dC• altNnativü para a formação de partículas de 

submícrons ínuf:;itadamente pequenas (11an,)pa1iícuias) ou seja, partículas 

c:om rno2n0~: de 200 r.anê•metrns da diàmei11J. Tais partículas são capazes. d8 

ser filtradas 8sterihn.:.nt8 antes do uso na fonna d8 uma suspensão líquida. 

30 A ca~·acidade de filtrar r:-sterilmí?.nte o prc,duto final do processe, de formula

ção da invenção (ou seja, as parth~ulas da droga) é da maiür importància, 

desde que é imposE;ível esterilizar dispersões que contém altas concentra-
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•:::.Ses de proteína (por exemplo, albumina de soro) pür meios convencionais, 

tais como tratamento em autoclave. 

De mc,do a c•btH-88 parhculas esterilmente filtráv~?.is (ou ~;eja, 

partículas <200 nm), ü ageícte farrnae(•logicamente ativo e inicialmente dis-

5 solvido num :::olvente Ngànico substancialmente imiscfvel em àgua (por e

\ernplü, um solventr?. com m0nos quE! c·~rca de 5'=t:) de S•)lubilidade em água, 

tal,~omo p•:.r exemplo, c:lürczformio) em alta concentração, pelo que formar-se 

uma fEJse (tle,:.sa contendo o agent8 fsrm2.c:c•lc•9icament8 ativo. Solventes 

adequados •?stãü e>:emplificados acima. Diferente de métodos cünvEmcionais 

1 O para fürma·~ão da nam·pat11o;ula, um polimo?.ro (por exemplo, ácido polilàcti

c•:.) não e di~;solvido no solvente. A fase c,le,)sa empregada no processo da 

pr8ser1i•~ inve?-nç:ãc' c:Ctnté.rn somente o agente farmacologicamente ativo dis

S()Ividc:t no solvent&. 

15 um sclv8nt:~ çorT; maig que cere:;:; d8 1 O'l::. ue E":olubilidade em água, tal G•)ll10 

por ~xemplo, :~tan•)l) 8 adieionado à íase eoleoE:& 8m uma r.one:entraçãCt final 

na faixa de C8rca ele 1'}~.-9~1'=.1.:. v/v, mais preferivelmente na faixa de cerca de 

s-=.~~:.-25':;{, viv, da fase orgânica t(1tal. O solventE! oígânicc' miE:dvel 12-m água 

pode sr:-r S8!ecionad(l 1je télis solventes çomo ar::o2-tato de etila, etanol, tetrahi-

20 drc.furano, dio~:ano, acetünitrila, gutano!, acetüna, pmpilenoglicol, glicerol, 

dimetilsulfôxido, dimeliiformarnida, metilpirrerlidinüna e similares. Alternati

vamente, a mistura de sctlvente imiscível 8m água com o solvente miscível 

em água é preparada primerro, seguido pCtr Jissolução do agente farmacolo

gic:amente ativo n~ mh;tura. 

25 A seguir, albumina de SN•) hum;:mo •.)L! outr-:• agente estabilizanta 

adequado confom1e d~s(;rito acima é di<::sülvido no meio aquoso. Este c.om-

ponent:?. age c.:mlü üm agenie estabiiizante para a f•)rmação de nanogCttícu

la~. estáveis. OpciGnalm~?-ni.e, uma quautidade suficiente do primeiro E-olvt?.nte 

orgânico (por 8xemplo, cloroformiol 8 dissolvido na fase aquosa para trazé-

30 lc· próximo da (;Dnc:eniraçãc) de satura·~=âo. Uma quantidade separada, medi

da da faE•8 orgânica (que agora contém o agente farrnac:ülogicE~mente ativo, 

c. primeiro solvente organieo e o segundo solvente orgânico) é adicionada a 
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fase aquosa saturada, de mcu:k• que a fra·~:ão de fase da faE:e orgânica fica 

entre 0,.5':1.:.-15~/. v/v, 8 mais preferivelmente E:>ntre 1 ~f.:. e se.\~. v/v. 

A seguir, uma mistura ·~ümposta de micn) e nanogc•tícula2. é. for

mada ~·N h;ym•)9eneizaç:ão em f•A;;:&E: de dsalham?nto bai,.:as. Isto pode ser 

5 realí;:ado em uma ::·.érie de müdos, C(•mo pode ser prontamente identificado 

pelc·s peritc•s da Mcnica, empregando, pt:.r exemplo, um hcmügeneizadN 

Gt:•nvencic.nal de laboratório operado na faixa de cerca de 2.000 até. cerca de 

15.000 rpm. Ser;~ue-s8 a h•:.mogenei:.a•;:ão S(rb alta pressão (01.1 s~?ja, na faixa 

de C•?.rca de 21 a 414 MPa (3.000 at8 E;O.OOO psi)). A mistura resultante com-

1 O preende uma scdu·~ão de pmtefna aquosa (por exemplo, albumina de soro 

humano) o agr?nte farmacologic:amente ativo insoll!vel em água, o prim;iro 

~:olvent;,::, E- c. S•?-qundo sc•lvente. Finalmente, o :::olv·~nte é rapidamente eva

~~~:.radü :::üb vácuo para pr•:;duzir um si~;tema de di::.;persãCI coloid&l (agente 

farrnc<C·)Ic•gic:arc,ente aiivc• e pmt~ána) na fc•!mE!. d>? nanüpdrtfc:ulas 8~•1rem8-

15 mente p0quo:-nas (ou t:E:j3., particu:as na fai:-:a de cerca de 10 nm-200 nm de 

diâmetro), que p1xlem ser filtradas esterilmentE'. A fai:-:a de tamanho preferi

da das partíGulas fica entre cHca dE-: 50 nm-170 nm, de.pt?ndendo da formu-

laç;ã•:r e paràmetms (1pera.cionais. 

Sistt?mas co!c·idais pr-::pararlo:3 de a.::ordü «::om a pr8s.ente inven-

20 ção pod•3m ser ainda Gonve.liidos em forma ele pó pela remcu;:ãc• da água 

c!estes, pc•í exemplo, por liofiiiz.:t,::ão ou sec:agem por pulverização, em um 

perfil de tempo-temperatura adequado. A pmtefn.:t (por exemplo, albumina 

de sc:ro humano), atua por si mesma como um crioprotetor ou lioprotetor, e o 

pó é faciiment8 recc.n::;t!tuído p•:.r adiç.=ão dr;; água na sülu·~:ãü salina ou tam-

25 ~~d.o, sem necessidacle d·:. uso de crí•)pl·otetores c:-:t)!"'Venciünais cc,mo manitc.-l. 

S8.G.:trose, g!icina e similaras. Emt .. :;ra nãü nee:esE:ário, fica, naturalmente en

tt?ndido que cric~~·roi•2tN•3S conv.;.:ncic•nais podem ser adic:ionaclos aE; formu

laciôes da irwen~ão, ca:::.c' se d&seje. 

O si~t8ma coloidal do agente farmacc)logicamente- ativo permite 

30 a liberal(ão de. alta2. doses d(• agente farmE:tc:oku;liGamente ativo em volumes 

relativamente. requenos. Isto minimiza o desccmforto do paciente em receber 

grandE-s voiumes d8 fluido e minimiza a int.:::ma·~ão em hospital. Além disso, 
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as paredes do e.nvt:.ltório ou revestimento polirnéric:o são, em geral, comple

tamente degrBdáveis in vh'c') por enzim8s ~·roteolíticas, (por exemplo, quando 

o ~·olím8rü 8 uma pr.:•tefna), resultando em ntbstanc:ialmente n12-nhum efeito 

c·:·lateral oriundo dü sistema de !iberEtçãü, que (:::.-tá em contmste marcante 

5 com os efeitoE: coiEtterais significativos ocasic•naclos por formulaç:ões atuais. 

Uma :::érie de po!ím;.ros bioe:Clm~·ativeis ~u)d•?.m ser empregados 

que c:ire:unda o:::: agentE:s farn;ac;:.iog!carnente ativos substancia!me.nte inso

lúveis em água. E:::sencialmente qualquer ~·olfmero, natural ou sintético, op-

1 O cic.nalmente. transr•c•rtando grupos sulfidrila ou ligações de dissulfeto dentro 

de sua 8Strutura, ~·ode ser utilizadCi para a pre.~~araqão de um invólucro rE:<ti

culad(• de dit:t.ulfeto em torno de parUculas dos agentes farmacc)logic:aml2-nt8 

ativ(•S ::;ub:::tancialmente insc•lúveis em água. Os grupos sulfidrila ou liya•?ôes 

·15 podem ser intro•juzidos pür uma müdltic:Elção qtlfmica adequada. Por exern

pio, v·límerc•s naturais, tais como pmtefnas, pe.ptfdeos, ácidos polinuciEdcos, 

~·.:·li:::sacarfd8os, (~·or exem~·lo, ce.luk•se, amid•:., dexiranas, alginatos, quito

sana, p.;.ctina, &.::ido hialurônico, e similares), protoglicans, lipc•prc,teínas, e 

outros, são candidatos pc.;ra tal modifica·~ãc•. 

20 Proteínas consideradas para uso como ag•?.ntes estabilizant~s 

de acordo com a ~·rese.nte invenção, incluem âlbuminas (que contém 35 re

~Jduos de •;isteína~). imunog!obulina~. cas8fnas, insulinas, (que cuntém 6 

ciste.inas) hemo9lobinas (que contém 6 res;íduos de clsteína por unidad'9 

&::I}:J, lisúzimas (que contém 8 resi.duo~: di?. ·~isteimú, imunoglübu!inas, alfa-2-

Prc,teínas, ~·eptfd8os, en::imas. a.nticürpos, 8 combinâ•~:ôes destes, são clas

ses gE-rl'~tie:as de estabili.:adores e ... :Eiminadc•s para usü na presente inven

ção. 

Urna proteína atualm8nt& ~·re.fe.iida para us:o cc~mo um agente 

30 estabili::adr:.r 8 alt~umina~ Opcionalmente, r-•rc•teín&s tais cc•mo alfa-2-

macrc:•globulina, uma üp~•ünina conhecida, pode ~e r usada para inte-nsificar a 

apreensão de partículas encerradas no envoltório dos agentes farmacologi-
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camente ativos substancialmente insolúveis em àqua por células similares 

ao macrófa9o, (•U ~·ara melhorar a &~'ree.nsã(' das partículas en.::erradas no 

env•)!t6rio para o:· fígado e baço. Anticc·r~·os e::;pec1fic1Js podem também ser 

utili::ad('S para diredonar a~:• nan(•partícula~; a loc:aliza·~ões especificas. Ou-

5 tras prc•tefnas funcionais, tais Gomo Etnticorpos ou enzimas, que poderiam 

facilitar o dire.çiCtnamento do agente ilógico a um siliü desejad•), püdem tam

bém ~·H usadas como C(•mponentes da proteína estabilizadora. 

Similarmente, püllme.ros sintéticos ~;ão também bons c:andidatc•s 

para formaç:ão das partk·ul&s com um envoltório p•)\imérico. Além disso. po-

1 O lialquileno glicói~: (por exemplo, ·~ade.ia ramificada ou linean. álcoc•l poliviníli

co, poli&crilatos, mt?.tac:rilato de polihidro..:ietila, ácido poliacrflico, poli8tilo><a

zolina, r·oliacrilarnidas, pc•liisopropil acrilamidas, polivinilpirrolidinona, polilac

tid8CJ/glicohd·~·), .:. similar&s, e cümbinat;~·:;8E: dt?-ste.s, sào bonE. candidatc's 

!)ara o ~~~:Mrn8ro bi•=.tC•)mpatfv81 na formulaç:ãc' da inven·~:ão. 

15 Similarm&nte, polipe~~tídeos ~:intéticos sàc• também bc•ns cand1-

dateos para agentss 8stabili::ant8s para C•S ag.::ntt?-8 faímacc.k·gicam=.nt•?. ati-

vos :=:ubstancialmt?-nte insc.Júv8is t?m água. Além disso, materiais considera

dos para use> na prática da pre::.a=•ntt~ inv0nção são mat8riais como poliami

n•Jácidos sintétic•)S contendo ro:.sfduos d8 cistefna e/ou grupos dis~.ulfeto; 

20 álcool polivinílico modificado para conter grupos sulfidrila livres, e/ou grupos 

dissulf&fc,; metacrilato polihidroxietila müdifk:adü para c:onter grupos sulfidrila 

Hvr:=: ·~/ou grupos dí::;sulf•?.tc:; àcic!o p::.liacrf!ico modificach para cc·nter grupos 

25 po:tra conter grupos :=;uif:drila !ivres e/ou grupos dissu!feto: pc~iiviml pirrolidinc'

na rnc,jiflcada para conter grupos suifidriia livres eiou 9rupos dissuifeto; p.:-•ii

alquileno giicóis modificados para conter grupos sulfidrila livres e/ou grupos 

dissulfe.to; pülilactídeüs, poliglicülfdeos, P(•licaprc•lactona~. ou co~u:.!ímsros 

dos rne~;mos, modificados para contsr grupo8 sulfidrila livrss s/c.u gíupeos 

30 dissulfet•=', bem C(lmo mistura d8 quai~.quer düis ou mais destes. 

Na preparação das composit~ôss da invE:nqão, uma ampla varit?

dade de meio orgânico pode ser empregada para suspender ou diss•Jiver IJ 
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agente farmae:ologicament8 ativo ~;ubstancialmente. insolúvel em à9ua. O 

nl':<iO Ort;lâ!liCO C•)I1Siderado r•ara lJS(l na pràtica da presente inven•~ãO inclui 

·~ualque.r !fquido não-aquüso que E·e.ja çapa.: de E;U~fu?nder ou dL:·.solver o 

a~;1ent.::! farmae:ülogic:amente ativo, mas não reaja quimicamente com quais-

5 qu8r pc.Hrnero::; 8mpregados para produzir o env•)ltório l.tU (! próprio ag•?nte 

farmac:r:•lo9icamente ativo. Exemrlos incluem óleos vegetais (por e;x:emr•lo, 

óleo de soja, ólel.• de oliva, e ~;irnilares, óleo de co.::o, óleo de aç:afrão, óleo 

de can)•~:o d•? al9odão, óleo de 9ergelim, óleo de laranja, óleo de limão, hi

drr:.carbone.tos alifáticos, Gicloalifàticos, ou arümáticos, contendo d8 4-30 á-

1 O tümos de carbc•no ípor 8·-:emrl•), n-doclecano, n-decano, n-hexano, ciclohe

:--:ano, tc.luencs, benzeno e similar), áh:;oois alifáticos ou aromáticos cc,nte.ndo 

de 2-3(1 atomos de carbNto, (por 8:0::~:-!tnplo oct8.not, e sirniiB_res), êsteres a!ifá

tic=:ts ou ar•:.mátic.os tendo 2-::;0 átc•mü~: de c:artu:.no (p1:.r ax8mplo, caprilato 

de etila l.octan•:.atül 8 similares) 8teres alqullicos, ar!lic:üs ou •-::íciicos c.:Hl1 de 

15 2-30 átomos de c:arbonü (p•)r exemplo, 8ter dietllico, tetrahidrofurano e simi-

(e, c~pciunalrnente, mais de um substituínte halütJ&ni(l, ~·or exemplo, CH3CI, 

CH2CI2. CH2C!-CH2CI, e simi!art>s), cetünas cont·~ndo de 3-30 átomos de 

carbono, (por e..~:emplo, ac&tona, metil etil cetc•na, 8 sirnilareE.), polialquileno 

20 glicóis (por exemplo, pc·lietil•:<no glicol, e similares). ou c:::ombina•?Ões de 

quaisquer de dois c,u mai~ destes. 

25 cion_:,metano, Glorof::";rmic•, acetc.to dr:. 8t:la, ben::er.o, etano!, butano!. acetato 

de butiia, 8 simtlares (ou seja, solvente::; que t8m um alto grau ,je sCIIubilida

ds para este agente farmacc•lc.·~icamente ativo e ~;ão sc·lllveis no outro meio 

orgânico empregadcl), junt&mente com um meio r:•rgànico de peso molecular 

maior (menüs Vülátil). Quando adh:;iünado aü oulm rneio orgánico, esses &di-

30 tivos voláteis ajudam a cJirec:ionar a :3c•lubilidads do agento:! farmacologic:a

mente ativo ao mEdü orgânico, c. que é desejável, visto que esta etapa é 

n0rma!mente muito s:-:!:ensa. A se•juir a dlssolu';ãO, o ·~omp1)nente vo:.~!átil po-



de ser re.meovido por evapüra•.;ão (opciCJnalmente sob vacuc.). 

Partículas do agente farmacologicamente. ativo associado com 

urn envoltório polim8rico, prt?.paradas como 8scrito acima, são liberadas co

mo uma suspensãCi num liquide· aqu•)SO bk.compatív81. Este líquido pc.de ser 

5 sEolecicAlado dentre água, solu•;,:ão salina, uma solução contendo tampôes 

apropriados, uma E:Ctlu·~ãc• ~t)ntendo agentes nutritivos, tais como amin·Jáci

dc,s, a•;llc:ares, proteinas, carboidratos, vitaminas ou gordura, e similares. 

Es:::8s materiais bi•)compatíve.is ~·odem também ser &mpreqad0s 

em vàrias fürmas físicas, tais como géis (reticulados ou nàc• reticulados), 

1 O para prover matrizes das quais o ingrediente farmacologicamente ativo, por 

exemplo, paclitaxel, podE! ser liberado ~·or difusão e/ou dE-gradação da ma

triz. Os materiais t;ensíveis à temr•Natura ~~~)dem também ser utiiizados co

rno matriz d·~ disr•ersão ~·ara a fc•rmu!ação da inven·~ão. Assim, por t!XE:mplc', 

o Cap;(oFM pc•de ser injE-tado em um8_ f•Jrmuiaqão liquida do material sensf-

ros ele poHalquilf,no glicóis e po:ilactíd.::.o/glicoHdeos) qw:- g~?.latinizam no local 

do tumc•r e propiciam libera.;::ão lenta do Capxol. A fc·rmulaqão d8 Capxol po

de ser dispersa em uma matriz dCIS polímero::: bioc::ompaHveis supramencio

nados ~·ara ~·ro~·iciar uma k·rmula·~:ão d•?. !ibNar;-:ão controlada de pac!itaxel, 

20 que cüravés das proprierJacl8s da formulação de Capxol !_albumina assc·ciada 

com paciita:-:e.D resulta Hn menm toxicidade ao tecido cerebrai, bem como a 

uma toxicidade sist8mica mais baixa Cünforme acima exposto. Esta ·~ombi

naç:ão de Cap:<ol ou outros agentes quimiote.rápicos fc•rmuiados de modo 

25 de ser de utilidade i:•ara a libera•:ão CClntwlada iocal de agentes quimioterá-

picos fiara tmtarnent.:• ele tumores sc•iidc·s IX• c8rebro e ~~~?ritônic. (c:ánGer ova

íiano) e em aplicações locais a eoutros tumüres sólidos. Essas formula.;:ôes 

com uma 8.é.rie variada de in9redi8ntes farmacülogicamente ativos, incluindo 

30 antiinfec:cioscrs, imun.:,d8pressüreE:, 8 (lutros quimioterapéutic:(,S, e similare~;. 

Partículas coloidais substancialmente e compl8tamente cüntidas 

dentro de uma camada de estabilização polimérica ou associada com esta, 
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preparadas conforme aqui descrito, sãc• liberadas, no estado pur0 ou opcio

nalmente c:omü uma suspensão, em um meio bioc:omp&tív~?-1. Este meio pc.de 

ser E;el·~r::i·:.nacio dentre agua, m8iü aquc•sü tampc;néldc,, so:•lu~:ãCJ salina tam

pe>nada, •:•pck•na!mente E;C•IU•?é":-s :::;alinas de arnin·:.ác·idos, opcionalmente 

5 soluç:ôes tamponadaE; ele prc~teinas, sülu,~:.Ses tampe>nadas d& aç:úcares, op

cio:•nalmente sc•!u~,:u:-.s télnlp-:·nadas d·~ carboidratos, üpc:i,._,nalmente soluç•:,es 

tamponadaE; de vitaminas, .:opr::k•nalmente sc•IUÇÔ8S tam~·unadas de polím?-

Além disso, a~: partk:ula::; coh:.idais podem, üpdonalmente, ser 

1 O müclifio::adas por um agente adequad•), em quE< ü agente esta associado com 

a camada !X•Iimérica através de uma !i•}:t·~ã(J covalente c•pcional. Lígaqi5es 

c:ovalentes ·~ünsideradas para tais li9a~.:ôes incluem ésler, ete.r, uretano, di8s

ter, arnida, amina secundária ou tereiária, 8ster de fosfatí:>, éstH de sulfato, e 

sdmilare::;. Agentes ac!equadi)S con-;;ideradc•s: para esta mc•dificaçâo '='Pdonal 

(pN e -:empk,, pülietiieno glk-:o:tl de cadeia lin'='ar ou ramiíiçada), álcool polivl

nílico, ~·olihidroxie.til rnetacrilato, ácido poliacrnico, pc1li8tilot.azolina, poliacri

lamida, ~·olivinil pirn)lidinc.na, e similares), fest;foli~·ídeüs (tais com•) fo:::fatidil 

colina f.F'C), fo~;faticlil e.tanolamina (PEJ, fosfatidil inositol (PI), esfingomielina, 

20 e similares), prc.te.!nas (tais como enz1mas, anticorpos, e similares), polissa

carídeos (tais Gomo amido, CE-lulose, de>jranas, aiginatos. qurtosana, pedi

na, àr.::ido hialurónico e similares), agentes modificadores químicos (tais co

mo piridoxal 5'-fosfato, derivados de piridoxal, dialdeídos, ésteres d1aspiríni-

25 V::!ri.~\:Crt=:!?. 2.obr.;:. r:• 1.8ma geral de parHculas ;~OI(•idais estabiliza

das sã•:. ~·•)ssiveis. Urna suspen~;ão de parii.culas finas do a9ente. farmac:fu

ticü em um agentE! de db::persão bioc•:.mpativAí p•:.de ser usélda tnu lugar de 

um ag~?-nte de dispersãr:• bioc-:ompaíi'v8i çon'l8ndu um prt>dtJk• biológlcü dls

solvidc,) ~·C~ra pr(niuzir um envoltóric.~ polimf.ric:o c-:onte.ndo partículas suspsn-

30 sas de' a9e.n1.e de dbp·~n::ãc• do prüduto t,jc.,lógicü. Ern c•utras palavras, o en-

voltório ~·o:•Hm8rico poderia conter uma sc.•IW?ãc.~ saturada dü pmdutü biológico 

no agente de dispe-rsão. Uma outra variação é um envoltório polimérieo con-



46 

tendo um n(Jcleü sólido de produto bic•lógico produzido pela dissolu·~ãü inicial 

do produto biolôgicü em um S(llvent.:. ürgànico vülcitil, (por exemplo, ben:.:.

no) formandc. o .:.nvoltório polimérico e e.vapc•rando o solvente volátil süb vá

cuo, por exemplo, em um e.vaporador, st?-c:agem por pulvE>riza•?ão ou seca-

S ge.m por cc·n~;J8Iame.nto de toda a wsp·~nsã•:•. Isto resulta numa e~.trutura 

çom um núcleo :::ólido de produto biológicc• circundado por um revestimento 

poliméric:ú. E::te ultimo m8tüdo 8 particularmente vantajoso para lib~?ra~~ão d8 

altas do::.ef. de prCicluto biológic•) num v':.lume rEdativam8nte pequeno. Em 

alguns c:a~:t:)S, ü material bicu::oralp&hvEd qus foima o envc.!tórk·i em forrna do 

1 O nUcleo ~·cu:Je, ele próprio, :::e r um agente terap8utico ou para diagnóstico, por 

ex8mplo, no caso de insulina, que ~~~:.d8 S8r liberada como parte de um en-

voltúrio ~·o!imÊ!riC-(• fNrnado no proce~:so dt:scrito acima. Em outws casos, o 

polímero que fNma c• envüi1Nío püdo?.ria participar na libera•;ão d8 um prc.du

to biológico, pc.r e.,.:em~olo, no caso de anticorpos usados para clireci,:.name.n-

15 to. ou nc• case• da hemo:,Çtlc-bina, qu8 po:u:te ~:er !ibE,rada c:orno rarte. do:;, um 

envoltóno pollmérico formado no proce$~0 de irradiaç-ão uitra-f::ônice; d8sr:rit(' 

acima, pror•iciando aE.~:lm um sub~:tiiuto deo sangue c:c•rn uma c:apaL.:idade de 

alta liga(~ão para o o>:igênio. 

Os VE:ísados na tecnica reconhece.rãCJ que varias varia,?ôes são 

20 pc,ssíveis dentro do escopo e espfriio d8sie asp8cto da invenção. O meio 

ürgánico dentro do envoltorío pülimérico ~·ode variar, uma grande. variedade 

de agentes farmacoi&Jgic:amente atívos podem ser utiiizados e uma ampia 

faixa de prote1nas, bE:m como üutros polímNos naturais e sintéticos, podem 

ser utilizados na formo:11;ão das paredes do envoltório polimé.rico. As aplica-

25 ç/ii;;s são ~arnt)!ª'm de faixa ba~.tante &mpla. Dif8rentes das gplicaçôes bio-

ç:ôes de forma,?à(l da imagem), sangue E:lrtificial e agenie.s de nutrição ~·ar8n

teraiE;, as 8E:truturas de t?-nvoitório polimériGo da invenção podem ser incorpo

radas em apiica·~ôH. cosm8tic:as, ta1s comc1 c:remes para a peie, Llll produtos 

30 de tratamento d•) C2!belc~, em apl!caç:f•.::--:: de perfumaric.. 8m tintas sensíveis à 

pr.::ssãCJ, 8 E:imilare.E:. 

Este asr•ecto da invenção será &qora desc:ritc' em maiores dela-~ o ~ 
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lhes com r8fe.rênda aos seguintes exemploJs não-limitantes. 

E">:emplo 1 

Dis:::.:.lve.u-:::e 30 mg de paclita>:el em 3,0 ml de cl.o.ceto de metile-

5 no. A solu·~:&o foi âclidc·nada a '27 ,O ml de sc.lução de albumina de soro hu

mano (1 '): .. peso/volume). A mistura fc·i hc•mo:>gene.i:::ada por 5 minutCis a baixa 

RPM (hümoge.n.:-izador Vitris modelo Tempe::.t 1.0.) de modo a formar uma 

emu!E:ão bruta, e a ::•eguir transferida para 11m homogeneizador de alta pres

são (AveE:tinL A emul2ifica·~ão füi realizada a E;2-276 MPa (9000-40.000 psi) 

1 O enquanto se redclava a emulsão por ~·ele• menos 5 ciclos. O sistema resul

tante füi transferido para um evaporador rotativc• Rotary. e o cloreto de meti-

20-3(1 minutos. A ditl•ersâo resultant•? era transiLicida e o diâmetro típic:o das 

partíc:uias de paclila:.-:e.l reE:ultante era de 160-220 nm (media Z, Malv•?rfl Ze-

15 tasi:::e(: ~ 

A di~·per::·ão fc\i ainda liüfiii:;:ada ~·c.r ..f8 ho:,ra:; sem adici(lnar quai

quer çric•protetc.r. A torla resultante ~·cu:ie E:er facilmente rec:onstituída á dis

persão originai por adit;ão ele água ·~st8ril ~:.u 8;C•!uç:ão salina. O tamanho de. 

pa1iícula após rE>cünstituiçã•:t era o IT!8Smo de antes da liofilização. 

20 Exemc•lo 2 

Use' de TsnS•)alivc:::; Convendonais 8 de Pn:•teínas Resulta na Formação de 

Grand~?s Cristais 

U'"' ex ..... rrlp') a '"'"'Q' ·r·~ .-.i-·n"·-·rls-·rrO> n uf._,''- -'- - ...1:-:= .. -. .-1.~ t.-.n.:-r.~ti\/1'\0:: .. '== IL <:'':.~UI •.JI:'? .,._, ... u ....... .., ·····-·!t'.J Uc! C!.UI\;O•_J Ut:õ l':.·lh .. ••.-•tA.I.IW·..,-

que E'ÊÍO usaclos nl) métCldo de: evapüra.-;-:ã.c• ele so~v•;nt=~ convencional. Uma 

25 série de experimentüs k·i conduzida ern~·regandc.-se um procedimento simi

lar ac. descritü n.) Exemplo 1, mas um t.;,.m:c•ativo tal como Tween 80 (1 ~x:. a 

de. .:.ICtr.?-to de :T:8HI8nc•, um qrand8 número de cristais de paclitaxel são obti

dos com um tamanho médio de ·i -2 mk:rüns, (:(•nforme visto por micmsco~da 

30 óptica e süb luz ~~~:.larizada. Os cristais creE;..::em dentro de umas poucas ho

ras até formar cri~:tais s•:-melhante~: a agulhas muito grandes, com um tama

nho na fai>:a de cerca de 5-15 mícrons. Um fenômeno simiiar s1? obse1va 
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com outros tensoativos cCtmumente usados, tais como Pluronic F-68 Pluronic 

F-12/, Cremophür ELe Brij 58. 

Desses resultados ~~~:.de-se:. concluir que •) m8todo de evapora-

~.:ãc. de sCtlvente cürwencional utilizando tenscrativos ccrnvencic:nais, em com-

5 binação com uma proteína tal c:•:.mü albumina, não é adequado ~~ara a for

maç:ão de partículas de droga ern submícrons (por elem~dL', Paclitat.el) sem 

um nlicleo pc1lim8rico, enquanto se usa um solvente r-•olar (por e:xemp!c, c!c·-

ret•=' de me1il~no). 

Exemplo 3 

10 Uso de Ten~;oativ•)S Conv~ncionai8 Sozinhos Resulta na Fc•rma·~:ão de 

Grand~s Cristais 

Este exemplo demonstra que não é possív81 formar nanopartícu

las enquantü S•?. uE:a tent::c•ativos convencion&is, sem um material de núcleo 

15 ;s;)lvente::: ~·(;i ares, imiscíveis ern áqua (p•:.r e>:empio, clorofórmio). 

São dissoividos 80 mg de Taxol em 0,5 ml de clorofórmio e 0,(15 

ml de etanol. A S•:.luç:ãü 8 adicionada a 29,4 ml de soluçã•:. de TwE!en :30 (1'::'1o 

peso/volum::) qut:: 8 r•r8-saturada C:üm Glorofórmio a 1.-.,~ .. A mistura é homo-

98nei:.:ada por 5 minut•JS a baixa rota,~ão (homogeneizador Vitris, modelo: 

20 Tempe.st 1.0.) de modo a fürmar uma emulsão bruta, e a seguir tram.terida 

para um homogenei:::ador de alta pressão (Avestin). A emuiE;ificaç_;ão é reali

zada a 62-276 MPa (8000-40.000 pslJ, E-nquanto se reGida a emulsão para 

peio menos 6 ciciCrs. O sistema r•?-Sultêlnte foi transferido para um E<vaporador 

rNativo Rotarf, & o c:lürofúrmio foi rar·idamente removido R 40°C, à pressão 

25 reduzida (3fl mm H9), por 15-30 mi:-1utos. A disper~&.:. r8~iJitante era opaca, 

e .::ontinha ·~randes cristai~; semelhantes à agulha da droga. O tamanhc• inici

al clüs uisiais (observados tamb8m por lu:.: polarizada) era 0,/-5 rnícrons. O 

arr.-r&:::..enarn~nio da dispers§o por v.Sirias hnras á t9mpe:-atu:-a arnbiant9 ~evou 

a mais aumento n;:, tamanho dc·s c:rist8i:::; e. por fim, a pn~cipitação. 
30 Ext:mrplcr 4 

Preparae:à•J de Nan•)par1ículas E:::t8rilm~nt8 Filtráveis com Menos de 200 nm 

Este t?.xemplo dt::sr::reve um processo pelo qual partículas de 
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clroga estErilmente filtráveis podem ser übtidas. Assim, 30 rng de Taxol são 

clissülvidCls em 0,55 ml de c.lorüfórmio e 0,05 ml de eta;,ol. A solução é adi

c:ic•nada a 29,4 ml de :::c•lução de albumina de S•)ro humano (1'/c. pe

S•)/V91ume) que 8 ~·re-saturada com clorefum1ro a L:~ .. A mistura 0::. h,)moge-

5 neizada por 5 minut•='S a b8ixa rota•~:ão (homogeneizador Vitris. modelo: 

T ~'mpest 1.0.) de modo a formar urna emulsão bruta, e a seguir transferida 

~~ara um hümoÇJenei:.adür de alt~ pres::.ào (Ave:-tin). A 8mulsificação 8 rea!i-

~·el•:. men1:.s ti cidü~•. O sistema re.E:ultante 8 transteridü para um evaporador 

1 O rotativo:• Reotary e c• clorofórmio é rapiclam8nte rem0vido a -.+cr=·c. a pr.~sE:ão 
reduzida (30 mm Hg), por 1 S-30 minutc•s. A dispers8o reE:ultante é ti·solslúc:i-

da, e C• diàmo?.trc• tí~·iGü das r.•artíGulas resultantes de Taxo! é de 140-160 nm 

frnédia Z, Dimensi(lnadCir fvlalvern Zeta). A dis~~~~rsão 8 filtrada atmv8s de um 

15 va·~:ãu, ou tamanho da partícula. A análise por HPLC d•) teN de Ta>:ol reve

lou qu8 mais de 9/St~. d(• Tax;:ol türam ro:H~uperad·:o~; a~·ós filtra•::ão, propiciando 

aE:sim uma dispersão estéril de TaxüL 

A dispE!rsão 88t8ril f•Ji ainda lk4ilizada por 48 horas sem adicio

n.:tr qualquer criopn . .~iett:..r. A tc•lia resuítant& pod8 s8r fEteilmente reconstituída 

20 à dispersão original por adiç;ão de agua 8stéril ou solução salina. O tamanho 

de partícuío. após recom:titui·~ão era o mesmo de antes da liofilização. 

Exemplo 5 

Prec•arac:ão de f\Janor,artíc:ulaE• EE:terilmente Filtráveis •::om f•J1enos de 200 nm ~ 

Este s:.:emp!o descr·~V•?. um processo pelo quai paitíc:uías da 

25 dr~:.g;:'l . .:<steri!mf;.n!e f!!trâveis pc•dem s.=r obtidas. AssiiT•. 2Z5 r.-.g .:Je Tc..~·c.l são 

dissc,lvid•)5 em 2, T mi de clüro:•fC::•rmio e 0,3 ml de etancl. A :solu•;ãa ~ adido

nada a ~(í mi de soiw?àOl•:18 all•tmlina •:Je soro humano 3':·~. peso/volume). A 

rnisiura é hornogenerzada por 5 rninut•:.s a baixa r·jta·~ã:~ (h•:tm0genei:::::ador 

Vi1ri:. mod81(l: Tempest I.O.j de rnodo :::1 form&r urna emulsão bruta, e a se-

30 guir transf·~rida para um hí)ffiC•geneJ:.advr ele alta pressão (Avestin). A Amul

sific:açãü 8 realizada a 62-2/Ei f'w1Pa (8000-40.000 psi), 8nquanto se reGida a 

emulsão por pelo menos 6 ciclos. O sistema resultante é transferido para um 
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evapürador r•A8tivo Rotary e •} dorof6rmio 8 rapidamente rE-movido a 40"C, à 

pr~ssãc• r&du;:ida (30 mm Hg), por 15-30 minutos. A dispHsâo resultante e 

translú(:ida, e o diâmetro típico das patifculaE: ro?.sultant8s de?. Taxol 8 de 140-

160 nm (média Z, Dirn~nsionadüí rvt:.lvern Z~·ta). A dispersão ~ filtrada atra-

5 vês de um filtro de 0,22 mícron (Sartorius, r::art•:.bran 300), sem qualquer mu

dan~.:a siqnifk:ativa na turvaráo, ou tamanho de pariícula. A amili:::c:: pür H

PLC dCi t8•)r ele Ta..:ol revei•)LJ que, 70-1 00':{. do Taxol für8m recupHrRdos 

ar•ós filtra•;ão, de~·endr?-ndc• das concJi,~:õ&s &mpreÇjadas, c·biendo-se assim. 

uma dtsp•:.rsão estéril de Taxol. 

10 A dis~"?.rsãc• r?-sté.ril foi ainda assepti.::amE·nte enct-lida em frascos 

de vidro e~:téreis e liofilizada sem adicionar qualquer c.rioprotetor. A t(•tia ft?.

su!tanti:; p·:.de ser rac:ilmente i·eeonstituida a dispersão original por adição de 

água estéril •)li ::.c)IU·~:ão salina. O tamanhc· de partícula a~·ós re·~on~.tituiqã•) 

•?.ra ·=• mo?.smr) de ant8s da liofilizar:ão. 

15 E.-:e.mp!t.J 8 

F•)rrnacãu de. r~anc:j:<artícula de uma Droga M•)d81o 

São dissc•lvid•)S 8ü mg d8 lsoreE;erpina (uma drc•ga modelo) em 

3,0 ml ele cloreto de metilenc . .A. ::.oluc~:ão é adi.:;ionétda a 27,0 rnl de soiuqão 

d8 albumina de sc•rü humano (1 'i~. pes.:./volur.-.e). A mistura é homoge.nEdZ&-

20 da por 5 minutos a baixa rotação (homogc2.nei:::ador Vitris. modele): Tempest 

LO.) de n:odo a foímaí uma emulsão bruta, e a st::guir transferida para um 

hor.-,oge.nc?.izador de alta prt>~:são (Avt?.stin). A emulsificaqã'=• ~ realizada a 62-

i 24 Ml-'a {~1000-18.000 psi), enquanto se reciela a emulsã•J por pe.lo m8nos 5 

cicios. O ~;istema íe.sultante. é transferido para um eva~u:trac:lt:.r rotativo Rotary 

25 e o düre.to cje metileno é rapidamente r~rnr:.vido a 40°C, à ~~ress&ú re.duzic:a 

(30 mm Hg), por 20-30 minuto:: .. A dis~·e.rsfio resultante é transll"1cida, e o 

diámo?.trc• HpiCCl das péiiiÍC:UlêtS 1'8'Slliictntes de paclita:o:e.l de e 120-1--1-0 nm 

(m~d!a Z, D!men::k::la;jc;r M&l\íern Z8ta). A dispersão 8 tiltr~da através de um 

filtro de 0,22 m1cron lf\~illipNe). 

30 A dispersãü estéril fc·i ainda lic:.>fi!i;:é!_da por 48 horas sem adicio-

n&r qualqur:<r c.rioprütetc•r. A totia re~;ultante podt? ser facilmt:nt8 r8constituída 

á dispE-,rsão original por adi·~ão de á•;Jua est&ril ou solução salina. O tamanho 



ele partfcula apóE; recc•nstituit;ãc• era C! mesmo de antes da lic·filiza•;:ão. 

Exemplo 9 

Fc•rmac:ão d•? Partl·~:ula E:·iremamo~nt•?. Pequena ·~üm uma Droga Mxle.k• 

O ef•?.i1o da adi0ãeo do:• e.tanc.l na reduçã•) de• 1amanho de r-•aliiGula 

5 é demonstrado ~·ara lsc•re.:::erpina. Assim, 30mg de IE:oreserpina ~:ão disE.ol

vidCtE: em 2,7 ml de cloíeto de metilenü e 0,~: ml de e.tanol. A sülw~ào E: adi

c:ic•nada a 27,0 mi de :::c•lu·~ão de albumina de sorc. humano (1 ·x. pe-

mogenei:::adc•r Vitris, mc•delo: T•?.rnpest 1.0.) de rnc•dü a formar urna emulsão 

1 O bruta, e a seguir tran~~f•:lrida par& um homc.ge.neizador de alta pressão (Aves

tin). A emul~;jfica,~ãc• 8 realizada a f;2-2/6 MPa (~1000-40.000 psi), enquanto 

:::e redda a o:-:muiE:ãc• püi p•?.ic• menos S eidoE:. O si:::te.ma re::ultante e transf8-

rido para um e.vaporadeor rütativCJ R•:.taty e Ct ciNt?to de metileno f rEtpida

mt?nie. removidü a .. w·:·c, a píes<::.§c, re.du.:ida (30 mm HgJ, ~··)r 20-30 minutos. 

15 A dispersão :·esultanto;:; á tíanslú.::ida, e C• diàmeiro Hpie:o da~ ~~arifcuias resui-

tante.s de paclitaxtd é d8 ~~0-11 ü nm (média:, Dime.-1sionador ~-~aivem Zt?ta). 

A disr•ersãc:. é filtrada através d•?. um filtm de 0,22 rnícmn (r·Jiillir•eor8). 

A di~:r-·e.rs§_.J est8ri! feoi ainda liofilizada por ~!.S hüra::; sem adic:k·

nar qualquer criüprotelCJr. A tcl1ia r:::.sultante pc.d8 E;H facilmente re.con:::titulo:la 

20 a di~;~~ersão Niginal pN adiç.:ãt) dt< agua estéril Ni S(llução salina. O tamanho 

de paiik:ulã apóE: re.c:on~:tiiuh~ão era C! mesmo de antes da iiofiii::::açãc,. 

25 

E>:emplo 1 O 

Uso de um Unicc:• Solvente Miscfvel em Água. Supersaturado com Droga -

30 mg d8 Taxol são dissülvidos em 0,6 ml de etanoL r·Je.sta c:c:,n

centracãú (50 iTc!;j/miJ, o Ta:{oi não f. cc:.mpletamente soiúvei e iorma uma 

dispersão supeisatürada. A disp8rsão é adil.:1(1nada a 2S\4 mi de aibumina 

..J- <=-~- '-l·--~-- (-1vf rt'_..--l •. r'u- -'l "111'-t '"8: I• ,--oac:..nr-."l~aa'a n-r;:: m·lllll ul:'~·•.•rL'riulldrr•.l 1/C•r.lC'::>lltV.II 111~,./"\ I::OtUI 1:! IUII ~·'"' '=''- r-·'-'~~ -

tos a baixa rotaçã•:• (homog•?.ne.izador Vitris, mc,d81o: To?mp-s~.t LO.) de mc1do 

30 a fürmar uma emul::;ãc• bruta, t< a s8guir transferida para um horrK•geneizador 

dE! alta pressão {Ava?.stin). A emulsific.aç&o e realizada a 62-276 MPa (900(1-

40.000 psi.), enquanto se re.cida a emul~ão por peiCJ menos 6 ciclos. O sis-
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tema rs~ultante é transferido para um evapNador rotativo Rotary e r:1 etanol 

é rapidamt-nt•?. r._:.,m:.vidc• a ·lú°C, à ~·re::;sàc· reduzida 1~2.(1 rnm Hg), pc•r 1 E"·-80 

1T1ii·1utos. O 1ãiTianho de partícula da di::;persãCí resuitant;~ 8 e;.:tremamente 

amplo, variandc• de •::erca d'=< 250 nrn a vBric·::; mk:rons. 

Ob~.ervw:ão :::c•b o micro~có~·iCI rev81•)LJ a presenç:a de grandes 

partículas e c:ri:::tais em ft•rma de agulha H~·ic•)S de Taxül. Essas partículas 

2ram muitü 9randeE: ~·ara inje~.ãr:• intravei K•sa. EE:te experimente• dernr:.nE.tra 

que ü uso ele E:c•lventes c•:•mc• etanol, que E:ãc• livremr::nte míscfveis em água, 

no prr:.c:es~o da inven•;:ã•:o n~sulta na forma.;.:ão de ÇJrandes partfculas cc•rn 

1 O distribuição de tamanho de partícula muito amplo, e, c:omo tal, nãü podem 

;:inh-:'s para dit;sc•lur~:ãu úll di::;~~~~rsã•:. de• e:c.m~•Nlent8 da dr·:.ga. O proce~:so 

da inv;~n,;::Ei(• r•:<JU8r que taiE: solventes quanclt) utiiL::ãdos devaiYI ser rnistu.-a-

15 rlc•S ,y,m Y•lve.n1.es 8t:senc:iah1l•~nte imit.:cfVE-ÍS em água para permitir a v·::-

20 

dw;;ãc' das nano~~artfc:ulas inventivas. 

E:-:8mplo 12 

Dt-tHminac:ã(l do E~·tado FfE:ico de Pac:lita):el na Forma de Nanopa1i1cula r•r:'r 

Difrar:ão d8 Pó em Raio-X 

mfcr.:,ns. A presença de cristais numa fürmulaç:ãc. de drc•ga para injeç:ão in-

travenosa { obviam&nte prejudicial, caso estejam pre~.entes o::: clistais em 

tamanho acima d8 uns pouco::. mícmn::·, d8vid•:> ao pote.nciai bl,:.queic. dos 

25 ca~·iian:::s. Além diE:Sc), a sc•luoilidade. dos Gi.i8tais de droga, geralmente, iria 

ser menor d•) q~1e a clroga ~mc·rfa, ba!xando, pc:r i::so, a bicdisponibilidade 

da drog:3. resu!tant8 de umR admini~traç:ã•:• intrélvenosa. S&b8-se ta:-nb8rn 

também a rendf.ncia para a cri~.talizaç:ão. A::;sim, é vantajctE:e: que a tC~rmula-

30 ç.=ão cCinte.nha a dr(lga na forma e~;senciahTIE:nt8 amorta. 

A difra<;&o de pó 8m raio-X k•i u~·.&da para determinar a n;:tture::a 

cristalina ou não cristalina do paciitaxel na formulação em pó liofilizada. As 
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amo!::tras a seguir f•:.ram analisadas: Am(•stra 1 - ~·ó ele Pa·:::litaxel; Amostra 2 

- albumina de -::or-e~ liofilizada; Amostra 3 - uma mistura física de paclitaxel e 

a!burnina; 1:-~ Amc•2.tra 4 - fl•nllula;;,:ão dt=. pa·::iita:-:el. Cada amc.stra foi ~·assada 

por raio-X de anguk·s 2eo a 70° 2-te.t::t. usandc' radiaç:ão CuKa, urna tensàc· de. 

5 ac-?.IHação de. -+OKeV/3ümA. um tamanho de etapa ele o,os·=- 2-teta, e um 

temp•:. d8 aqui~.i·;:ão de cJadc•s de 2,0 segundo~: por etapa. A am:.s.tra 1 mo~

trc•u ~·ic:os fortes tipic:Cts de urna amostra e:ristalina. O pico de paclita:•el mais 

int8nsü foi lüc:a!i:::ado a 5,1 o 2-teta. A amc•::Jra 2 rnc•str•:tLI am~~los pic:os trpicos 

do material amo:tri•:.. A am•:.stra ~: mü:::tr(•U amplamente os vastoE. picos da 

1 O Amüstra 2, ma~: al8m disso o picc. em 5,1 c· 2-teta de j:'&ditaxel era vi2.1vel. Na 

amoE:tra 4, '-' pac:li1a:>:81 f.:·rmuiado não mostrou 8Vidéncia de cristalinidade, 

car::..cterística atribu!da ao:: par~litEu:-?!, e par:~c:eu id&ntic:o à Amc•:::tra 2, indi

candc• a ~·res8n•;a ele• Et98nt•:. farmac:ülc.gicamentt:< ativo ::.ub::;tanrialm~nte 

am•)liO:• na amüstra fo.:.rmu!ada. 

15 A natureza amnrfa das !'""!8!"!C.'p2.:1fculas pr;:-.duzida~: de ac:ordo 

con1 a inven•;=ão repüu::;a em c:c•nl ra~:t-?. diretc: ::te,~; produtc•~; produzidos por 

•)utrc·s m?.t•xio::; de:::crit•:;s na t8cnica ~·ar& prcu:lu•;:ãCt de nanc.~·artícula::;;. Por 

exemplo, C• u~;(l de tecnicas de lriiura·~:ão, e::eonf•:.rme desc::rit•) na Patent8 U.S. 

5.1..f5.6f:-+ (Liversidg8 et ai.,) e c::omü d8scrite> por Liv::::r::ddge-rvlt;risko et ai., 

20 Pharmaceutica/ Research 13(:=:):272-21B (1 q86), produz urn produtc• subs

taw:ialmente criE.talino. 

E-:8mplc• 13 

rr&paracã .. o dt! i·~anc•panicuias de Cicio~pc•rina iCaPBünna I.V.l por Homo

g:?.n::d:;::acão de Alt& Pressãc! 

25 São dissolvidüs 30 mq de c:idosp(•rína em 3,0 m! ele •:-:lc•reto de 

mo?-til·~no. A solu•::ão é adidc•nad::t a 27,0 ml de s.:clu•;.:ão de albumina de soro 

humanc• (1 ·~{. ~·e~.o/vcdums) .. A mi~.tura ~ hornogo?neizacJa por 5 minutos a bai

xa rc•taçãü (homogenE!izador V!tri~:. rnode!o: Temp~&t 1.0.) d8 modo a formar 

um& o?rr.u!sãü bruta, e a ::;f!guir tran~.ferhja para um homog8nei:;::ador de alta 

30 pr8:::::;ã•) (AveE:tin). A ~mult;ific:aç:ão 8 r8alizada a t;2-216 MPa (9000--+0.000 

psí), 8nquanto se redcla a emulsão por pelo mE!nos 5 c:iclos. O sistema re

sultante é transferido para um vaporizador wtativo Rotavap e o cloreto de 
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m~?.tilenc· é raridamente removido a •W°C, à pressão redu:ida (30 mm Hg), 

por 20-30 minutos. A dispersão resultante é translúcida, 8 o diàmetro típico 

da~: p;=:tJiículas resultante~: de ciGiü~:porina é d8 160-220 nm (média Z, Di-

A dis~·ersã.-, toi ainda li•:.fili.:acla ~·N 48 hfJras sem adicionar quai

qu8r crioprot8tor. A torta rewltant8 pôde ser facilment8 recc•nstituída à dis

p8rE:ão original pc•r adição ele água e~t8ril ou E'.c,IU!?ão salina. O tamanho de 

~·ai'tícula apo::; rec:•:.r,~:titui,~:ãc• era o met;m(l de ante~. da li.:.fili:ação. 

E·:8mpio 14 

1 O Prer•;:tracão de r·Janc:•qoHcula de CJck•t:rn)rina íCa[•Sürina Oral! por H•:.müqe-~ 

São di~:sc•lvidos 30 mg de Giclosp•:.rina em 3,0 ml de um 61eo a

dequadü íóleo de gerge!im c:·:.ntendo ;cr=;~. de óleo de laranja). A sülu,~.:ão é 

adicionada a 27,0 ml de soluç:ão de albumina d8 Sl)rü humano (1·=;.:. p8-

15 sü/vt.•lume) A mistur::t 8 h•)m,:.ge11ei::ada por 5 minutos él. baixa rc:tação (líc•

mogenei::adür Vitris, mod.;:.l(l: To2mp:::ost !.O.j de modo 8. formar um~ emuls§.o 

bruta, e ;;: ~:eguir tran2f8rida parEI um hcornc•geneizador de alta ~·ressâCt (Av8~:

tin). A emul:::ificaç;ão 8 realizada a Ei2-276 MPa (9000-40.000 psi), enquanto 

::;.;, rec:icla a f!mul~ã') r.•or ~·elo 1 nenCts 5 cir:::lo:::. A dis:persão rE-sultante tem um 

20 diàmetro Hpico dcts partfcu!as re:::ultctntes de 160-220 nm (m8dia Z, Dime.nsi

onador Malvern Ze.ta). 

A dispHsà(': 82-té.ri! füi ainda iic•fiiizada pc•r 48 hNas, por adiqão 

opcional de um crio:.pi·Ctt8tor. A tc..rta resultant•?. püd8 SH facilmente rE:constitu-

írlft à diE:p8r::;;3(, originai pN aojiqão de água 8St8ril OU soluç:ão :::alina. 

25 B. Form8.CãC! •:!e Nanc·palilculas U~:ando Sonica(:ãü :::.. t;;·\ ( i/Y ;...._) 

Similarmente 80 uso da homogen•.:-izaçãc d;?. alt•:. cisa!hamsntiJ, 

o uso da sonica•;:ão p8.ra formar nar,(•parlículas revestidas d& proteína de 

agentes fannac•)lc•gicament8 atlvos insüluveís em água 8 acreditada funciü

nar ~·elü lit;Jame.nto cruzado dt? ~·r:)!e:fnas atravé.E. da formação dm~ !!gaç:c.~es 

30 inte.r-m:·leculares d-=- di::su!fito. Muitas das v&ntagens sobre a te:cnica ant8rior 

apreciadas pela hc•m(•Çienei::aç:ã(l d8 alto dsalhame::nto descritas acima apli

cam-se iguaimente aos métodDs de ~onicação descritc's abaixo. 
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Em relaç:ãc• aos solventes orgânicc:•s, prot~?.inas, e pc•límems não

proteinác:eoE: qu·~ pc·dem E:er usC~dns no métCtdCI de ~:o:•nica•(ã•), 8 feita refe

rência a Eiquel(=:s cc·m~·-=·n,;:nt:~::: cl:?.s·~r!t•)s a·::ima em rela·~:ãt:• ac• rnétc•d(• de 

hc•moge.ne.i:a.;:~ãc• de alto c:isalhamE-ntc•. Tc•d•:.s üs C(•mr•.:•nentes id&nti•X·~: E:ãü 

5 e.:::ç•erados funcionar igualmente l:n~m em ambos os métodos. 

10 

Este asl.•E<cto da inven·~ão E:e.rá agc.ra descrito Hn mEtiCtres deta

lhes po::r ref8r8nda ac•s ~:eguintes e_)~emç•lc•s n8o-limitantes. 

Exemplo 15 

Formulacãc• para lnalac:ão de Dr•)qa Antias:m&tica 

Prc:"iutCts farn1ac&uticos antiasmáticos foram preparado::: usan-

d(l-S8 técnicas dt< micrC~palifcu!a para prr:·duzir forrnulaç•:•es eficazes para 

inalo:;•:;:?s de ~·ó ::•:--co (DPI). Comeqande:• cc•m urné:l drc•ga esteroidal (pN e.

:o:emplü, be.cl.xneta:::c:•na, diç•re:•pi.:·nato ele be.clc•me.ta:::c•na, budesc•nida, de.

:.:ametasona, f!uni:::•:.lida. lriamc:irK•Ic•na ac::•?.tonida e similare.E;), prepare:•u-se. 

15 uma formula•::&•:o :::eca de tamanho d•;. partfcula apropriado e caracta3ristica~: 

de liberaçâc• ~·ara as:segurar libe.-;;t•~:àü etica.:: nu ~:istema r8s~·!rat6ric•. 

A formula(;:ãc• 8 peparada usando-se t8Gnicas de ~:onica~:ão, I)U 

h1:.mc•genei:ac;;ã•:., r?m que drCtga ativa dissolvida em um solvente 8 di~:per:::a 

em uma solu·~:ão de ~·rCtteina aquo:::a para fc•rmar uma emul~:&t:1 ele nanopar-

20 tículas. E:;:t:t emulsãl) ·~ em seguida t?.vapürada ~·ara remover üs solventes, 

dei:-::=~ndo .9. droga ativa reve~:tida cr:.m prc•tefna em soluç:ão. Esta amostra 

líquida contendo as paiiículas de dí•)ga cc.lc·idal é medida por Malvem Zet&-

da, a íai:~:a de tarn&nh•)s dessss part;.culas cnlc:.idais 8 de cerca de 50-1.000 

25 n, e mais preíerivelmente c;erca de 70-400 nm. 

Nesta fNma líquida, outro& e.xciDientes podem ~:er dissolvidos. 

Tais t?>~d~·iente.E inclueril (ma& não t?stãc• :imilados a estes), manitol 0,5-1f{í.~ 

lactose 0,1-sc:.::. e. malt(ld8:·:trina. Ne::;te. estágio, a solução resultante da droga 

ativa, pmteina e. excipiente podem ser, C•U 2.&ca por pulvetiz:aç-ão ou ii•.:.fiii:a-

30 ela e müída para dar um pü E;eco. Após E:ecage.m por pulverização, o tama

nho ele partícula seca 8 determinadc' por Malvern Mastersizer como D (v .0,5) 

de cerca de 1-1 O ).HTI. A faixa d8 tamanho pref&rida para es:sas patiíGulas é 



0,5-15Jlm, cc·m uma faixa mais preferida de 0,7-8!lm. 

Este pó 2.eco por pulverizaçã•:. é a seguir misturado ·~om um pó 

vefculc• excipiente. f'Jcsvamen1e, vários veículos e~:tão di.3poníveis, incluindo 

lac:t·:;~:e, tr>?halc•:::e, Phanrlatt)E:e ~;2f. M, Sa·~arc•se., rnanitc'l e ~:irnilare:::. O ta-

5 manh•:. do pó transpt:.J1ador 8 ex~·re~:<:.ivarnente maiür dü que aquele da~: par

hculaE: da drüg8 f•:,rmulada C63-80 J.l!Tl ~·~ua lac:to~.e. 40-100 1-1m para Phar-

cc:•m um disr·c·~:itivt:• de irnpac:tc. em ·~ascata de?- oito e.stágios Andersen. Os 

1 O r8sultados dos te:::tes de c:ompactaçãu rnCtstrarn urna trw:ão de parHcula fina 

(FPF) de -6C(X .. l:::tt:• indica uma iib-:-raqãt::• eficaz de par1íc:u!as, aprCtpriada

mente dimem·:i•)nada para depoE:i•;;ãc• res~·iratória. Esta FPF e sur~Jreenden

t•?.mente alta e ~ um reE:ultado da C•)rnposit~ão ele formulação que contém 

nan•)partío:-:u!a::: c:c•loidais ela drüga d~ntro d~ partic:ulas de fc•rmula~~.:ão maio-
..;r-
IO res. 

E!=;ta fc,rmuia·~ãc• rnc•stra a ca~·acidade .:tpiicativa das micropartí

culas E! tée:nic:as de ~:ecagem pC!r pulveri:::a·~ão no processamentc• ~ cornp(l

siçãü das fürnlula·~.:i: .. ~s dE-: ~~ó ~:ecü para lib,:.,ra•;,:ãc• a8rossol via DPI. Os r8E;ul-

i I ll FP,.... I • :l' . rl ,. . ta( Cts oe a o r- tll•)Str·aaoE: "''- rcarn urna aoor a•Jem enca.;::: e promrssüra 

20 para ftxmula,(ôes DPI. 

25 

Exemplo16 

Resumo do Prcoc:essc• de Fabricacãv Atualmente Preferido Comecando com 

1 grama de Paclitaxel como o BDS 

filtrar a soiução através de um equipamento de filtro descar1áv81 ~~algen'?- de 

0,22 ~tm 8stfrii. Manter a ...t.-=·c até o final. 

Pesar i ,O g de ~·aclita>:el em uma garrafa de vidro. Cümbinar 

CHCb e álcC~ol etrlico em propc.rç:ões apmpriadas E~m um frasco. Misturar 

30 bem. Ao r•ctc:lita>:el, adicionar 13,30 ml de mistura Glorofórmio/álcoül etnic•:J. 

Agitar para certificar-se que todo o paclita:(el S8 dissolve na E:c.lução. Filtrar a 

solução através de um filtro Teflon estéril de 0,22 micron 8 cc•letar numa gar-
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rata de vidrc• 8&:téril. 

Á ~:c.luç:ão dE- padita;·:e.l di~:solvida na garrafa de vidro, adicionar 

a ~:c.lução d8 HSA (aibumina de S•)rt:• humano). üsar o rnisturador iviicropro

ce~:sador S8ntry para miE:turar o:• pac:litax~~!!solw;ti.o de HSA. Ouand•:. a ::•olu-

5 qãc• ~stivt-r mi::;turada, des~•8jar o c.:,nteudo em uma càmara d•) HonK,gen•:.i

zador. Revülver a miE:tura através dü horno)geneizador a uma pre.t:stio até 

que. c• lamar:h•:. d.:; ~·arHc:uía de.~·e.jadCt se.j& .:·btid•). Cül8tar a arnc•stra dü hc·

mCtoe.ne?.iz&dor em um fra:::c:•J e:::teril. ele fundü re.dCtndo. Kontes. ...... . ' 

Prender o fr::tsc:c• cum a amostra final &o 8vaporador rotativo Ro-

1 O tary. Ligar o vác.uc• e a r•Aaç:ão a c• rt"1áximc• no &vaporador wtativo, e evapo

rar o sülve.nt8 orgánk:o. Isto re~:ulta na sülu.;~ãc• C:üioidal de pa•.::litax~?-! em ai-

bwni11ét humana. (iuardar 3 iT1! ch?.::.ta anl()f.tra submetida ao e.vaporador para 

análise do tamanho d.:- partfcula. 

Sob uma campânula o?.stéril, filti·ar a sc•lu·~:ã•:. c:eoiCtidal u~:a,lck• filtro 

15 8stéri! de 0,-15/0,2)-lm e cc·IBtar nurn va.scl rBc:eptc•r estériL Guarda: 3 rn! da 

amostra filtrada para análit:e por HPLC quanto a c:c•ncentraç:ào de paclita>:el. 

DetHminar C• voiumo?. de .:-nchimento para Ctbter 30 mg (ou outra 

quanticlad8 derivada) de pac:litaxel ~~c:·r frasc:o. Eno;her à amostra filtrada esté

ril, 12m fr;;;.ecos de 30 ml t-UbmetidüF 8_ autoelavo::. Wh8atCJn a apro_:dma.dam~n-

20 te 27 m! cada frat:cü (com base n1) ens:aiol. Fechar ü~- fra~cos com tampôes 

conter apre:ximadamente :30 mg de paclitax•?.l. 

Lic•íili-Li::tr as amustras r1u liofili:a:~dlll de bandeja FTS Syste1n 

StC•PP•?.ring m:ar1clo um ciclo pi·~detF.rminadr. d.=; iiüfili::aqãü. Após as müstras 

25 terem sido liofilizadas, tec:llar c.s trasc:(sS •3 ve.•iar os fra~;c:os achatando-os 

-.,-..,-, •~,..,lDr.~- "'e =>trir r··,.- jil,;:,-..::,r--·mc.~~c- ri.::.. ·-·!'l~lll·n·l,- \1\/hact-t·-..., rio r'\(\ ,..._m De-l·•-'' 11 i.ct• i t- ac· \.A . •-t ; ~ ,.·'-·• ' ••u.V~-· .:t ..._,. il · -'v cc. i..~ , • ..J •. · ... · ~J, 1 \....4•..,.. .:.'-. •• .1 • . • i t-

+olL-.o· ,;:,.-. a-r-r·r·r.-h·-: .. ;- ~.-.r~,-lr·rl-:;.1-.l.; ....... ,.::,.,t::. T.-.. -1.-, r . • - •• ·r ...... :;.c,-r.-.·, .6 ··.-::-·:::.lr·7-:: .. -lc-, --·n" I ...... an"-
l"- ICtl u,:l 11--.... ·-:.• u.._. '-"I'-'' t 4 

._.._: .. J\..4.111 ... ·1 •-·· ~ •-·'.A--· ·-· ~t ._ .. _ ............... ,.. "-'" .~. ut -u~...r C: • ~ ""''c 1 11 

30 <1 000 ppm, E~, mais pr8feriv8lme.nte, <500 ~~prn, •:tu até mt?.smü, <1 00 pprn. 

Filtraç:ão Este.ril do Pmduto Final: A seguir a r8rnü•:ão do S(•!ven

t.:- por evapüração, a solu·~ãü de paciitaxt>l coloidal no rrasc:o é filtrada este-
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rilme.nte. através de uma c:ombina•?ão de filtro t'Eterilizador de 0,45/0,2 mf

cron. A soluç:ão filtrada é .::•)h:Aadêt em um b8quer estéril e enchida este.ril-

-·-n·-· --, t-~"-.--. -•-· 0 .-. n~• r-..~. •··~---··s -:::.- •· ---,u:- -.-1.·.~~.-J.-- n- i'J···~"il·l--· I f I~ I lt:": t'!al I u::-'.·'·';::~ !J':': '-''·' I U. '...1:::=- li Ot:'tL•L'~ ,::,Q4.) Q .:r r:-:~ 11 i..·•.Jp_H .• cti_J,_í;:- I I_J •.Jf ~o-

dr)r. Seguinte ao términc• d•) e:ic:ic• de lit:.fili:;::aç:ãc•, (•8 frasco~; s&o cc•berto~: pür 

5 uma cobe11ura de gás nitrogéni•) ~:eco e e~;t8ril e v•?-dados sob a cobertura de 

nitrCtq&nio. 

ta ~·rt-:~são são utilizadc.::: ~·ara romper e aniquilar bactérias e (•utras células 

para 8>irair seus cc:•nteúdC~s. 

1 O E .. :emplo 17 

15 

PrE!J:•arac:ão d·:. Envc~lt.Sric• de Prob?.lna Contendo Oleo 

Tr8s m! de !l1Ti8 sc·!u·;8o de albumina de ~;No humar:(: as·=:~. (Uni-

ted States Pha rrnac:opeia) USP (Aipha T erapeutiL: Cürporation) foram cc,h:•-

fHeat Svstems. Moclel XL2020l. A solucão de albumina f(,j colocada em ca-
\_ ... . , ~ 

madas com 6,5 rnl de ôle1) de soja grau USP (t'·ieo de ~:üja). A pc~nta da svn

da sc•nic-adora fc·i levada ~·ara a interfac:8 entrE' a!:·, dua~: ~;c)lw.:•:•e.s 8 o •X•njun

to foi mantidú am um banho friCI a 2cr=·c. O E:i~:tema foi deixado equilibrar 8 o 

~:·:•nie:ador gimdo pür 3(1 se.gundc,s. Oc:c.rreu vigorc•::;a miE:tura,~:ãc• e eobteve-se 

20 uma E:usren::;&o !eit0~:a branca. A ~:uspensãü fCJi diluída 1 :5 Ci:>m :::oiução :::a-

l!na norma!. Um ::::ontador dE: r-•8.rtfc:u!as (PEt.rtid8 DE~tR Syst8ms, E!zon8, M.::-

del 2E:O PC) foi uiilizackt para deiE:rminar a clisinbuil~:ãr:. dü iamanho 8 cCtn-

te.ína resultantes forarn d8tenY1inadc"~s para tere1n uma dirnen::;ão máxima em 

25 seç:ão transvE"rsal de cerca de 1,35 mais ou menos 0,73 mícron e a concen

tra~:ã•) total dett:orminou-se serem -1 08 envo!tório-::/ml na suspen:::ão original. 

Corno um contrc•le, c·~: componentes Et.cim::t, sem 8. pmtefna, não 

fNmaram uma micrúE<muiE;§o estâvel qw:mdo submetidos á irradia•;.=8o ultra

sônica. Este resu!tado ::;ugere que a protefna é e::;Sencial para formação das 

30 micro8sfera8. Confimlc•u-se isto por micrc•grafia eletrônica de varredura e 

estudos dE! micrografia 81~?-trônica de tram:missão come• abaixo descrito. 

Exemplo 18 
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Prepara.-:-:ão dos Envoltórios Poliméric:•)S C.:•nt•?.ndo Paclita-•:el Dissc•lvido 

O Taxol fc,i dissolvidü em 61ec• de E:üja grau USP a uma cünc:.:-n

tra•;ão de 2/m9/rnl. 3 ml d8 uma sc·lw::ã(• de?- albumina de E:c•ro humano a 5% 

USP foi l8vada ~·ara um fra::.cü cilíndrico qut> v•de ser ligado a uma S(•nda 

5 de t?qtlipamentee de ~:c.ni..::ação. A sc•lw:ão ele albumina foi ::;obreposta c?-m 

camadas c=.:•n1 13,5 m! de :::c.lu·~:ão de ól-:;r:e de E:t:'•ja/Ta}DI. A ponta da sonda de, 

equi~·Rmt?ntü d·?. :::•:.nica•;.:ão foi lt?-vada ~·ara a interface entre as dua:=: ~:c.lu-

giradü por 30 S•?.gundos. Occ•rreu vit;Jorc•:::a rnistura•;ão e uma suspensão lei-

1 O t•)Sa branca e •?.stável foi r:•btida, a qual c:.:•ntinha envc•lt6rios polim8ricos re

vestid•)S cc•m r.•rc•teína enc:errand•:e a sc.!uçãt:_. de?- C•leo!Taxo!. 

De maneira & obter-E:e uma carga maior da droga nr:• erwoltc•rio 

~·mteic~c· reticulado, um sc•lvente rnlituü ~·ara ü ole.o e a drc•ga (em que a dro

ga tern uma solubilidade cc•nsidt?.raV•?.Imente maior; pode ~.'2r misturadt) Ct:ttn 

15 o óieo. Contaniü que esiE; ::;c1ivente seja relativamente não-tóxico (por e.xern-

piCI, ar.t?.tatü de 8tila), este pc•d•?. ser injetadü juntamente corn o veiculü «:•rigi

nal. Em alguns Ga:::«:•E:, ~·ode E:H remeoviclo pür evaporaçãü do lfquiclü E·.•:.b vá

cuo, ~:eguind•:. a prPparaçã:;:, dos 8nVoltóriCIS ~·üliméric:o~:. 

R8c,.)nhec:e-s8 que vário~: mO::.tc•d•:.s diferentes podem E·8i" ernpre-

20 gado~: r•ara con~:e.guir-'=·8 a::. caractHfs1ic:as Hsicas da formulação da inven-

•;,:ão. As prü~•rit?.dacies biCtlógicaE: assr:•t::iada::: cc·m 8sta formulaç:ão de;; conct?.n

traçí5es lücaiE: mais altas em pc•ntos ürgânic:os e~:pecíficos (prôstata, pulmão, 

pâncreas, osso, rim, cora•;ão), bem comCJ tco::idez mais baixa (LD50 aumenta-

do, mielcesE:upreFsãc• diminuída, toxiddade cHebml diminuída) as:::c•ciadas 

25 c:c'm m~i,)r8s ef!·:-é.c!as são !ndepe11c!entes d.) m8t·:·ck1 de f:3bricat:·ão. 

E>:emplo i8 

Prer•arac:ão daE: i·ianc•(•ariic.uias por Sc·nicacão 

20 mo~ àE: pac:iitaxel são dissüividos t.?m í ,O mi de ciüreto de meti

leno. A ~· . .:·lução e adidonada a 4,0 ml de sc~lu•;ão de albumina de sürc• hu-

30 mano (5'~. ~·eso/vc·lume) A mistura 8 hümügent?.izada por 5 minutos a baixo 

RPM (homogeno?.i::ador Vitris modelo: Tem~·est 1.0.) de modo a formar uma 

emulsão bruta. e a seguir transferida para uma célula do equipamento de 
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sonica·~ão a -lO kHz. O tratam?.ntD com o sc•nicador é realizado a 130-80"/-. de 

potência a O ~1rau pür 1 minuto (S•:rnic Di~;membrator 550). A mi:::tura é trans

fE<rida ~·ara um evap•xador rotativ.:• Rc·tary, e o ckweto de me.tilenc• é ra~·ida

rnente remc•vidü a -l0°C, a pre~:sãt:. redu:.ida (2.C\ mm Hg), por 2(t-30 minutí)S. 

5 O diàmetr(l Hpico das ~·artfculas re~;u!tante.s foi ele 3~·0-420 nm (média Z, 

Malvern Zeta~.izerL 

A cli::;per~:ãc• foi ainda lic•filizada ~·or 48 horas sem adiçãCt d9 

qualqut:r cri(·~·rott?.tor. A torta re::;ultante p(ld1a E;er fac:iimente ree:c·n:::tituida a 
disper~:ãc• C•riginal por adiç:ãc• de. água e~:t8ril c•u solução salina. O tamanha 

1 O da partfcula a~·ó::: rec:om:titui·~.=àü r='ra C• rne.E:mo de antes da lioíilizaçãü. 

Exemplc, 2(' 

BiCidistribui·-:ãc• in vivo de Envo!tórins de Pr•Ae:dna Reticulados Cc.ntendo um 

Para d8t•~rminar-s8 Et absora::ãc• e biüdistribuição d(• lfquido en-
~ , 

15 c8rrad·:• dentreo doE: envc•ltór,os pc·lim8ricos de prüteína apos inj•?.ç:ão intíav.:;

no~.a. um G1:.rante flu(lro?.so:·erJte (rubro?.nü, di::.ponfve! da Aldrich) foi c:::!oc8do 

dentre• elo?. urn envo:•ltólio pdimér!cc• d'~ proto?.ina de albumina de ~;(Ire) humano 

(HSA) e w:;ado C0nlí) um rnarc:ador. Assim, o rubreno foi dissolvidü em tCtlue

nü 8 '='S envoltóriüs d8 albumina contc?.nclc• tolueno/rubr8no foram preparados 

20 como ac:ima de:::critc• por irradia•;:ão ultra-sônica. A ~:uspensãü leitosa r~~sul

tante ft)i di!uíds c:in(~O vez8s em :::•:.lw;:ãc• salina normal. Dois ml da suE;pen

são diluída fc,rarn a !;:1?-guii" Íil.iet&dos na veia da cauda de um rato, durante 10 

25 

minuios. Um animai fe:i sat;rificado Uína hc.ra após a injeção R um c•utro 24 

Pc:;d&ços Güngeladc·s de 1 (10 microns de pulmào, f1gadc•, rim, ba-

ço 8 medu!a espinha! foram examinarjc,s sob um rnicfc,:=-:c,jpio fluoíesc2r.te! 

quanto a ~·re~e.nçEi. rlc. corante fluc:•re.scente encerrado no envoltório poliméri

co c~! :::c,rantt- lib~radc'. Em uma horâ, a maior parte dos envoltúrios p•:.liméri

cos parecE:ram estar jntactoE;, (ou s:eja, ~·arec8r&m •::omc: p&rtículas brílhan-

30 temente flu,)rescente::;, de CHc:a de 1 tn1cron de diâmetro), e locaiizadus nos 

pulmõe~: e fígado. Em 24 horas, o corante foi observado nü Hgâdo, pulmões, 

baço e medula espinhal. Um mancham~nto generalizado do tecido foi tam-
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bém •)bservado, indicandCt que, a parede env•Jitória dos •?.llV(J!t6riüs poliméri

L:•)S fc·i digE!rida, e o corante liberado do interior. Este resultado era coerente 

com as e;.:~·ec-1ativas, e dr:.mc•nstra c• uso ~'c:.tençi&l das C(•nlpüsh~ôes da in

ven·~ão para liberaçãü ~·rc·lc.ngada üu c:c:•ntr(•lada de um agente farmac8utic:o 

5 encerrado, tal c:orno Ta:-:C>I. 

E:~:.~ mp!o 21 

T•) ·:iddade do~: Envc•lto:·rk•::: Pc·lirnéric:(•S Cc•ntendo C:·leo dE' S•:.ja (8130) 

Enveoltéorios pc.limf.ricc·s cc•nt8ndo 61&o de soja foram prsparad0s 

·~C>ITlt) de~:c:rltü n.:• Exempk' 15. A t:u::;çn?nsão resultante foi diluída 8m sc .. luç.:ào 

1 O salina normal par.:t produzir duas difer8nteE: soluqcu2.s, uma contendo 2°·::. d8 

SBO e a o:•utra c:•:.ntendo 3(1');~. d8 SBO. 

15 

!ntra!ir.lf•:1eo, um ag2nt,;, TPN comc?rc:iainu:mte dis:pí:onivel, contem 

20c1.:. de SBO. O LDf.o para lntrali~·fdeeo em camundongos 8 de 120 ml/1\g, Nl 

(;8rc:a dt- 4 ml para um c:amund•)ngo de ::~o g, quHndo inj81ado a 1 cm3/min. 

Dois ~lru~u)s de c:amundüngo~ (tr8s c:arnundvng(;S em cada gru

po; cacia c:arnundong•:. ~·o?.E:Emdü cerca de 30 gJ foram tratado~; com a COiTI~·o

sit::ão da invE<n·~ão C:(•ntendo SBO c:c•rno a ~:eguir. Cada c:amundongc• f•:.i inj8-

tadc• (:•)nl 4 ml da su~:pt-m::ãc· ~·reparada d8 .;;nvoitórk•s r~ollméric:os (:CJilt8ndo 

880. Cada elem8nteo dt:< um gru~·o rec8b~u a ~:u:::p8m:ã'=' contsndo SBO a 

20 20%, •::.nquantc:. cada t?.lemento do outrc• grupo rt?.c::-beu a ~:usp8nsãCt cc•nte.n-

dü SBO a 30''i:~--

Todos üs três camundongos no grupo que re.ct?.bt:<ram a suspen-

,;:ão contendo SBO a 2tT\~ sobí8ViVeíam a tal tratamento E! não demc•n::.tra-

ram t!:.xiddEtde visível 8iT1 quaisqut:<r tec:idos CJU c·r~Jãos quHndo c•bservadcs 

25 uma E:emana após traiêlmentc• cc•m 880. SomentE< um dos três camundeon

gos nCI grupo que?. recebeu 8. susp8nsão contendo 30':,\. de 880 morrell após 

a inje.•;ãc.. E8S8S resultadc·~- demofl;:t:am ot-viamr?.nte quo:- o ~~~lec• contido den

tro dos envc.ltllrios peolim8ricos de acordo çom a pr.::s&nte inv•?.r1qão não é 

tC"~xicc. E<m sua dose LDso, se comparado cc•m uma fNmular;ão de SBO co-

30 m:-rdalmente disr•c·nfvel (lntralipid). Este efeito pode :::er atribufdo á lenta 

liberaçãü (ou :::•~ja, velc.cidad8 controlada de türnar-se biodie:p,)ni·vel) do ól8o, 

de dentro do envültório pülimérico. 
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Tal libera•:ão lenta evita d obt8ncão de. umd dose letal de .:.leo, 
.• ~· 

en1 contraste C:ülll as altas dc•sae;tens de óleo obtidas com emulsôeE: comer

cialmente disponíveis. 

rnantidél do matr;:rial :;;nc::;rrado no 2nvo!tóíiü v.•Hmericü seguinte á injee;:ão de 

uma ~:uE:pensãc. d1:ts e.nvc·ltórit:es püliméricos na C;orrente sangüínea d& rat•:.E:. 

1 O Envc·ltcirio8 ~'ülim8ricos reve.stidc•s com ~·r(,te.ína reticulada (albumina) cc•n

te.ndeo {.le(l 8 soja (SBO) f·:ororn ~·re.~·aradc•s por sünica·~:ão come· acima d•?.E:

critc•. A suspem.ãc• re~:ultante dos env(llk·rios polim8rie:os contendc• óleo foi 

dilukla em solue;.:ãc• salina atf uma E;uspensã•) final c:c.ntendo 20'/~. de ólec•. 

Cincc• m! d·~sta ~:US!:•8n~:ã•:. foram ini8tad•:.s na v~ia jugul;:tr e.:derna canulada 

ratos c:t intervalos cie. tempo E:E!guinte a inje.t;::ãc• f. ü nível de. tríglicerid8os (L•

IeCt de S(1ja é ~·r8dc•minantemente tri91icerídeo) m• sangue determinado pc•r 

análise ele r(ltina. 

20 (lntralir·id, um a~Jente nutric:k•nal parenteral aquoso cc•ntendo 2oc;::o de óleo de 

~:oja, i ,2·=~. de f•:e::;foii~·ídec•:=: dE! gema de ovo e 2,25'=/c, de glicerin&) f•)ram u

sadüs como um cc.ntrcole.. O Gc:ontrole utili2'd fi,daHdeo de CJVO como um e?.mul-

sificante para e~:tabilizar a emulsão. Urna com~·aração dos níveis sorok•gic:os 

dos trigHG8r:'deos nos doiE; ca.sc.;:: daria uma comparaqãü dimta ela biodis~~c·-

25 nibilidade do óle;:• corno umE! funç=ão do temj:'o. A!fm da suspensãc dos en-

voliC.rios polim8ricos r.c1ntendo 20':;{. de óie..:., 5 ml de. uma ameostra de envol

tóric•s poiiméricos c:c•ntendee óieo em :.oiu·~=ão ~;aiina a uma conc:entra·~ão final 

de 30% dt! óleu idrnbém fc,ram injetados. Dois ratos foram usados em cada 

um dos três grupoE;. Os níve:s ~:angüínE:os dos triglicen'deos em cada caso 

30 foram tabulados na Tabela 1, em unidades de mg/dl. 
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Tabela 1 

Grup•) I Trigliceri.deos s•:.rokliJÍCo~: (mg/dl) 

I Pre 1 h .. :j h I 2...J. h -tE: h 72 h 

Gontrol8 do lntralipid I 11 ,...J. 941,9 I ~~E;2,9 

I 
15,0 f:,é~ 23,8 

(2((:-::. de SOB) I 
Envoltóric•;o pt•lirnBricos I 24,B 46,7 43,ô 28,3 24,2 43,4 

í2cr=l. de SOB) 

EnvultóriCis r:•c•limfricos I 33!4 56,1 

I 
1 r-'.1 !:; 83,:2 34,3 

I 
:33,9 ...... ',,_ 

I (3Ci':'{. dt- SOB) I I I 

Os nívo?iE: E:angüineos antes da inje·~:ão são mc,stradCtE· na cc,luna 

marcada "Pr8". Obviamente, para o GC•ntrole dü lntralipídec., níveis muit•) al

t(IS de triglk:eríd8üE: :::ão vistos S8!;luinte a injeção. Os nf'J8iS dE' triglicf,rtd80S 

5 são entãü vistos (:on:::umirem cerca de 24 hüras ~·ara ba1xar8m a nív~is de 

pré-inje·~ão. A~:sim o ólec• 8 tidü •::orno:. irnediatamo?nte disponível para meta

b(lii:::mo seguinte a injec;âo. 

de; a mesma quantidade de óleu total come• intraiipid (2((/:.), ,jem:.n::;tram 

1 O uma di::.por1ibilirlade clrarnaticam~nte difen?.nte d•=! triglic:&rídeos detectáv.:.is 

n.:• ::;NC•. O nivel eleva-::·.e a c:8rca de clua~: VE:!Z•?-8 seu val•)r normal 8 é manti-

ck• n.:.sie nfvel por muitas horas, indie:anclc. urna iibera•;:ão ienta ou :::ustenta

da. d1:ts triglic~?-rfde(•S no :::angu8, a nfveiE: baE:tante pn::•ximos do normal. O 

9rupo que re.e:·~be os envc•itóri•:ss ~uJiiméricos cc•ntendo óleo tendü 30% de 

15 óleo d8münstra um nívEd maiN de triglicerldeos (concomitante c-om a dCt:::e 

mais el.:.vada administrada) que cai para C• nNmal dentro de 48 horas. No-

vc;n·,ente, os nivei~: dos trigliceríde:)s no san•;~ue não se elevam astronc•mi

came.ntf! nt-st& grupo, c:otTt~·ar8.d•:.s cc•m c• grup0 de control8 que recebe li,-

tralii=·id. Este, novan1ente, indica a dispc•nibili,jacfe lenta e mantida do óleo da 

20 c:c.mpüsição da lrrveru;ão, que iem a vantagem de evitar os niveis pt?-rigosa-

25 

mente a:tc.s nc. E.Etn9ue de maif:!riai contido dentro dos envoltór!os polim8ri-

cüs e diE:ponibilídade durante um peri'c•dc. e::rj&nso em níveis Etceitaveis. Evi

dentem8nte., as drogas liberad&~; dt!ntro dc•s envl)ltóric.s pc.liméric:os da pre

sente inven·~ão cünseç1uiriam &stas mesmas vantagens. 

Um tal sistema de envoltórios poliméricos contendo óleo de soja 
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poderia ser :::u:::pen:::o numa ~;olu·~ão aquc•:::a de aminc•áddos, eletr(•litüs r:.s

:::enciais, vitaminas e açucares, para fürmar um aÇJente de nutrh}iü ~·arente

ral G1:.mplet•:. (TPI·J). Um tal TPN nãc. ~·c•de ~;•?.r formulado a partir de emul

:::ôes gürdurc•sas atualmente disp•:.nfvEds (p•)r exemplo, lntralipidl dt?.vidc· à 

5 instabilidade da ernul:::ão na prt?.se.nç:a de 81etrólitoE:. 

El-:ernplo 2::: 

Pn:.paracão df::! Envc·ltétrios Pt:•limf.ric-:c•s R!:!vestidns c:c•m Pr•)te1na Cc:•ntt?.ndo 

um t·J!Jc:I8C• Sólido de• Agente Farrnac(llc)gicamente ativo 

Um outro m~tod(• de libt?.rar um droqa fracamente hidrüssoluvel 

10 como Taxc•l cfentro de um envoltório p(•lim~rico 8 preparar um envoltório de 

material poliméi·íco em torno de um mkl8c• E;ólido da droga. Essa ~·artícula 

de droga 'reves:tida Gom pn:.teín&' pode ser c·btida cc:•mo ;:;&gue. ü prcu::edi

ment•) deE.uitc• no E.·:emplo 16 ~~ r8p8tidü usando um solventE:! c:•rgànicc• para 

diE:E:c•lv•:<r c• Taxol ern uma C:üncentra~.:ãc• relativamo:!nte alta. Os E:c•lvent8~: 98-

15 ra!r-nentE: usa.::io::: :::ão produtc•::: orgânicos tais como benzenc;, toluen•), lJe.>::a

no; &ter •:-HiicC>, e:!on:.fônTJio, áicc.c·i 8 ~:imiiare.:~:. Os envoltóri~)S pc·limericos são 

produzidos c:omc• de~:critc•s no E·:empl•:• 15. Cinco ml da su:::pensãü leit,:.::;a 

de·::: •:-<nvoltC:.rií)S ru:.liméric.C•S (:ontenck· Ta·,:ol dissolvidu sã•:. diluíd(IS em 1 o ml 

em sc.luç:ão -::alina nCtrmal. Esta ~:w::pen:::ão 8 colocada num eva~·-:,rador rt:.ta-

20 tivo e c•s vc:·látei~: ürgánicos r8muvidc.~: por vacuo. A su~T·e.m~:ão rGsultanle é 

e.~:arninada por micr•)S:copia para revelar núd•?.•)S opac:e:s, indicando a remc·

ção dt?- sub~:tandalmente todo 0 :::c!lventt: c.•rgànico e a presen·~a do Ta>:ol 

sé.lido. A su::;~·en~·ãr, pode ser c:c;nge~ada e armazenada inàefinidamente e 

w::ada diretamente ou liofiliz::~da em uma c .. :-:asião posterior. 

25 A!tenlativamente, ·:.~: ,;!nvolt6riüs poliméricos com nliclt?-os de 

droga dissc:!•tida Ci)ntendo soivente orgânico são secos pCtr congelam8nto 

para CJbter-se um pó que pode ~:er fragmentado, sec•:•, qu:~ pude seí res.sus

pensü em sülução ~:alina (ou outro líquido adequad•=.tl per ocasi6o dü usC>. 

Embc•ra e. pmt-=-ins atualmente pref2-rida r•aíd uso na formação do envoltório 

30 polim8rico seja albumina, outraE: protEdnas cc•mo n-2-macroglobulina, uma 

ops(:.nina ·~:r:.•nhedda, podem E::el usadas para melhorar a ab~:orção dos en

vc.ltóri•:.s ru:elimsricos pelas c81uiaE: S~:IT:elhantes a macrófagos. Alt8rnativa-



mente, moléculas como PEG podem ser incnrpNadas às partfc:ulas para 

produzir um ~~nvültóric~ p•)lim8ric~'=· qu8 íncrem8nta o tempo de ciro::ulação in 

\iVt,. 

C. F-:ormacãc• rle tJanoJ:.artf~ulas (1(•r Miero8mlllt.ão 8S[í(•ntân8a 

5 Ê também pc•sE:ível fürmar nanr:•partículas sem o uso de sonica-

ç:ã•:>, hc.me>g8n8i:a,;,:ãc. de altc• o::isalharnento, ou qualquer outra iécnica de 

alta en8rgia. AE:sim, ~~ poE:E:ivel fürmar uma ~:uf~·ensã•:. (ou po seco) da droga 

essenGialm8nte pura, ca:::o se desej8. 

Uma mic:rüemulsão 8 um si~:tema d8 emuisão te.rmodinamica-

1 O m:.nt•?. estávEd que é fmma(Jü es{":•ntaneament·~ quando todos C•S seus c:om

pc•nent8s sã•) IENadt)S em (:r)ntatc', na au~:8nc:ía do usr:' de equipamento de 

15 

tanc:ialmE:nte nã•)-ü~·ac:as, Nl ~:c::ja, ela:: sãc: trEJns~·êHentes ou tr;;mslticidas. 

As micro::.mul:=l•es ,:;om~·reende.m uma faE:e di~:persa, 8m que o 

tamanh0 de g(•tfcula tí~~ic:o fi~a abaixo de 1000 Angstrons íÃ:l, da f ~ua tri:in:::-

parênc!a óptica. As g.:oHnllas nél mic:rcu?.muisão sã;:; tipicamente e.sféíic:as, 

8mbora c)utraE: estruturas, taiE: c•:tmo cilindrüs alongados, sejam também e-

;.:~qÜIV8is. (Para mais argum?ntaç:ão ver por ext:mplc., Rosvf, Progress in 

Surface anel fllembrane Sci.:mce, 12, 40E·, Ac.ademic Pre:=:::; (1875), Friberg 

20 S., Dfspersi..,n Science and Technt'~lc•gy, 6, 317 {1985)1. 

25 

C1)mo SE:r8. dt?mc·n~trado abai·~o, a pr8s8nte inv8n•~ãü utiliza as 

características E:inguiares da micro•?.mulsão como uma primeira 12-tapa no 

Como desc:ritú anteriormente, a::: mic.ropartícu!as 8 n&nüpa,tícu

:as pc·dern sH fCirmSJ.das; pN vários prc~~.:-:essos, dentre t>ies ü méiodo d8 eva

~~:::raí;:ão do solv•?.nt~. Este rnftodc• está baseado, em princípio, na formac~ão 

c!e urr. único óleo na 8rnulsão aquc•sa, na pr~?-sença do ag8nte tensoativo, 

E-mbüra a~•licandO-S8 aliaE. for,~aS de C:ÍSaihamentü r•or iT1&1C• de V=iriOS equ;-

30 pamentos ceomü mi~:turadores rotor-8stator, equipamento de sonicação, hc•-

mog8neizadorc::s de alta pr8ssão. mCtinhos coloid&is 8tc. Ap•.:'ts fc,rma,~ão de 

uma tal emulsão, que çontérn um r·olímero e. uma droga dissc·lvida nas gotí-
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cula'S de óleo dispersas, a fase oi8C•~:a é n?.ITIC.vida pc·r evaporat;:ão, tipica

mente à pressãc· re:-duzida & a alta tt?.mperatum, e ::;ã'=' fNmadas as micro~~ar

tic:ulas c•u nan·:.~·arti•::ulas da drc•ga di~.sc•lvida 8 do ~·olímero. Obviamente, o 

tamanhü das ~·a.tilc:ula~: é d•?.p•?.ndente do tamanhc• das gc•tícu!as da emul~;ãCt; 

5 quanto menCtrt?.s 8~ g.:Mculas menürr?.s serão aE: ~·articu!aE; resultantes. Gotí-

·~ulas p8qu8na~: da emult:ão pc.dem ser cün~:eguidaE: E:oment8 c.om apiicaqào 

de alta energia, e m:?.smü a:::sim, ~·e!o use• ele hc.moge.neizarlores de alta 

preE.são m:tis avanç:ado, tais c:c•mü C• Micrc,fluidizer, não é prática a obienção 

de gotfculas de emulsãc• at•&ixo de 75 nm. Visto que a~: emulsões são siste.-

1 (I maE: intrinsec.amente instáveis, e r•aE:sam r•ür prc•C:8SSOS tais Cún1t) agrega

qãü 8 C(l&lt=!SCfnda das gc•Hc:ulas, C'S r•rcu.::eE::::0S de evaporação do SOIV8nte 

para tais emuls(•E-=S r-•c,•:!:?.m resultar '?.m partíc:ule~: maiores. 

c:a•;=ão do métc .. :Jt:~ de evap·:·raçãc• do sülve.nte em emulsf•es c:onvt?.nGionaiE;, 

15 CtmEi~:te nas seguint•?.S etapas: 

20 

a. Di~:sc·lvt?.r a droga insCJitivel em água num sc:iv,=-nte< qut! tem 

fraca solubilidad8 em água 8 maic•r ~·r8s~:ã•=' de vapor dü que a água. A dro

ga é dissolvida sem qualquer aglutinante pc,lim8rico adicional, 8mbora, em 

princípio, tal aglutinante p0E:sa 8Star ~·resente. 

b. Mi~;turar o E;c.lvente cc•rn um tensüativo(s) adequado 8 urn co-

t8n:;c:ativo(s) hidross:oiUvE·l. 

c. AdiciC>nar uma quantidad8 adequad::t dE: á';1ua üU de sCtlução 

~:~o df~ óieo-em-águí:.!, ~:em o uf::c; de qualqu8r equipamento de alto c:iE:alha-

25 mento. A soluç:ã•:. aquosa pode contei e.l;;;tr{.litCJs, aminüácido~ ou qualquer 

30 

outro c:ditivo que v•::-sa afetar a fürl11ação da microemuisão durante o prirntd-

mulsão. 

e. Rernovr?-r ü solvente pür evapora·~ão à pressão redu;:ida, oca-

sionandú assim, preGipitat:~ão da drüga, rra forma de nanc,particulas arnürfas 

ex1remamenie ~·equenas, com um tamanho tfp!e:o 8.baixo de 1000 Angs-
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trom:::. As partículas neste e::;tágit) ::::ão dispersa::: e eE:tabili::adas n•J meio 

aquü~:c), 0 qu::tl c:c•ntérn tensc)ativoE:, co-t•?n~.co:3tivc•s e, üpdonalmente, agen

teE. protetores tais come• r•roteínas, ac~LJCares, etc. Método~: aceitáveis de 8-

vapGrcH?âO inGiuern o uso de evapr..>íadvre:: rütativüs, .;;,vapor&don~s de peli-

5 c.ula que pode ser retit·ada, :::ec:agem ~·or puiveri:ar,:ãü, secagem por c:r:•I19E:!-

indti:-:tria. 

por diálise, ultrafiltra·~:ãr:•, etd~:orç:ãc• de., Ctbtendo-se aE·sim, nanüpaliículas, 

1 O as quai::: E:ãü estabilizadas pela prc•teínH. 

g. 8•?9Uinte a eva~rora·~:àc. d•:; :::c•lvente, a dis~·ersão Hquida de 

nanü~•ali.ículas pcxle :::er seca para obter-~·e um pó contendo c~ agente far

rnac•:·!c.gicamente ativo e, opc:ic:.nalmentt:, a prütema, a qual pc11:le :::·~r redis-

i 5 gua, e E:irnilare~:, para c•lõt8r-se um& suspen:::ãCJ que pcuje ser admíni~:trada a 

uma fc.rma de vida, tend(• um tamanhc• de ~~a1iíc:ula abaixe• de:: 1 CJüü Ang~·

tn:ms:. M8tc":k•s: 3(:8itávei~: de obt•?.n•:=ãr:t dest8 pó são pür s:ecagem por c:::c•n

gelaln.?.nto, sec:a')E!rn por pulv8rizac~.:ãr), •?. :::imilares. Casa) a c.:rrtV8rE.ã(• na 

form& .::/;lida ::•e.ja realizada por líCrfi:izac:áü, vark•s Gric.prot&tc•r8s pc.dem s:er 

20 &didc·nadc•s, t&is c:omCJ rnanitol, lactüE:e, albumina, carbeoximetilceluiCJse, pc•li

vinilpiiTC•Iidona, maltc)d8>:trinas, e/ou polietilenü gHcol. 

EssaE: nanopartfculas püd8m sH ainda misturadas ce;m 8\:cipi•?.n

te::: adicionais ou materiai~: fc•rmadc,res de matriz. de modo a obter c• :::is.tema 

zido em um rn&rnffero :x•mo um comprimido, cápsula, líquido reconstituído, 

ou similares. 

vas sobre o~ m8iüdvs c.nteriorn 1E:ni~ utilizados para pn~paraç:ãc, de nane, e 

minüemulsão". 

E:-:istem muitas vantagens realizadas mediante o uso do r•roces-
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equipamentc. e:arc• e gasto d8 e.ne?.rgia. O tamanho da gütirula ~ menor •?111 

cerca dt: uma ordt>m de 9rande;:a do qu12. as g•)tfcuias di?. emulsão m:::nNe.s 

5 obtidas por e.qui~·am8nto d8 altc• c:i:::alham~nt•), e, pt:•rtanto, r.u:•dem s.:-r c•bti

das nanc•partfcula:; e··:1rem:tn1ente ~~equ8nas. As micrCtemulsê'u=:s são termc.

dinamicamente 12.stàve.is, e, ~·ortanto, c·s ~·r(•biemas usuais que e.f.tàc• aE.st: .. ~i

adc·s L:om i;·iE:tabilirl8de. da emu!E:âc• (e p•:;iiant•:e uma. dependência tl?.rn~u:eral 

d(l tamanho da~: pãrtlculas· re:::ulta! !te.st :::e r& o ~·rev&nidos. Todo o ~·iC•C.:•::.so é 

1 O muito ma i::: :::irnr.·les d1:e que c. rn8t•xlü de eva~·ora•::ão do sülvente. da emulsEw 

c:onvendc•nal, e menos :::ensíve?-1 a váriü~: ~·aràmetrc•s. Viste• que apenas a 

miE-tura•~ft(l :::imple::: •?.stá 8nvülvida no processo, a t?.scalação a~:et:.ndc~nte 

par8_ vc~lumes e?m !;Jrande prc·du·~:ãc• 8 muitc' ~:imp!e~, comparado à errn.M.ifi

caç:ão (:OITI t:.quipamt?.nt•) tal (:(lnlC• hc·mogene.izador de altc• cisalhamt?.ntCI. 

15 Vi~·tc' que c• tarnanhú d•:< partf·~ula c•blilk• ~·8lo n•)VC• prc,c:e~:so 8 muít':. ~·equ.:-.-

no, do? uma ordem de granàeza infsriN 2•) tomanho dü ru)rü da~:: ili~mbranas 

u:::ada:= para filtraç:ãc· est8ril, o prc•c:•?:::Si..• d8 8~:18rilizaç:Et(• é muitc: ::-:fic::c, !?8m 

prctblemas af:::Ciciados cc•m o bloqueio de membrana, tal e::.:•mc• ~·n?ssão au

mentada na filtra·~:ãeo, e el8vada perda da di'•)QEt durantH o prc•cesso de filtra-

20 •:ão. Visto que n.§ü -:-;.-j~:t'?.m for•?as de císalharnento no pmc.:-.~:E:ü de 8rnulsifi

ea•;:ãü, n&o 8.~ist8 aumente' da temperatura dur&nt8 a 811lt.llsifica•;:ão e, por

tantc•, me::•mo as drogas senslveis a l:?.m~·f:ratura pCJdem ser processadas 

p8!c.• n•é.tcu:io imr8ntivo. A dr-.;,ga na fc•rmulaç&•) liquida c!a present•:l invenqão 

possui estabilidade química incremenia•ja, pc:n-lue E;.lr:. GC•nt8m nanupartfcu-

25 ias dis~·ers&s (~C·m~·aracJa com micT(•8mul~:ôes convencionais que contêm 

!í·~uidü (microgcMcula) versuE e.slo.do ::-.ôlid) inanopartícuia). A pre~enie in

ven,~:ã•:o p(1ssui e~;tabilidade quírr~icá surT;e?.ntEtda cc•mo ums fürmula·~ã(l seca, 

c:·:·m~·arada com mic:ro8muisôet- c..:.;wenck'llais quf:! são liquida~: c:c:mo a fase 

30 ç(lntinua da miuüemul3ãC•. A fCirmula(ão sólida p&rmit8 a inclusâ•:J d:i droga 

ern várias formEis de. dosagem s61ida. taiE; como comprimidüs, grânulo:;:, e 

cáp~:ulas, cc•rnparada cc•m microemulsõ•::s conve.ncionai.:. ou "o)ncentrados 
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de pré-micrc .. ;.mul::;ão" que estãr:. ~·rt-<E:entes numa fNma liquida. A distribui

ção de tamanho muit•) estreita, cümbinad& com tamanho de partícula m8dio 

rnuito pequenc•, a~.s&gura adsor•::ãc· maiür da drüga de um m(•do mais uni

fc·rme de• que aE: micm~·artJc.ulas e n&nüparticulaE• ~·rer·ar&da~: por met1)dos 

5 convencionaiE:, assim eE:~u?-rand•)-SS uma maior biodiE:ponibilidade. 

Emb;:.ra •)::: 8'<em~do~: &~·resentadt)s na se•;:ão a s•et;~uir refiram-E:& 

a dua~· mol8cula~. ins•;luvei8 8m 8gua, •)f agentes farmacológicc'!: C•)n:::idera

dc•s como úteis na preparac:ão das nanor•artículas inclut?-m, mas não estào 

limitados a, drogaE:, agent12s de dia!Jnóstico, agentes de vaiN terap8utico, 

1 O agentes nutri·~ionais e similar8s. Uma lista não-limitativa das categorias de 

dP:.ga e .:~c:-.m~·c•st•)S induem, mas nãc: t-<E:tão limitados a, todos os compostos 

lhamentc• da invenç:à(·. 

15 tatü de t•utila, cc•ntudo, qualque; s•:.lve;.nte ou mistura de E:(Jivente que seja 

antes da remoção do sc•lvt2nte.. Tais ::•r:.lventes v•d8rn ser c:lc:rofórmic•, c!or~?.t•) 

de;. metileno, acetatc• de E-tila, &c8tato de butila, &•~etatCt de iS(•butila, acetato 

20 de pro~~ila. éter terc-butilmetílic:c•, butanol, propilenoglic:ol, heptano, anisol, 

cumeno, etil fNmiato de etannl, pn-,r-·anol, tetrahidrofurano, diu:)o:&no, ace.tc•ni-

tri!a, ac8tona, dim81i!~:u!f6xidü, dim~·1ilfc.li'i'Tiamida, m8tilj:•irrc.Hdinona, óiE·ü d;:: 

rcu~:(• de a!gc•dão, álcoois c 1-20· é!;.tores C:::.:::o, G::-<t•:•nas C::-2•), pc·lietilenoglicói;:;, 

25 hidrücarbonete:s cditático~:, hidrc.carb;:.netos aromáticCJs., hidrocaíbon•?tc•s ha-

logt?-nados. cl-iimoneno, c:ombinac~•58S cie~.tes e similares. 

A proteina (ou uma mistura de várias ~·rot&ínas) usada nü pm

c:esso deve :::er de tal forma que não precipite durante a rnisturação inicial Ctu 

dllíante C1 e~;tagic d8 evaporaç:ão. E:,.i::•tern mui1as dê tai~ proteínas, incruindo 

30 albuminas (por exemplo, BSA, HSA, ovo), 9elatina, colageno, lgG, vária8 

enzimas, iactüglobulina, casefna, prc.telnas da soja. e similares. 

Os tenE'oativos utiiizado2 nesta inven·~ão dev8m ser capazes de 
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formar espc:jntaneamente. mic:rcu?.mulsi:.es de ôle•:.-em-água, na pre8ença de 

um co-tensoativo e solvente adequado, sem oea~:ionar ~~redpitaçào da droga 

(lLJ da proteína (caf:o presente). Os tbnS('ativo~: ~·•)d•~m ser não-iônicos 

(Tween, S~·an, Triton, Plur~:.nic, 8·:;tHe~: de rx•ligliGercal, e similares). aniônic-:c,s 

5 (SDS, colat.:•s e de:::c·xicc•latc•s, ::;abôRs de Eu~1do •;~raxc. e similares), catióni

cos (cloreto de ·-=etiltrimetil arnC.nio, e similares) C•U :witt-:ri{·nie:c•s (lecitina, a

mínC>ácidos, e ~:imilareE:). 

neamente rnicroemulsC.e~: G(•m os tensoativos ~·.dec:it)nados, sem ocasionar 

1 O predpitação das mc•léc:ulas da droga dis~:c•lvidas (üu prCiteinas, caso presen

te) e sem induzir a k•rmaç:ão dê grandes m21teriais Grista!inos. Os C(l

tensc·ativN: ~·odem sN, c'u hidrossc·iúveis, ou lipos~=c·lllveis, tais cc,mo buta

no!, ~·rCtpilencu;~lic:ol, ák:cu)l be.nz1lico, propanol, 8 :::imilares . 

.A convHsàc• da dis~·ersão liquida das nan•)()':trtícu!Eis através da 

15 Hofi!iz:áç,:ão ~·ocb precisa;- da adiçã.:: d8 age1 ües criopmtetores, tais como ma-

nitol, lactose, aminoácldCts, proteíf1&S, ~·ulisEacarídeoE:, e similar8s. 

Fica Glaro que c·~· princípio~: descrito::; ne~:ta invenqãü podem ser 

a~·licacfc.s de vária:3 maneiras do proC•;;!SSü, por exemplct, 

1. A k•nTI&•~·ãc' das part1culas da droga J:":.do?. ser induzida ~")I' di-

20 lui .. ;:ã(• da mir.r•)emuiE:ãl) num solvente adequado, no qual o solv8nte seja 

mi:=,eívei. Por exem~·io, case. •:. solvente tenha uma baixa sc•lubilidade em á

tJUa, seria posE;ivel diluir-se a microemubão até um pCinto em que o solvente 

1ique abaixo de E;&u limite de solubilidade em água. 

2. 0 sr•!vente 8, or•c:ionalmente, (l ten2 . .:;ativo e CO-t8rJSüatiVO, 

25 f-H)dem ser r8mCividos pelo uso de um e;.:tr&t•:.r s:el-::-th1C•, 0 cp_!a! r.ão d!ssc•!V':! a 

30 

clrüga. 

3. O te.nsüaiivo e o co-tensoaiivü ~·üd•?.m sH removidos por ultra

filtração, enc~uanto se usa íiií.ros iendo um corte abaixo do peso mol&cuiar da 

protE:ína. Dialise. simples é também uma c•pção. 

-+. A formulação pode conter apenas componentes que sejam 

aceitáveis para C• UH1 pr8tendido da formula·~:ão final (seja oral, IV, tópica, 

etc.), portanto não ha necessidade para sua remoção. 
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5. Similarmente, c:ü-tem:oativc.s que pc•dem permanecer no pro

duto final, tai::: C:í:.mü glic:8rol, âlcoül benzílic.o, etc. podem ser utilizados. 

6. E pc•S~;ível a acliç:ã•) de várias mc.l8culas hidr•)E:solllveis que 

podem afetar C• dia9rama de fa~:~: ela mic:rcu:-:mulsãc• (eletrólitos, etan.:•l, etc.) 

5 con1rc•!ando, a~:::.im. a rela•::àü e.rJtre •)E: variüs C(•mponent8s para conferir a 

c:ar9a ótima da dn:.ga. 

7. A eta~·a di? emul::dfica·~:ão e.spc!ntàn8a pode sH realizada a 

uma temr•Hatura diferente da temr-•eratura ambiente, de modo a aft?tar o ái-

1 O de urna mic:roemtM:ãü). Em ~·articular, ~·c•de :::e r ~·üssível usar-se a tempera

tura (em t•?n~o&tivc•s etcndladc6) para alterar o sistema de uma microemulsão 

de óle.r:•-sm-àgua ~·ara uma de água-•3m-óleo. 

f:. ~ ~·c)~:E:ÍV8Í adie:ionar ColJÍfC!E: Cülll~uX18rtt8S à fase de. ~:üivení.e, 

de mc•do a afetar a bieodiE:ponibilidadc:. da droga. Em ~·articular, prefere-se a 

prote~er a diOQa da deqmd&ção •~ufmica e 8nZiiT,ática. 
~ .... ..... . ""' 

8. ~.imiiarmente, ~·ode? ser íeita a adiçã•) d;;.: um pc:iímerü forma

deor de matriz (tal (:Orno PVP) aü :::olv•?nte, juntamente com a droga. 

1 ü. A e.stabili:;:aqão e ~·rc:•priedade.E; de forma ~:ó!ida podem ~;e. r ai-

20 t'?rada~: pCtr adi•~:ãü •:18 um pc~limeící hidroE.st:•luv:?-1 difert?nt8 da proteína 

(CMC, gc)mas, e similare:=:) para a fase aquc·~;a 8;>jHna da microemu!são. 

25 

11. As ~·ro~'riedade.s de fiuxo do po em fürma sólida re2.ultante 

pod·~m ser a.lt~?.radas &diGionandCJ-se parHculas coloidais (por exemplü, sílica) 

c.eomo uma c;arga, c•u adição de aLndliares de re.:~onstrtui·~àc•/antiagiomeraçãc•. 

12. 0::. me.~mos prindpios d8sc:ritos nesta inven·~ão podE!m SH 

aplicados para fo:·m-~::t~· ~·artfc.u!as hidros.c;;olt:ivo:ds, enquanto malizando o está-

gio de emulsificação na fai>:a da c:ornpü:::içãc· em que se forma uma microe

mulsão de âgua-em-6ieo. O proc·~sso pode s&r u8ado, por e;.:emplc., para 

formar nan•:.pariicuias de proteína e.<irernamente peque.i-,as. 

30 Exemolo 22 

PreDaraç:ão de tJanc•partículas de Cic:lo:::r:.orina A 

115 mg de cic:los~~orina A são dissolvidos 8m 1 ml de acetato de 
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butila e misturad)s c:c•m 2 gramas d8 uma ::;olução 4:1 ele Triton X-1 OO:n

butanol. Um sist8ma límpido 8 c•btidc•. 1 O g d•? água são adk::ionados gota a 

g•:tta, enquantc• se a9ita ligt<íramente. É c•btida uma mio:::roernulsãc. límpida de 

(•l8o-em-água. 1 (I g de ~:c•lu•;,:ã•) de Cê:6eína a 1 ·=;::. são adic:io:•nados, E!nquanto 

E:e aqita lige:-:iram8nte. O :~:isterna türna-se lio,;teirament8 turvo. Remove-se o 

acetatc• de butila em um R•:.1(•Vap, a ..t.(lc·c, :30mm de Hg. O !::istema torna-se:-: 

cc·m~•l8tamente límpido. 

O tamanho de ~·artícula foi medido por espt!ctrc•scc•pia de corT8-

Ia·~ãCo com k•ton. [le.scc•br!u-se qu8 (• tamanhCJ Z-mfdio é 25-33 nm, enquan-

1 O to o tamanho pür diE:tribuição d·? vc•lume C:• LI num8rico é S(1rnente 9 nm. Ne-

15 

da. E::t•?. re.sultadc; indica a 8u::,~nda de ~·artíc:ulas çrist~llnas. 

Um material br~.nc•), ~:ólidü, fc·i obtido. que, c:•:>ITt rec·:rnstitui•;;ão 

~~m água. ~~rc•du::íu urn si:::tema lfmpidc•, similar àquele ele antes da liotillza

•~:ão. O tamanho d8 particula rteE·.ta amc,stra re.cünstituida .;.ra muito sem.;

lhante a•) daquela fünnula·~;ãc~ original m~dia Z d8 c:8rca do?. ..t.O nrn, e diàme

tn:.r pc•r \(i:.lurn8 12- distribuir:ão num8rica 8ntre 10-12 nm. 

20 Exemr•lo 25 

c:Ctl. Um sistema !fmpido é obtido. 7 g de águc.. E".âv adicior,ad.:~s g::.ta 2. gota, 

25 enquantü se agita ligeiramente. Obtém-E;e uma rnicme.mulsãc· de óiE!O-t3m

água. 7 g de ~~olução de '::ase!na a 1 'X. sãü adicionados, enquanto se agita 

ligeiramente. O ~i~tema torna-~;e ligeiramente tur-Jo. A arno~;tra é diluída com 

água 1:1 antes da 8'!8.pora•;ão c:üm sr)lvt::<nte. Remove-se o acE.tato de butila 

&m um Roiovap, a 40'='C, t:Omm dE: Hg. O ::;istema toma-sE. cümpletamente 

30 límpido. Este prcu:::e~:sc• também ~·r•)du.:iu nanoparticulas e>..ir8mamente pe

quenas: média Z 45 nm e diâmetro pür volume e distribuic;_:ão numérica de 11 

nm. 
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A di:::perBã.:· líquida de.:::sas nanopa1ifculas f•:Ji lk·filizada, após a

diciünar lacteose (2c;~. pe8.o/peso). 

Um materiéll brélnco, ::;ólido, foi obtido. que, com recünstitui·~ão 

em água, r.•r(•du::iu um ~:i~:tema lím~·ido, ~;imiiE~r àquele de ante::• da liofiliza-

5 ·~ão. O tamanho de partfc:ula net:ta amüstra recc•nstitufda era muito E•eme

lhante ao daqut?la feormular;:§c• o:•riginai média Z de C•?rca d8 25 nm, e diâme

tro ~~~:or volume e di::.tribuiqêiD nume.ric:a entre 9-11 nm. 

10 

Exemplo 2f; 

r-Janc•parti'e:ula~. de Ciclosrorina 

Fc·ram ft<ita~ mic.ro·~mul::;[,8s c:::om a ~:eguint8 cCJrn~·osiç:ão: 50 mg 

de c:idc·~·P'Xina, 0,5 g de acetato de butila, 3,0-l g de Twet?n BO: propil8no 

·;:ilic:ol (1 :1 l e c:.,8 g de água A micr,:.emulsãü fc·i eva~!oracla ~·ara dar um líqui

do limpidu c:.:•11to:-.ndo 5 mg/ml de? ci•=lc•E:~·orina. Em um e;.:perimenteo ele c:c•ntw

le, reE:i.li::adt) C(s!Tt c·s cc·m~·r·nHite::; adma, pür mi:::turaç.:ão simplt?~ .• porém 

15 ~em 8.Getato d8 butila, meE:mo apó::: 17 horas, a cidc.sporina não f,:;i dis~:c•lvi-

da. 

E.·:i~;tE<m várias ~~~:.E:sibilidadt?s ~~ara tens.:•ativCls incluindü pülisCtr-

bat•:'l~: (Tween) 8st:?.res de sürbita11o (dim8n~:ão), 8:::ter8s de sacaros8, lt?dti

na, rnonodiglicerfde(ls, C:•)r.u:•llm.;.ros de bloco de pc•lietileno-pc•li~•rCJr•ileno 

20 (p!urr:•nic:::), sabí:•es (esteélratc• de sódiü, etc.J, ~:ais de bile de glicc.lato sódico, 

ólee: d7 rí·~ino etoxilado, e:::teEtroil-laetilato de sódio, ácid,:.s: 9raxos e1o;.:iladeos, 

(myrj), áic:O•)ÍS graxos ef(;>.ilado::. (Brij), dodecil su!tato de sódio (SDS), e 5:imi-

dE: c:eluk•se, 8tc., podem s8r uti!i::acbs. Ainda, par~:~ aplicat;ões orais, todos 

25 os tensc•aiivos de giau alim8ntido ac:8itáveis podem ser uE:adc~s. bem ccmo 

c·~ t8nsoativos apr~?-sentad(ls em McCutcheon Handboor.: of SurfE<Ctant~. e:u 

CTFA !nàe(..:. Os possív8is •X•-solventes ou co-tensoativo::: para a microemul

::-ão ind1_1em propilen(•glicol, etano!, glicerol, butano!, ácido c•lék:o, 8 simila-

res. 

30 Ex8mc•lo ::1 

Preparacão das Nélnüpartfcula de BHT 

11 O mg de hidrr;;.:itolueno butilado (BHTJ sâo dissolvidos em 1 ml 



ele t•Jiueno, e misturados ec.rn 2 ml de uma solução 4:1 ele Triton X-1 00: n

teutanCJI. 32 g de sc•lw;ão de c:aE:efna Et 1:y., foram adicionados e uma mic:rCte

mulsãü se feorrn•)LJ espontaneamente. A microemulsão foi evaporada seeb 

~·res:::ãc• redu:ida, 8(1 mm de Hg, a .:+oc·c, at8 se tc•rnar clara. O tamanho da~~ 

5 partículas resultante.-:: é: média Z :30 nm, diâmetm por volume e diE:tribui·~:ão 

num8nc:a é 16 e 15 nm, re~.p8c:tivamente. 

Preparacão de tJanopartíc:ulas de BHT 

Füi realizado um processo s:imilar aquele descrito no Exemph) 

1 O 24, 8mbora usand.:-1-:::e água no lugar de sC~IUc(ãCI de ca~·eína. Após evapora

ção a ...t.rfC, :30 mm de Hg, (• sistema tornt.•LJ-E:e lfm~·ido, tendo um tarnanhc• 

m8dio Z de -·1 O nm. 

i5 

Exemplo 28 

Pr!:!(•aracãc• d•?. t Janc•r:eartfc:ula~: d8 Paclita;.:el 

3CI mg de paclitaxel foram dissolvidos em 2 m! de: acetato de bu

tiia e E<dici.)nado~ a 4 gramas ele Triton X-1 OO:prop!!eno:;J!icol 4:1. 40 ml de 

água fc.rBm adick•nadr·~: 8 o sistema ficou lige.iram8nte turvo. Após t-:vaperra

ção, o siE:tema tNnC•U-88 c:ompl8tamente límpido. O tamanho médio deZ era 

fi nm, tamanhCt p1:.r V(eiume e distribuiç:ãc. numérica foi de 7-9 nm. O rno?.smo 

20 tamanho foi medidCJ após um dia, a 4'-'C. 

25 

30 

nopartfçulas 

!denHficacão do5: Diaqramas rlt?. Fase da iv1icrc·emulsão 

AG cc~m~~~)~:it~;ôe.s: que produziram microo?.mu!E•ões foram identifi

cadas, e que ~·üdern SH utilizadas para t:•bter nanüpartículas pele. m&tc,do d8 

evapc:ração de E:•Jivente. Essas cc:~mposiçôes devem c:•:.n1er um so:vente 

miE:dvEd em água ca~·az ele diE:::>olver rnol8cui8.S hidrc~f6t·icas, t.:ma sc,luç:ãü 

aqum:;a sCimo o meio Gc;ntínuo, tensoativos e, pCJssivelmente. co-tensoativos. 

k:.: mi..::rc•emulsôes de acetatü de butila em água podem SH k•r

madaE: em várias composiçôes que E:ãü des..::ritas pelo diagramas de fase 

(aceíat0 de buti!a 8 classificado cürno solverrie r:;om composição residual 
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bastante ac•?.itáv•?.l no pmduto final). Além di:::so, ambc·s o tensCtativo e co

tensoativo ~:ão usados em aplk:a,;ê;8s farrna(:êuticas e alimentícias: Twe8n 

80 (monooleato de. sorbitanc• etu·-:ilado) e pror.·ile.no glicol. EJo:perirnf'ntos pre

liminares fc·ram cündu:id(JS com c• u~:c• de ~;artfculas. na faixa de tarnanhü de 

5 20-50 nm. Após filtra•;:ão por filtros de 0,2 J.Jm, cerca de 1 on:.i:. dü BHT pas

sou pela membrana. 

tensüativo foram l.•btkk•s ~·CJr E•ubmiE.E·ão ac• VC•Iiei( do solvente com uma mis

tura de tenE:•)êttivoEJco-tt?.nsoatívci~: (~·reparados antes da misturaçã•) com o 

1 o solvente, em várias ~·l'l.'~")l\:êies), segui de· pc•r adição gota a gütêt ele água. A 

turbidE!:: das váriaE• rom~·osiç{•es ao lc•ngo da "linha de água" foi observada e 

das ~·c•r difm:àc· de luz. Com o uso de várias relaqf•es de ~:c•lvente

tensüaiivo/•X•-tens•)ativo, as áreas no diaqrama de faE:e que rmdu::ir&m rni-

n8ntef: st?-1-=-·::ictnados r'roduziram n IÍC:rc.smuiE·.ôes). O mesmo pr•)Cr?.dimt:nto 

f(li usadc· para s:istsmas:, nc•s: quaiE: BHT fc·i disSr)lvido 0m aeE-tato de butila 

antes de c:c•rns·~:ar c•s 8:-:pe.rime.ntc•s ds diagrama àe fase. 

A "c:ar,acidad8 d•?. filtmç:áü" da. microemul:::ãCJ e ciaE: n.;J.nc.~~artícu-

20 las que?. cont&m o BHT foi avaliada e:c·m~·arandc•-2.& os ss:pE-ctr•:.s de absN•~:ão 

25 

30 

U'' ~.n~~·-· ·:.· .-!c····t-...-,;.-.• -!,;:, !l'lt'•·c.-.r.·~r-l 1 (' r. 1r•···1·, ~-=· 1-·ai-IL-,r,·::.•il.·l--••;'ct-.::. f.··r~,..,.. C·t•+i't:J:::..::.· í•O'" v a Lç..:::· c· ··• . . 1\..•a\:" ~-4u • 1 t•_-._.._ \-''&.... ~·~ !· 1 ,.~ , t-....... "'-4 ""' ,._, '-ti•• ' .. ·I(.'""'' r • 

e.vap,:.ra•;;ão a vácuo do acetato de butrla (60 mm Hg, .. t{ic'CJ. Deve-se enfati-

zar que poi iL1dü r:1 procesE:u não fr:,i u~:ado nenhum equipamento de cisa-

lhamento. 

Os síE:te.mas ele mic:roe.mulsão k•ram id&ntifíc:ados, C•S quais P')

de.riam ser de utilir:!adt: para lib9ra~.EW oral. Acetato de n-butila foi e~:co!hido 

ê!m y6~:-:.·' n .. ,-Jr ... ,., •. ,...;:-J,.,.,... 
~ 11 t..~fu;A.~ .,--• r-·· •·r.·· ~'-'· 

Twaen 80:gllc:ero! 5:1 

Twe.l?-n BO:glic•?-rol 4:1 

Tween 80:glíc:erol 3:1 

Tween SO:glicerol 2:1 
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Tween SO:gliGerol 1 :1 

Span 80:glic:erol -1-:1 

Span BO:glic:erol 2í:1 

3:1 

Twe"?n :::o:propileno 91icül 2,5:1 

Twe.en t:O:pr.-,pilenü glicol 1,5:1 

Twecn t:O:propíl8no glicol 1:1 

Tween BO:pro~·ileno glicoi 1·r:· 

((Tween é:O + Span 80) 7:1):propileno glicol 3,5:1 

((Tween 80 + Span 80) 7:1):propile.no glicol 1:1 

((Twe.en 80 + Span E:O) 8:"i):propileno glicol 4:1 

( (Tween :::o + Span E: O) 5:1) :prüpilen(• glicc·l 1 :1 

Urna e:omp•)~:iç:ãü adequ.:tda é corno segue: Tvveen 80 .::omo um 

tensoativo e propílenoglicol c:omo um c:o-tensoativo em uma proporção de 

1:1. Todo ü dia9rama de fase foi avaliado para o ~:istema acetato de n-butila, 

Twr:.en :::O:propilenc• c;;iiGCtl 1:1, agua. Dois sc•lventes adicionais foram testa-

dos: acetato do:: sec-butiia a ac·:.tat0 de te.rc:-butlla. Os: diawama~. de fase pa-

20 rE! ·~sses ~:istemas fc.mn1 os mesmc•!:: daqueles cc•m ac:etaic:• de n-buiila. O 

s:istema acetatc• de n-butila, Tween 80: pmpilenü glicoi 1:1, agua foi avaiiado 

depois. 

A mediç:âü do tamanhCJ ele partícula para a amostra de acetato 

25 dó?- cen:::c;. d~ 20 nm foi enconiía.d8 .. O r.•r•)i~o?.sso rle forrnaçãCt de nanopartfcu!a 

foi realizado para um corante insoiúveí em água, Sudan 111, a uma concsn

tração de cerca de í O mg em i g de acetat(• de butiia (acetato de butiía a 

5°k., tensoaiivo/PG a 23:i~. água 72êi-.). O tamanho de partíc:uía de cerca de 

17 nm foi f!nc~xJtrado. O prGC,?.2so de formaç:ãc· de nanopartícu!as foi tam-

30 bém conduzido para BHT ern urna concentração de 1 00 mg em 1 g de ace

tato de buti!a. O diaprama de fase para 8Ste sistema foi determinado. O ta

manho de particula de cerca dt- 20-50 nm foi encontrado, dependendo da 
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composição. 

Foram c:ünduzidos ex~~erimentos de controle com Sudan 111 e 

BHT. 1-l,...t. g de água füram adit:::ionad(•S a 1 O mg de Sudan 111 e 4,6 g do ten-

::;c•ativc•/PG f,)ram adidünad(·~· à mi~::tura. A arno~tra foi agitada ~·N 24 hc•ras 

5 com um agitadCir magnético. Observt)u-e.e. a dissolução de Sudan 111. EntrE-

tanto, quand•) c' m~::;mc. E!(p•?-rime.nto fc•i n~ali.;:ado C•)ITI BHT (100 mg de BHT 

8m 9 g de água e 4,::-: g de len::•c•ativc•/PG) nã•:. se c•bservou nenhuma diE;Sc•

lu·~ão d8 BHT. f'Jest~?. eE:tágio, a evap•:.raç:ãü foi realizada (temperct1ura de 

40°C, ~·res~;ã•:. de c:erc:a de EiO mm Hg). A m~di•?ão do tan1anho de partícula 

1 O para as amo:::tras foi realizada antes e após evaporação. Foram enc(•ntradas 

médias Z de (:erca de 20-50 nm e 30 nm ~·ara as amc•stras antes e apó::; 8-

As am•)Stra~· a~·ós evapNaç:ã•'J foram filtradas por filtros c!e 0,2 11 

Este resul1aclo é obviamente uma indicaçãeo do tamanho muito pequeno das 

nano~·artículas de BHT. 

Duas amostras fc•ram pr8paradas (a C•Jmposiçãú dessas amc·s

tras:: ::tmc•stra nc· 1: -1'-.%:- de acetato de butila; 1~l:i~. de tens;oativc•:/PG; BO~l:. de 

20 água; amostra n·:. 2: BHT 123 mg/~ dc2 ac8tat(• de butila; f,.:.í.:. d3 Elcstatü de 

butHa; 1s·=;.·., de t&nE;oatiV(;/PG; 77~_·1-. de água). 

Exemplo 3·i 

Aitf:rnativas na Lsc:olha du Eauipamento de) Pwcesso 

O equi~·arnento •:lo ~·mcesso u~:=tdo rara produzir a~ ~·res8ilt8S 

25 bateladas será escalonad•:. para produção c:li.nica. Existem várias 2!ternativas 

disponíveis n& e!:·cdhe do equipam;~ntc• em e.:.;c:aia rnaior para produção de 

Categoria d0 Eqüi~·&r.Jentc• Opçôes de Equipamento 

Pr&-misturador I ivlisturadN ele lâmina, Misturador Rotoes-
tato r 

Equipamento de Alta Pres:::;ãü Hvm(lgent?izadores de Alta Pressão (A-
vestin, Micro.:·fluidics, Stansted), Equipa-
mentos de tratamento com som (Heat 
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Categoria do Equipamento Op•(ôes de Equipamento 

Systems) 

Equipamento de Rernoçãü de EvC:t~•üraclore.~. Roiativos, Evapüradores de 
Sclv·~nte Fluxo Conhnuo, Evaporadore~. cl8 En:o.u-

I 
garnento de Pehcuia, Evaporadüres FIEJsh, 
Cc.H1centra(it::r8s da reei rculação, Uitrafil-
trac~ão 

Equipamento de de.sidrat.:t•;:ãü Liüfilizadc.res, Secadores por pulveri::a,;:ão 

E;·:emplo 32 

Materiais 

Os mate.riais usados para ~·r8pEJra•;,:ão dos sistemas de liberaç:ão 

5 intrave.nC•S8 r•c)dem SH polim8ric~C•S fpC•f 8X8mplo, tubagem em polietB8!lO:•, 

~·c:!ivini!a, ~·olipropi!eno, 8 .similares) ou vidro. Tuba9t-m de grau ITiê.di.::c• pâ

drãc• 8 cc•nhecida pür conter pc·n~f·es hidr.:,fôbiGas nas superHries int~?.rnas da 

bk~as em C(•nl.atc• GL•Ill a E:c•lução de. tratamentc•, de mc11:Jo a reduzir a abs(lf'

ç:ão de• mat•~rial aquc:.Sü para 8. tubagem. (;c.ntudo, quaisqut:r porc;,·ôes hidro

fóbica~: na solur:8.o de tratamE-nto irâ(•, similarmente, ligar-se a ambos;, a tu

ba98m do cat8ter e C~utros c•:•mpc•nente.s do sist8ma rlt< libera·~:ão. Como r8-

15 su!tadü, urna ~·arl8 ·:;ubstancial de um agente farmaccdogicamente ativo hi

drc·f6bic.o ru)d8 t:er sequeE:.trada na~: paredes int8rnas do cateter da tubagem 

€~ vasc• de libera~;ão. Cünseqüentem.~n18, a dosa9em dos ag12-ntes farmaco-

lü9icarnent·~ ative·~· hidmfób!co~ pod~·m So?.í paE:síveis de erm, vis!o que uma 

~~arte substancial de:. agente ativü ~~~:.de ser ::tb~c·rvidc. r.as par8des da. tuba-

20 gem. Em tr&tamentos terap8uticüs crfticos, c'nd·~ o agente farmacologica

mente ative• h!dr:)fc,bic;.:, 8 usad(• ~·ara traiar uma do8nc?a, uma redU•(&ü signi

fic:a1iva na dC~E:e. 8fic:az do agente aiivü püde levar a uma falha tE:rapE-:utiG<:L A 

falha é psrticularmAnte cüntundentt- qu&ndo do emprego dt- por~:ôes tera

p8uticaE: que neceE:E:it8m que o agente. ativo 12.steja presente acim8 de um 

25 C8Ji•=' nível, ainda que o esp8ctro terap&utico S8ja estreito. 

Um novo metodo para introdut;&o intravenosa de um ago?.nte 
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farmacolo9icamente ativo hidmfóbico foi agora de.sc•)berto. Prc•tegendo-se 

as ~~~)n;:ôes hidrofóbicas do a9ente atiV•), através da asE:ocia·~ão com as por

çôes hidrofóbic:ds de um reve~:timento bioccmpatível (.por e:-:emr-·lo, albumi

na), a r.•wpenE:ão do agente ativo ~m teornar-E:8 ligado 8 tubagern é dramati-

5 c:am:>nte reduzida. A:::~:im, a r.·r~~:ente inve.n~:àc• permite o uso de drc•gas ai

tam~nte hidrofóbicas em combinação cnm r-•c•lfmo:.rús de grau médico padrão 

8 vi•jrc:~: hidrofóbicc·~·, em que a drc•ga 8 protE-gida, E!, pürtanto, não-&bsorvida 

na E:u~~~~Jiície. O m8tüd(,~ da inv;;mç:ão c:ompn:~endE! cc.lücar um reves:timento 

prote.tc•r de um r.~~:Mmerü bic·ec•mpativd (pc•r exemplo, aibumina) ern torn(l da 

1 O droga hidrc•fóbica e colc~~:;ar a cüm~·osiç:ão reE:ultante num E:istema de libera

t;::ãc• r.u:.limfricü hidmfóbico. Os m8tl)dCI::: da inv8n·~ão, são, rortantü, c:ar.•azes 

d•.?- m,?-Jhc)rar a !ibera•;ão de uma ~;érie de produtos terapêuticos hidrc•tóbic:os. 

ExemJ:•Io 33 

Aná!is:?. pN HPLC dü PEt.clitaxel 

15 Sist•?.ma Cmmatográfico: 

20 

25 

HPLC: 

Fase móvel: 

Velocidade de Fluxo: 

Sllin-.adzu LC- i OAS Sistema de Ub"?.ração do Sol

vo?.nte 

Shimad::u SIL-10A AutCt-injet•)r 

Shimadzu SCL-1 OA Cüntrc•lador do Si~;terna 

Shirnadzu SPD-Iv11 OAV Detetor das ~·repara•tôes 

do Diodo 

Shimadzu CT0-1 0.6. fomo de c:olunH 

Ph~::nomen:;.>:; ou C-18 

ÉiiJUalacetonítrila 65:45 

isCJcrático 1 ,O ml/m1n 

228 nm 

Identidade da Subst&ncia de Drcu::;a em Massa Paditaxel iBDS) 

O paclitaxal BDS e o paciimxel padrãc• 8P,9':·::., H::tusc.r Chemical 

30 Resear(:h, Inc., LotE~ 1782-1 05-5) foram quantitativa mente dissoivicios em 

acetonitrila e inj8tados em HPLC separadarru~nte. 10 )li de 1,00 mg/ml de 

paditaxel BDS e 1 O til dt- 2,07 mg/ml de paclitaxel padrão foram injetados. O 



80 

tempc· de retenç:ão de• pico ctc.minante do padita:·:el BDS é igual ao tempo de 

P?.tenç:ão de. r·aditax~?-L padr.3.o da Hauser. 

Potencialidade do Paclité:l'):el BDS 

O pac:litax81 BDS 8 o pa·~litax8l padrã(' fc.ram injetadeos ·~m HPLC 

5 cc•mü aGi ma dt?.~crito. A polênc1a do ~·ac:iitél.-:ei k•i derivada .::om bas8 na re!a

·~.:âc• da àr8a d8 p1cc• do padita:-:el BDS t:C•bro?. o ~~aclita:::el padrãc• 8 a püt&ncia 

c:onhecidEt do ~·aditaxel padrão. 

P•~1iil da lmpur8::a dü Paciiía:-:ei i3DS 

O ~:i:::t8ma de c:rc•matografia supradescrito 8 ca~~az de providen-

1 O ciar uma alta reE:(lluç:ão de ta:·:anos. 10-20 pl de 1 ,O mg/ml de ~·ac:litaxel BDS 

em ac8tonitrila, que S8 ·~nquadra na fai:-:a de re~:pc•s:ta linear do nosso sist8-

ma HPLC, foram injetado~. em HPLC. O ~·e1iil da impureza ki detsrminadü 

por án?.a de picc• relativa. 

15 

EnE.aic~ de Pc•tencialidad8 do Paelita>:el •?m Cap:;.:,)I 1M 

As ~;c•luç:ô8s padrão (60, 100, 120, 140 e 1f;O ~lg/m!) fc,ram pre-

~·aradas pN di~•süluç:ãc• quantitativa de padita:<ol BDS em 3·=x:> de HSA. As 

arnoE-:tras· de Ca~~..;ç,JTM fe>ram dilufdas em E·(•lu.;.:ão ::-ali na a -1 00 jlg/m! em 

Cí,ncentra,~ãc• de paclita:·:el. As ~.oluçôes ~·adrãc• e amo1::tras de Cap:(oi1 M fc•

ram fixada::· C(•nl cefaiL•rnanina c•:.mo um padrão interno, s8guido por Extra-

20 •;::ão da Fa~;e Sólida ou E!-.ira•;ão da Fas12. Líquida (ver abai.<.o). Injetar volu

mes iguEt.i~: -:;e~·aradament8 (20-30 ~-tn das-. prepara·~ôes padrão e pre.para

•;:é;es da amc•stra d1? Car•xct!™ em HPLC, para medir a rela·~ão de r8sposta 

de pit:ü entre padltaxcd e a cefa!omaninr~ de padrão interno. Uma curva di? 

c:a!ibrai~âo foi gerada pela r•3gres~.ão ao quadradü menos comum dos n=.sul-

25 i.adc•s das injeç:ô8S r·adr§o. A ~·(•tencialiclade de, pE<cHta~::~:! n•J Capxo!TM é de

terminada c:üm~·arando-E:e a P::.iat;::ãü da respüstEl do pico das. injeções da 

am(lstra com as inje·~ôes padrão. 

Periil d8 Impureza do Paclitaxel no CapxoiTM 

Capxcl™ fo~ subr.·,e~ida é. Ex1raç:&c• de F~se S·.:',lida cu Exiração 

30 de Fat;e Liquida (v8r C1baixc•) antes da inje·~ão para a HPLC. 30 J.ll de -1 

rng/ml d8 paclita:.:ei exiratdü de Cap.-:ol™ fürarn inj.::tado~: para inv8~;tigar o 

perii! de impureza GC11nC• acirna. 



31 

E·:trac:ão de F a se. Sólida 

Umc~ amüstra de Capxc•ITM é reconstituída até aproximadamente 

1 (1(1 ~g/rnl em ~:c:.luç:ãCt salina. Uma C•)lun& dE< extra·~_:& o dE< fase sólida, Bünd

Eiut (C-Hn, e c::ondick,nada e:om água. A coluna e carregada com 8 arnüstra 

5 que é extrafcla pelEI (:c,luna uE·.ando um vácuc). A coluna é a seguir lavada 

Cc)rn água, ~:eguidr) pur eiui,;ãv do pac.iitaxel com ac:8tCinitrila. ü 8luat(• c:on-

tend•:. pEJclita:-:el e:-:trai"dc· em acetc·nitrila .8 inj8tado na C(lluna de HPLC. 

E~:tra.~ão de Fase L1quida 

Uma amo::-.tra de Capx(ll™ 8 recorr::titufda até aprt:.ximadamente 

1 O 1 (1(1 )lg/ml em t::c:•lu•~.:ã.:. ~:alin&. A aproximadam8ntt?. 200 p.l desta amc,E:tra adi

ciona-se 300 ~LI de ac:8t(•nitrila. A mistura é submE-<tida a vórtel( p(•r ::=~o se

gundos e a ':óeguir c8ntrifu9acla a 3.000 g ~·N 5 minutos. O st:•brenadante é 

removidn e coletadt:1. O pc~lete 8 r8ssus~·en~=c• em 20(1 111 de s•:.iução salina e 

a etapa de e~·:tra•;:ã(' é re~·etida. O segundo ~:obn~nadante é a9rupado cc•ITt o 

15 ~·rimeirc•. O e:dratCJ reLmido é C(lnc:entrado por evapCJra·~ão, seguido ~·c•r inj.;;,-

20 

t:_:ão na HPLC. 

E)o.:emplü 34 

Di::tribuiç:ão do Tamanh•=' de Partfcula por EE:!=•ectros.:~·x•ia de CCJrrelacã(• ·:le 

F·~·ton iPCSl 

A dit::tribui·~.:ãc• dü tamanho de partlcula d•=' CapxoiTM recCJnstituíclo 

foi analisada por eE:~u?ctrü~.c:opia de corre!aç:ão de fc•t•:.n (PCS) nü Malv8rn 

Zetasizer, Malvern lm:truments Ltd. O Zetasi::8r foi calibrado por NIST trace-

m~nto para medição do tamanho de partícula do C::tpxol™ no Malvern Zeta-

25 siz·~r ino::luíu aju:::tes dü::: f:eguintes parâm~tros: 

Temperatura: 

Ang11!o d8 difusão: 

Disper:::ante de• fndice Refrativo: 

Comprime:-~to de onda: 

30 Visec.sidade (aut•:.): 

Índice r&frativo real: 

índice refrativo imaginário: 

1,33 

632· nm 

0,88 

1,59 

o 



Após preparar •J Zetasizer, determinar a set;tuir a diluh~:ão da a

mostra nece:::f:ária para uma boa rnedh~:ãc. do tamanho das leituras 1-\cts/sec 

(~·ara c:ome•::ar, c:a~·tar uma alíqur:•ta de 20Cl~LI da amc~Stra em uma pipeta, a 

seguir diluir C:(:m t:tpr.:•ximadanlbnte. 2 ml de 0,22 )lm de água de.stil.:tda filtra-

5 da). Cc•loc:ar a ~·ipeta em um retent.:.r de ~·ipeta dentro do Zeta~:izer e come

çar a m·~dição. Lügo que .-:.)IT!8C8 a medit~:;j(), ar•ar&cerá o mostrador do Con

tr•)le dü Cc·rr81aeionacJN. Do "menu", e~.C(•Iha mc•strar medidor de velc,cida-

velcu~idade. k•r c•u muit•:o alta c•u muitc• baixa, preparar uma outra amostra em 

1 O diluição mais alta ou mais baixa, reE;~•ectivame.nte.. O tamanho dü Capxc.l™ 

recün~:tituído füi analisadc•, feita a m8di8 8 registr8clo ~·or análiss rnu!timc,dal 

a~·ós tré.s auto-o:•peraç:fu::.s. O tamanhü m8dio de par1ícuia f~Ji de 155 nrn ± 23 

nm ~·ara 25 bate:-ladas de Cap:-:ol11
'
1

. 

E:,t?.molo 85 

de Polinucleütideo 

A medida que a terapia gen8tica ~·8 torna mais &m~~larn~?ntt- acei-

20 ~?/ou FDAl uma das barrEdras para E:uperar na imple.menta•;:ão desta ab•:.rda

gem terapêuti.;a é a reiutáncia do u:::o cie vetores virais para incor~·oração de 

material gen8tico no Çl•?.noma de uma C81ula humana. Os vfrus s8.c' in!rinse

Gamente tóxicos. Assim, o~: riscos c::rnl:'lutidos no uso de vetores virais na te

rapia g8n8iica, 8specialmente para ;:; tr.::.tamento de dc·enças não-gen8tica~:. 

25 não-letais, .são inaceitá,te!s. !nfe!!:.mentt::-, o:·s p!asmfd·::.os tram:1Hidos s2m o 

uso de um vetor viral, nc•rmalmente não são incCtrporados no g8noma da 

c:éluia alvo. Aiérn disso, como com a~; drogas cc.•nvencionais, tais ~·lasmídeos 

1ên1 ur11a IT1eia-vida finita no GNfu). As~:im, uma limitação geral a tmpl8men

tação da tem~·ia ge.nétíca (bem cem•) tHapia anti-sE-ntido, que f uma forma 

30 irwt?.rsa da terapia gent?tica, onde um ácido nucléico •Ju oligonudeotíde.o e. 

introduzidc' para impedir a E-xpr8<::Sãü gen~tica) tem sido a incapacidade de 

liberar efica.zmente ácidos nucléicos ou üligonuclec~Hdeos, ül:: quais são mui-
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to grandes para permear a membrana celular. 

A enca~r8-u:a,~:ão de [JI•JA, RI·JA, plasmicleos, oligonudeotideos, 

en::imas, e ::dmilares, em envolk·rios de rnicrocápsula de proteína ccrmo &qui 

de.sçrit1) ç·ode facilitar ::;ua lit•eraç}to miraria no figado, pulmEw, baçü, linia, e 

5 medula e::;pinhai. As~irn, de ac:c·rdo cr:'m a pre.:::ente inven•7,ã0, tais prcu:lutos 

bio:·lógk:r:.s ~·c·dem S•?.r liberadc•s aos IC~.::ais intracelulares ~~em o risco assisti

de. a.%odad) C(lfll eo u::;o de vetr:rre::. virais. Este tipo de k·rmu!aç;Eto facilita a 

absc,,·,;:ã•::'l nãc.-e::;~)E:!c:ífi·~a c•u endt)Citc•:::e dos envoltoriüs poiimfricos direta

mente da e:Nrente. san•;Jüíne.a ~·ara as c:flulas do RES í::dstema re.Hculeo-

1 O enr:k,teliall, para células musc::ularr?::; por injeç:ão intramuscular, ou pür inj.::H;:ão 

direta aCJs tum.:ores. Além dis:::o, anticürpo~: m:.noclc,nais •::c,ntra rec•:.ptc•res 

mt.:::leares püd.:-rn :::er usad(•~: para dire.:::iünar com0 a!vü c' prt)dUt(: en;::a~·su

ladc• êJ(l mie:lo~o ele alguns ti~11)S d8 ·~:81ula. 

[ 108n•;as, que r•r:,d8m S•~r dir8CiC•nadas CüiTIO aiVCt pr:•r tais G(tn~.-

15 tíUc:to~. incluem diabetes, hepatite, hBmofilia, fibrose d~:tica. H:clerüse mu!t!

~ola, canc:er&~- em geral, gripe., AIDS, e simJIEires. PN ex8mplc,, C• gene para 

fat•)r d8 r::reE:c:imento ~:imilar a im:ulina (IGF-1) pode :::e. r encapsuladc, ern e.n

vc•ltórios de proteína para lil:u~ra,~:ãc' ~·ara tratamento de ne.urc•r;atia p12.riférica 

diabética e caquexia. Os: genes c:c•dific:and•:. FatN IX e Fator VIII (ltteis pâra Ct 

20 tratarnenü.' da ht?.rnofiiia) püdem ~:er direcionadc•::. para C• fígadc• cümü alvc• 

~·c'r t?.ncap~:ulaçãc• em envc.lt6rios de micrcu~áp~:ula ele protefna da pres:er:te 

inve.nçãc•. Similarmente, c• 9ene para o receptor de lipc=proto3i'n& de baixa 

dens:idélde (Li11 ) püde ser dir8c:i:x;o.do pRra o ffg;,..jo t:.:omo a!vo para tratã

mento da artt?.rioesclerose por encap::·.u!a•;:ã.o :?.m envoltórios de mic:r•:'lcápsula 

25 de píc·tefna da preE:8nie inv8!1Ção. 

Out1·ü~: gen8s úteis na prática da presente inven•~:ão sã•:-. genes 

que ree~timulam a resposta imune. do corpo cc.ntr& células c8.ncerc•sas. Pür 

exernplü, antígenos tais cümo HLA-87, codificado ~·o r DNA C(•ntido num 

plasmfde.o, pc•de. sE-r incoJp•:;radc• em um .:-:n·.;.:.ltóriü de proteína da presente 

30 ir.vençã·:• ~·ara injeç;ão diretamente a um tumor (tal como (:àncer dt?. p81e). 

Uma ve:: nc• tumür, o antígeno irá restaurar-se para células específicas tu

morais, as quais 81evam •) nível de citc.cinas (por exemplo, IL-2), que tornam 
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o tumc·r um alvo para ataque do sistema imunológico. 

Como um •)utro e:.~E-mr•lo, plasmícft-os contendo pon;ôe::~ do 98-

nt)ma do vírus C:tdenCt-élssc"~iado :::ão consid8radCts pam t?.nca~·sula•;ãc. em 

•?.nvc•ltóri(IS de micr•)C:ap~:ula de pr(•teína da ~·r8~:8nte invt?.n•~:ão. Além diss•:., 

5 c•s envültórios cie micr•)Cáp~:ula de protelna dét presente invenç:ão podt?.m ser 

usark•s para liberaí •;.~e.ne::. tera~·8utlcc•E: paíá c:éluias CD8 + T, para imunote

ra~·ia adotada c.Ctntra uma série de tumores e doen•?as infecciosas. 

Envült•)rios de prc~teína da presente inv8n•;.:ão poc.lem té:lmbém 

E.er u:::aclos come• um sistema de liberaç:ão ~·arcl c:ur&r ,j,)&n•;a~. infecciosas 

1 O através da libera·~ão dir•?.Gic•nada de um nuci8Citid8o anti-sentido, por exeln

plc•, cüntra o vírus da Ht-pati18 B. Um e.x8mplc• d8 um tal r•ligonucleotlcl•) anti

sentidü é um fc•E'f•)rotioatCt de 21-mer, contra c• ~;inal de poliadenilaç·ãc• do 

vírus da hepatite B. 

0~: 8nvültóric·~· de prc•telna da pres8nte invenção podem também 

15 S8r uE:ado::: para iibe.ra•;,:ão do g8n8 reguladür da transmemt,rana d8 fibrose 

Cl:=;tica (CFTR). Sen?.E; humanos quo?. c:arecem deste gene des,?.nvoivem fibrc·

se cí~:tiGa, que ~·.:,de s8r tratada ~~c.r envr•ltórir:•s de microc;3psula dE! prütefna 

r•afd nebulizaç:ãco da preE.ente ilwenç:ã(l ('Ctnte.ndo o gene CFTR, e inalando 

dirc:etamente aos ~·ulmôe~. 

20 As enzimas podem tamb8m ser liberadas usando os t-nvolt6rios 

ele pmteina da pr8S8nt·~ inven·~ão. Por ext?.mplo, a enzima, Dt·JAse, ~·Ctd8 ~:er 

encap~:ulada e liberada ao pulmão. De rw:··do similar, ribo;:imas podE:nl ser 

tadas pN vírus, f-tN ligE!ç8.o de ;;tnticorpos adequados para o e::-:ter!or d•) en-

25 voik•ric• poiiméri>::o. Vaci!1a8 podem também ser encapsuíadas. nas micrcoGáp

~:ulas poliméricaE; da pre.s.:'nie invenqão e usadas para liberat;ão subcutánea, 

intramuscular, ou !ntraverK•sa. 

E;·:emplo 36 

Traiamt::nto Lüc:2ii:aclc de Turnc:re~. Cembr&iE: e TummE-oE: na C.:tvldade Pe.ri-

30 toneal 

A iibt::raçàc• dos ag.::ntt?s quimiCit&rapêuticos lüealmente a um 

tum0r é urn métc•do efica:: para exposição a longo prazo a droga, enquanto 



se minimi::a C•S efeitos colaterais limitantes de doE:e. Os materiais biocompa

Hveis acima e<pc•s:tc·~: pod8m tambfm ~:e.r empr~·gados em váriaf: fvrmas 

físicas, tais Gümo gfis, reticulados ou nãc•, para prc·~·iciar matrizE:s das quais 

ü ingrE-diente farrna.::c•l•)•_;ticam8nte ativü, pür ex8mplo, paclita::-el, ~·c•d8 ser 

5 lib8rado p.:•r difusão e/ou degrada•;.:ão da matriz. Cap:(C•I pc•de ser diE:perso 

dentro de uma matriz do material bi(lcc.mpaHve.l ~·ara ~·rc·~~iciar uma tormula

•::ãü de lit·eraç:ão ~·rülongada d8 ~·aclita:-:•~1 ~·ara c. tratamentCt de tumores r.e

rebrais e tumor8s dentro da cavidade r.•eritonea! (câncer do ovário e dr•enças 

metaestásk:as). 0::: materiais ~:e.nsíve.iE: à temperatura podem também se:.r 

1 O utili:;::ados como mati:: dispert:ante para a formulaç:ão da invenção. Assim, 

~~~)r e>:e.mplc•, o Cav·:r:•l pc•de ser injetado numa fNmulação Hquida de materi-

copolímeros d8 ~·c:·lialquilenoglicóis •?. ~~~)lilac:Hd8')/glicc•letos e similar), que 

9elatiniza nü loc:al do tumor e propicia !ib>?.rac;:ão l.::nta rio Cap..,~ol. A formula-

ve.is ~-upramenc!c•nadc·::· para ~·mpic:iar urna fc;rrnula,~ão de libera·~;ãc• (C•filr-.:•

lada de• paciHa:-:el, que, atrav8s das propriedad8s da fc.•rmula•;:ã•:. de Capxol 

(albumina a~:~~~:.ciada C(•nl paelitaxel), rpsulta em menor toxicidade a•) tecido 

cer8bral bem c:c•m•) tc.xieidade 2-istemk~::t t·ab:a ·~omo acima :;;xpost(l. E:::ta 

20 c•;mbina·~ão de Car.•xc•l ou oulrüs agent8s quirnic•tHápicos iürmulados sirnila-

ser util para a libera•;ã•:. contrc•lada local de agentes quimioterap8utic~oE; para 

o tratamentc• de l.un 1c.•re.~: só i idos no ·~8rebro e. peritónio (câncer ovariano) e 

25 das não estão limitada::: ao uso do paclita:-:el e podem ser utilizadas com 

uma amp!a E'érie dE: ingredientes farrnacologic&mente ativos, incluindo antiin-

res. 

Exemolo 37 

30 Es1abilidade d-:' Cap•:oFM Seguinte a Rec-:•nstituicãc. 

O Cap:xol lic·filizado em fra~;cos de vidro foi recon~.titL11do cüm so

luç.ão salina normal esi8ril a Güncentraçôes de 1, 5, 1 O e 15 mg/ml, e arma-
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.:::enado à temperatura ambiente e :::•)b cc•ndi·~=ôo::s refrigeradas. As suspen

E:Des f•:•ram .:;ncc•ntradas ll•)rTiC"Jo?.neaE. pür ~·elo menoE: três dias, ~:ob essas 

C:•)ndiç:ôes. Medi•;ê'u?.s de-· tamanho da ~·artíc:ula n?alizadas em várias ocasi.:•es 

indic:ar&rn ner1huma altera·~:âü na dis:triL;ui•;:ãCt çJc, tamanhc'. Henhuma pre.e:ipi-

5 ta·~:ãc' foi observada st:·b e%a~: (;•:.ndi•::l:tes. E~ta E-stabilidade 8 ineE:~·erada e su

~·era prc•blerna~. a~:so(:iado:=: L:•)m (I Taxo!, que predJ:•ita dE·ntro de cerca de 24 

h·)ras após r•?C•)n:::tituiç_:ão nas c:c·nc:entra.~:6e~: re80mendadas de 0,6-1,2 m9/rnl. 

Aifrn disse•, o Capxol recúnstiturdü Ha estável na pn?senç:a d8 

materiais d·~ tubagem ~·olim8rica rJif8r8ntes, tais cc.mo teflon, E:i!âsticü, ~~c·l!•?.-

1 O tilen•), tygon e c:'utroE: mat8riais de tut•agem para infu~.ão ~~adrã('. Isto é a 

vantagem principal ~:obre (1 Tax(,l, qu8 e~:t& limitado a .:::onjuntos de infLtE:ão 

15 

FNmas ele Dü~:aqem Unitária r·ara CapxCtl™ 

O Car.•>:ol e N·~~·arado c:ümeo um pó liofili::::~d·} em frasc·:·s ds ta-

manho adequaclr:.. A~::;:irn, urna d•:.::.ag&m d8s-=jada r.u:.d& ser enchida num 

rE!c:ir:•iente adequado e lk,fi!l=aclo ~:ara c:•bt.:;r um ~·ó contendo e~:senciaimente 

albumina e pa.::lita:-:81 na quantidade deE:ej&da. TaiE: recipientes ~:ãc' entãü 

rec•.•nstituidos co:•m sc•lu·~ão salina normal e.~;térilou •:.utro diluente aquoso até 

20 o volume adequado no ponto de usr:,, ~·ara (•bto?.r-se uma :=:u~pensão h(•ITJO-

ment•.:. admini~:trada a um pacieilte, seja r.•c·r inje•:=ão eou infu~:ão com 8quipa-

n-i8ntos de infusão Lv. padrãrJ. 

Alem disso c• CapxCIFM p·:od8 ~:er ~·!'~?parado como uma sc·lucào 

25 cc.·ngslada, pronta-para-uso 8iT• garrafas ou sacos, que ~-eria det".cc,ngelada 

pN ocasião do uso e administrada simpiE!E;mente ao paciente. Isto evita a 

e!apa de !iofili::a;;::ão no procc?sso de fabrica•?ão. 

E ba~:tante surpreendente que, quandCI a fürmu!açãü da in•Jen-

30 ta:·:el, um grau muitCI maic•r de mielo~.~:upresão resulta do grupo clü Ta . ..:ol 

c:ornparado c:c•m o o;trupo da fctrmulaçãc• da invenç8o. Isto pücle resultar em 

incidé.ncias menores: de infec:~~C.es ou -=!~·i~:ódios febris (por ex~?.mplo, neutro-



penia febril). P(uje também redu::ir o tempo df. ciclo entre tratam~~ntos, que é 

atualment8 de 21 dias. Com o uso de c:c•mpüsi~;ôes farmac&utic:aE: ~;re~;ara

da~: de a..::ordc· com a ~·resente inveru~:ã1), este ciclo d8 tempo pode ~:er reduzid•:. 

para :2 E:emana~: 1Ju mertc•s, ~·f.rmitindc· mak·r efi.::&cia do tratament(• de c::ànc:•?.-

5 res. A~.sim, 1) uso de GOITIP(•Si•~fu?.::: farmacêuticas preparada~: de. acorde• com a 

pre~:J?.nte invenção pod8 ~·rc•piciar vantagem substancial sobre (1 Ta:-:ol. 

E:•~?mplc• 39 

Uberacãc• Oral das [lrr)qEts 

Taxcd 8 muito fracamente abE:orvido por via oral. Fc·rmula•?ôes 

1 o ~·articuladas, tais CC•m0 Car•xoi, ru:>d8rn intensificar em muito a ab~:(lr•;:ão das 

droga:::, tais C:C•ITIO r•ac:litaxel. Além dis~:o, as fCirmula·~:ôe::: da invenr;:-.ãc:· d8 pa-

~·ara administraqãu üral de drl)gas. O u:::c• d8 tt?-nsc~ativos, 81TI comh.inaçãCt 

com e:::sa~: fCtrmula·~.:ôeE:, inten::;ifica de mc,do -::urpreendente a bit:u:li:::r•c•nibHi-

inibidNes enzimEiti.::os, inte.m~ifiCE<dores de ~·8rmeat;ão, agente~: de ~·ar8a

menlo de íc,n, inibidc.res dü m:.tabc,lismo, aumenta, de. modo surpr&endente, 

a absc•rç8•) ora! cléi.S fc.rmula•~:(u~s de ~·aelilax81 da inv8n·~ãü. E.·:em~·ios de 

agent2:=· de ~·C~.r8ame.ntc• d8 íün incluem, sem limita•;.ão a, trid•:.rc•ac:etéi.tc,, sali-

20 cilatü de tric~l.:.n)acetato, ác:id•) naftal8nc' sulk•nico, glicina, c:ai-bünato de bL:-

i'J,i,J-dibuliiaminoetileno, n-alquii sulfonatc•s, e n-alquil ::;uifato:;. E.r:emplo:3 de 

int&m:ificadores de pHmt?.ação de membrana incluem, ~:8m limitaç:ão a, ca

prat(• de sódio, giiceríd8i)::: de acila, alquii ru)ik"·xietiiE-no acii éieres .::arnil!nas, 

colato de. sc"jio, iaurocolato de sódi0, í:auroc!ihidrofusiclato ele sódio, EDTA, 

25 salic:ilato rle sódio, metúxi:::salicilatc' de sódio. Uma lista~Jem nãr)-limitante •je 

tenseeativN: e lipídeos que pod8m s&r uE:ados para as formulaçôes da inven

t;,:ão (orar~·~ aqui dese;ritos. 

E;:t?i"IIC•IC• 40 

Moc!o de Admin!strar:ãCt dü Caoxol 8 Formulac:ão da lr1v8ncãc. do?. Outras 

30 DrCJgas 

As formula•?ôes da invenção podem ser administradas por infu

são intravenosa, bolo intravenoso, injet;:ão intraperitonial, inje·~:ão intra-



arterial, inJeç:ãc• intraportal, embolizaç:ão hepática, inj8·~=ão intraturnoral ou 

irn~dante., inje•;.:ãCI intra-ur~?-tral ou P•)r ic,ntoforese. injeqâ•) intramuscular, inje

•;:ão ~.ubcutànea, inj•?.Ç=ã•:. intratec:al, inala·~:ãc• do pó secc' ·:.u lfquido n.=.buliza-

5 Exemr:lo 41 

LISC! d;:• Cav-:c•l para a va~:c:ulatura Anaiogênic:a Objetivada 

A angin98ne~:e foi implio::ada c:CJmü uma causa e/(lll fator de e·(a

cerbw.:ã.:• ilü rrogres~:c, de dt:.t-ru~:a::: tais com(l câncer, Et.rtritE- rsumatóide, e 

retin:)patia. Descobriu-se, E:urpret2rKlentemPnte, que r_, Capxol püde reverter 

1 O o:•u redu.:::ir a gravidade da artrite reumatóide, bem comü curar tumor8s em 

modele,~: de animaiE;. É pc111anto ~·os:::i'vel que o Capxol pCtssua atividade an

tiangiCtgenica. Para tomar c' Capxo! aind8 mais eficéi.:::, á po:=:sívei aiveJar a 

va::.culatura Emgic•gênk~a atravt?s da liga•;.:ão d8 peptideos ad~?-quados ao 

Cav~ol. E-.:1?-mpl•:. ele urn tal p8~•tideCJ é RGD facido ar'jininEt.-glicina aspàrti-

C:a~~x·:d, Lrll outras drr)ga::: preparada~· I='"~ICJ pn:.c8e.sc· da inve.nç;ãC•, para tHa

~,ja direc=i•:trlada. O r•eptíd~?-;:./Ca~·xü! peode. ser adrnini~•trado pc•r me.íüE: cc.n

V•?.nc:ic•nais a pacient~?-s em ne-.•::E,t•sir:l&de do me~.mc1. 

Exemplo 42 

20 u~.o de• CapxoiTM para TratamE!nto de Doenca do Ffgado 

Carcinoma he~~ato:•cE>IuiE~r em e~tágic• final e outros canc~?-re.s do 

fígado ~·odem SH tratad•)S por administra~rão de Ca~•xül intraportalm~?-nte. A 

embcdi.;::a.;,:ãc• dir8tamente z:o ffgado ::it.:m:?nta em muito a dose qut! atinge o 

fígado. Além disso, clc•ses muit(• mais altas do qu& do Taxo! crJnvendCtnal 

25 ~·od8m ser utiH.::adas para tratar &s dcu?.nr.&s ma1s 8ficazm8n1.e. TE:tmbém, 

ag·~ntes d? direciortame.nto adequado:::, tais C•)mo proteina ou peptideos que 

uma maiür eficácia t8rapêutica. 

30 clfnicoE 

E-.:e.mplc: 43 

Estude• da Toxicidade/Mielc•st:uor8são de P;:tclitaxel - Comparacão da For-
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10 

15 

20 

mulacão BMS e Cac•xül™ para Estudo de Dose de Acfministracão Única em 

Ratos 

ratos) 

Um re~:umo do &:=;tudo 8 apr8s8ntado abaixo. 

Pianejam8nl•): 1 X, Infusão intraver 1üsa de dose. única (1 o dia) 

Animais: Ratc•s ~;praÇJue Dawley, -+Omachf:.:::, 40 fêmeas 

5 ratCt~Jagrup&dos ~~~)r sex.o 

Dura•;ão d•) estudo: 15 dias 

Grupos de tratamet1io: BMS (i veículo+ C~ grupos tratados) 

Cap>-:oin.r, (i ve.ícuio* + 3 grupos tratados) 

Do:::8c::: BMS (0, :3, Ei 8 9 mg/kg) 

CapxolrM (0, 6, 9 e 12 mg/kg) 

C•)ncentr&ç:ão d& dc•se: 0,6 1119/ml (todüs os ratos) 

Volume da dose: BMS (15, 5, 10, 15 m!/kg) 

C&J:•xol™ (20, 10, 15, e 20 ml/kg) 

Veloddade. de. infusã0: apr•:.>:imadamente O, /"5 ml/hora (tc•dc•s os 

Via da d•:.saqem: lílfm.:ã(• intravenosa, veia da cauda 

Obs. c:lini~a 1 >i dia 

Ac(•mpanhamento c!fnico: Dia~: O (antes do tratamento) 1, 3, 7, 

11 15. LiE:lage.m ~·adrão para NCI Te'>: Branch 

Pesüs GN~'or&is: Dias -1. 1, 3, 8 e 15 

("• (t V8ÍCUIO é preparado !X•r ~q·c.•C:'=:!S~:O idêntico ao descrito na S8-

cão de fabricac-;ào, .~(lm exceqão da adição d8 oacHtaxe! r'1'U8 € orn:t:da)_ 
,;) -· • -· w ' 

25 Exemplo 44 

Estudo da Miek·::.~;upr8:::s§r, piil)lO (To . .:icidade Hematológica) 

Ante..s do infcio do es"ludc' formal, foi realizado um estudo piloto 

com 3 ratos no grupo do CapxoiTM e 3 mt(1s n'=1 grupo de' BMS para detHmi-

nar as conseqüências. A do~:e usad& foi de 5 mg/kg com um volume de do-

da cauda. ÜE; re:::ultadc·s deste 8studc' estãc• re.::.umidos no gráfic(l (ver figura 

3), o qual mc·s:tr& a alteraç:ãc. perc&niual em C(•ntagens vVBC (cüntagem da 
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E:é.ri8 branca do ~:angue) (um indic:adc.r da rnielossupressão) para cada for

rnula•;:ão comCI uma funç;3o do tempo. 

Cc•ndu:::ôes dü Estude, de Mielc:.ssupressão Pilote.: 

OE: dad·:.~• mC~E:1ram r::ontage.m:: e-.:pn~s:~:ivamente mais baixas de 

5 WBC (média + SDJ nü grupc• do 8rv1S C:(lm~·aradc' com ;:. grupc• do Cap;o:olrM 

indic&ndc• um maiür grau dt< mieJ.x;E:U~·res~.ãc, ~·ara a formulação BMS (~:u

~·ressão ma:-:ima d8 WBC de >70':;{. para BMS; supreE:são máKima de WBC 

de <3(r=%~ para Cav-:ol™). A analise dc•s dado~· mostra uma diferer11~a estatis

ti(:amente ::•igniíic:ativa (p < 0,(15) entr8 c.s dois grupos para tod•:.s c•::: pc.ntos 

1 O d.::. dados, c:üm exc:e·~ão para o dia O, 13 e 1..J.. Além db::so, niveis nc•rrnaiE: de 

WBC ~:ão recuperad(,S dentro de f; dias no grupo que recebe CapxoiTM, en

quant(: que ::.ã(, n8ces:::ários 14 dia~: para re.:::upera•;:ão de nívei8. nürmaiE: de 

WC nü gru~u) dü BMS. lstú indica uma t(l·.:iddade hematc•logica expressiva

n .ente redu:;:ida para o Cav·:o!TM. Case, re"::ultad•)S similares sejam vistos em 

15 tentativas c:línk:a~; humana&., e~:tes dados ~~~:.dem &:ugerir que o tern~·O:• do e:i

do (atuaimenie .3 E:emanas para Taxoi@) '='ntre ciclos subseqüentes de tra

tament') !Xld8íiam ~.er expiessivamente reàu:;:idos (~•OE;sivelmente ~~ara 2 

r::emanas üU me~:mü 1 l::emana ou rrv~nc•s quando do u~;o de• Cap>·üiTM. 

Ea:emplo -+S 

20 EE.tudc, Pilc•tC• da Efk:àcia Ar1titumNal 

Ant8s d•J in1cie• do eE:tudo acima, um estudo piloto com CapxoiTM 

foi reali::ado para determinar as f ai :(as de do~:8 objetivas e a eficácia. Os 

camundc•ngos (n = 1 0) fcoram implantadü2 ~;ubcutaneamente C:t)IT• o tumor 

m;=tm~rir. fv1Y-1 ~ I• 1r~t::.m~ntn fni ini.""i~.-.lr. rul<::.cnrl,-. r. iaarY\r.r ~ ... :~-: ................... ,:.-..-
.. --~·. ·-·.- . -.: • . - - ... ......,,._, • ··--• ,,....,.. ,.._,, " .. ._.,._. • ...,...._. '-!~•'-4.1 I '~..AV V lt..UIIL'I Ollllyli.J O, .. JI \_1.1\ ~~ 11~-

25 damente. 150-300 mg de tamanhü. Isto cu:-eorreu ~~8!0 dia 12 e o tratamento 

iniciOU-SA nü di8_ 13 8pÓS a implanta~:ão inic:ia!. C.apxc{fM foi rc::·cons.titufdü 8m 

soiu·~;ÊÍO ~:aiina ~,ara (lbt8r-se urna sollll:;:ão .;oloidai de nanopartículas de pa-

Ca~~xoFM reconstituído. a uma do~::e de 20 mg/~:g (identificado por VIV-1 J, 

vos. O 9rupc• ~·ortador de tumor de control8 (n =51 recebeu E:omente ::oluç:ão 

saiina no mesmo prüwama. O tamanho dos tumores foi monitorado como 
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urna fun,;;ão do tempo. O grupc• de c:c,ntrole mr;strou um tremendo aumento 

nü peso turnoral até um& média dE! mais de -+500 mg e todos os animais nes

te grupo foram S'.ac:rific:adc•s entre o dia 2E: e dia 38. O grupo de tratamento, 

pc•r outrc• larlc•, mo~.trc•u uma eficàd& n-:•tavel e todos üs animais não tiveram 

5 tumores mensüraveiE: pelo dia 25. 0~ animais dest8 grupo foram todüS :::acri-

10 

recNrénf';ia e nenf :uma evid&ncia de tumjr. Os resulta doE: são mostrados na 

COi-.JCLUSÃO: 

Este estudo m.:.:::tmu atividadE! antitumoral ncMivel para o Cap

xc.ITM. Assim, a atividade antiturn(•ral do pac:lita:.-:•?1 é pre~·.e1vada na formula

ção de Ca~·xol™. E:::te es:tudú indica que a admini~:tra~:ãc' intravenosa de 

nano~·a1iff:ulas ele pac:lita>:i:-1 ~=üde SH tâo efica;: quanto a acfministra•::;ão da 

drcu;Ja na fNma S(Mivel. Assim, c• CapxolrM müstra eficaz e potente atividade 

f·Jc,ta: Com baE:e noE: dados d& literatura e na E:xperi8nda d8 ci

entiE:ta~: de• SRI (S(•Uth8rn Research lm~titut8) ft:.i e~:tab81ecido que Et dose 

máxima tolerada (MTD) dt- pae:litax81 dis~;olvido em dilu8nte 12 ("Crema-

20 phür"/etanúl, que é c:• rne~:mo dilu8ntt- usado na formul&ç:ão BMS) 8 22,5 

mg/kg r•ara e~:;ta linhag.;.m r•Etrticular de camund•='f19ClS aHmicos. Este resulta

do f c.btido pCJr diluh~:ão dü padita·"el a uma concentrw~ão muito maior em 

diluente ·i 2 cornpEtrado com a formuiação BMS comerci;=tlizo=~da (pi=tr:litr-txel 

BMS, 6 mg/ml em "Cremar"lCtr"/t=etanoi). Faz-se isto para minimizar a quanti-

25 dad:? ::!e "Cremapi-Px"/etar.ol admini:=:trado ao c.amündongo, para evitar to:ll:i-

cidade 'J::-:icular. Em uma cloE:e de 22,5 mg/kg, o paditaxel em diluente 12 

r·c~s~:ui mesma eficácia do que aqu81a do Capxc-lrM acima. 

Exemr•lc• -l6 

Tratame.ntc:: da .A.rtrit~ Rt>umat•:'·ide em um Medeio .Animal r:::c•m tJanc~partícu-

30 las de Paclitaxel 

O modele• dE: artrit~ induzida por colageno em ratos Louvain foi 

UE:ado ~·ara teEtar ü 8feitco terap8utico das nano:lpartículas de Paclitaxel nâ 



artrite. Os tamanhos das ~·atas dos animais experimentais foram mc.nit()ra

dos para avaliar a gravidade da artrite. 

A~·C!S a artrite ter 3idc• C(lmpletamente des81wolvida (normalm.:-n

te 9-1 O dias apó~: injt-t(Êiü de c:ülâgenü), C•S animais s.)':p8rirn•?.ntais fc.ram divi-

5 didc•::; em grupos diferentes para re.c.•2.th?.r seja nanopatiículas de ~·aclitaxe.l, 1 

mg/~~g q.c•.d, üll nanc.~•aliíc.ula~: de r:•aditas:81 (1,5 mg/kg + prt?dni':•ona 0,2 

rng/kg q.o.d (tratamento (:1)mbinadc1) intraperitc•rlialme.nte para 6 doses, E! 

;::8guir U!Tl8. dose pc·r 8&mana duran1; tré.E: semana~;. Os tamanhos das ~~atas 

T•)ram mediiJ,:.s nc• c•xnr:.·~o ck• tratamentCt (dia O) e e:ada vez que a droga füi 

1 O injetada. Um grupeo reeeb.:.u ~:c. mente soluc~ão :::ali na normal como controle. 

No final do 8>í:pHimentü, .:• grupo qu8 re.·~8beu nanüpartícu!as de paGiita;..:el 

cc.nseguiti um.:t reduç_:ãc, de -t2c'{. nc.• tamanho da pata, c.• grup<.• de tratamentü 

•:::Ctrnbinado rnc•strou uma redu·~=ãc• de :33c1~. nc• tamanhc' da pata, enquantü (1 

grur'c' de (:Ctntrolc~ tinhR cerca de. 20·:;:=- d8 aum~nto nc. tar;-.anho da pata. O 

15 t8.manhc• dêí. pata or~ginal ani8':-: da aíiTiie. sei inàuz.ida era de 50c;.: .. Q~; resul-

tsdo::; ~~od~=m s&í vistos na Figura .2. 

Conc!uindü-se, as nanopartfculas contendo paclita;...:Ed dem•:.n~:

traram efeito terapéutic•) na aririte. Para i:-vitar 8feitos cc·laterais do u~:o rm
longado d8 ambo::: o pac:!ita;•.8Í 1:; ü e.ster.:•ide, f provavelmente m~ihor esco-

20 lher um tratament•) ._::ombinado que ofereça ef,:-ito E:imilar, mas somente a 

me.tad•? da dosagem de cada droga. 

E-:8mplo..l7 

O Efeito dü Capxol na ReE:tenc•s8 Arierial 

A pn:.liferação muscular lisa var.c:ul&r anürmai (VSMP) 8stá as-

25 $C•c:iada cüm distLirbios c::t.rdi(•Var:·.culares 1ais •.x•mc· art8riosclemse, hiparten

:::ã.~. e a mak.;ia dos ~..,n:•cedirnentos endovascuiares. VSMP anormal é uma 

c.:·mplícaçãc· cümum de angi.:.pias1a corc•nária transluminar percutànea (PT

CAL A incidência da .-er.ten•:.se crônica resultando de VSMP E:eguinte a uma 

FTCA f(.,i relatada cc•rnü '?.levada quante> 40-5(1'=_;·~. dentm de 3-6 meses. 

30 A alta incidfncia de r8N~!usão vascular a::::sociada com PTCA 

cc•nduziu ao desenvolviment•:. do rnc·delü animal in vi\.-o de restenose e da 

busca para agentes na sua rrevenção. O estude• a seguir descreve o uso do 
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Cap>:ol na ibinic;:ãc• da re~·.t8nüse E'.eguinte a um trauma fntimo da artéria. 

Ratüs Sprague-D8wley macho~: (Cilarles River) r•8sando 350-

...J.OO gm sãc• anestesiadc•s com Ke.tamin e Rüm~·um 8 a artéria carótida co

mum direita 8 e:-:~·c•sta ~·or uma distância de 8 o::m. O tec:idc• aderem8 8 limpo 

5 para permitir que dois gramr-•os DIETRICH micro bulldog ~:ejam c.olocadoE: 

10 

em cerca de 2 em distanteE:, em torno da carótida, ~em c•c:asiona r danü pür 

esmagamento ét(• nervc1 vago üU gànglic· c.&rvic.al E.uperior a:::sociadc• e cor

dê!ü simpéitic•:.. tJenhuma ramifica!~ãc· estava presente junto com este seg

mente• do vasc•. Uma agulha rie calibre 30 unida a uma válvula de 8 s&idas 8 

primeiro inserida e a seguir retirada da e~-.:tremidade inferior do segm•?.nto 

iE:olado, para r.~rc·du:ir um •)rificio na ~·arede do vaso, e a seguir in~erida na 

feosfat•:. é injet::tda ~·ara en:.~aguar tüdo o E:angue dentro c!CI segmento i~:oladCt, 

a :=e';,HJir a válvula de 8 safdaE: 8 girada para •)utra conexãü a uma fünte regu-

qem do endot81i,). O sE-qme.ntc• é a st--quir novamente enchido com sc.luçãü ·- ... ·- -· 

salina antes da remc"~:ãCJ da agulha do vasü. Antes dos grampo~:; serem re

m,:.vidos, os c.riHcic·s ela agulha na ~·arede dü vaE;o são cuidaclc~s&mente cau-

20 terizados para evitar ~;&ngram8nto. Um .:::huma,;:o embebido com St:•iuç:ãc• :;a-

terrc•mper o E;angramento. A ~·ele 8 íechada cc•m grampos dE- m~tal de 7,5 

mm e lavada com Betadina. 

Tc,dc.s os animais receberam a cirurgid descrita acirna e fNam 

25 ~;acrifiead(IE: no 1·F dia ar.u5s a cirurgia. A art8ria carótida de c:ada lado foi 

rf.constituida por e>:ame patülógico. O !ad1:. n2.o-operadt:. servirá como auto-

Cüntrc:le. 0~::: gru~·(•E· t?.:-.:perimentais !"8C8bera.m diferentes iratamento como 

Grupo 1: TratamE!nto com alta dose d& Capxoi 

30 Paclitaxel 5 mg (peso/1 (JOmg albumina humana)/h:g/semana, iv. 

Grupo 2: Tratam=:nto com dc·~:es baixas de Capxol 

Paclitaxel 1 mg (J:•eso/20 rng de albumina humana)/kg/sarnana, 



94 

iv. 

Grup•J 3: Ccintrole de v•?.ículo da dresga 

Albumina humana 1(Jü 1119/kg/se.mana, iv. 

As &mc·~:tras do b:oensai•J da artéri.:t c:arótida são pref:ervadas 

5 em Formalina e seguidas de E:8•?C.e~: tran~Nersais (E; J.Lml sãü cortadaE; a par

tir dos bl0l:(•S d?. paíafina e manchada~; cc•m hematoxilina 8 ec•sina. Afl. àr•?-as 

de se•;.:ão tram::versal das túnic:a5: de·~: Vêl.Sc•s :::angüineos (íntima, mediana e 

<=~·-hJentf,-.;-:.) <=:~::, o·u·~r.tl·r··.·.-:arJ·a~ __ ..__ .,~ ...... """". '-liA- -. \..4. - ..... 

As art8rias carótida danificada~:: nü 9rupo de controlE< müstraram 

1 O acúrnulc• notável de cÉdulas musculares lisar. íntimas e invasão VSMC da 

membrana fundamental. A espessura glo:.bal da par8de da artéria carótida é 

dobrada. 0::: gíUpo:~s de tratC~mento mo:.straram uma diminuição ~statistic:a 

significativa na e::·pe~:sura da ~·ar8cl8 fntima cc•mparados ao&: d8 cc•ntrc•le. 

E··:emplo -+e 
15 ObiE'tiva,~ãr:: In Vib."'l das Nanoc•artículas 

rvl"?diant8 incoípotaçãc· d·:- algumas partes alvü, tais c:o:•mc r-•mte-

carideüs e similares, nc1 interic•r do reJeE;tim~nto pmtéicü das nanc•partículas 

20 namento püd8 sH utilizada para ~·rüç=ósitCts terapêuticos ou dt- diagnu=.tico. 

Exe•mplt:o ..J.ÇJ 

Objetivac:ão do Antk:ürpc• de. Envoltórios Poliméricos 

inven•~:ão P·~rmite a ligaç:ão d8 antiGorpos mc•nodonai::~ ou poiiclünais aü e.n-

25 voltório pc,!imé.riG;). Anticorpos po:•de:n ~:8r incorporados aos t?nVC11fc•ric•s p(lli-

méric•)S á m8dida qu8 C• envoitório de microcàrsula poliméricc) é formado, ou 

os anticorpos podt?m ser ligados ac• 8nvoltóri.:. ~·c·nmérico ::tpós sua prepara-

çãc •. T éc:nicas ~·adrão de imc·bili.:ação da ~·rotefna podem -::e r usad::ls para 

e::·ta finalidade.. Pc)r 8X8mplo, cc•m mi~rc;cápE:ulas de proteína preparadas d& 

30 uma pmt.:âna, tal c.omo aibumma, um grande númo:-ro d8 amino:"~grupos 8m 

re:::íduoE: rl8 li::;ina albumina estão di~.ponívei~. para liga·~:ão de anticorpos a

dequadam~:nt8 mc,.dificados. Cümc., ex·~mplo, agE-ntes antiturnorais podem 
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s•:'r distribufdos a um tumor ~·or incOIT•C•ra•:=ão de anticc•rr•os c:ontra o tumor 

ao envoltório p(•iíméric·c,, a medidct em quE< este se forma, ou os anticorpos 

contra o tumc•r püdem ~:er li9ados ao envc·ltórk· pülimé.rico após pr8parw:ãc• 

deE.te. Come' um uutro e .. .:em~·lc., ~·r'=•duto~: gené.tiC:(•S:, p•:u:Jt>m ser distribufdí)S 

5 & cé-lulas e~.pe.ciíic&s (por e.·:em~·l•), hep&tócitos ou algumas c:81ulas de ori-

nas c8iulas-aivo para o envo!tóric• ~·•)iimé.rico à mt>dida ern que este se for-

•?.nvollC::,rio pülimf.rico após ~·reparac:::ãü dt?.::•te. Além disE;o anticNpos mon•)-

1 O dc•naiE: ·~ontra rec:e~·t(•res nuc:lo~ares pc,dern ser usad(IS ~~ara objetivar C• prc'

duto encapt;uladCI ac• núclec' de algun~: tipos de célula. 

15 

Exernpic• 50 

Otdetiva.-~ão de• Agente lrnun(,t:~:U[•reE:E:ivc• a Órqãos Tr&nsJ:.Iantadús Usando 

Liberacão lntravenoE;E.t dos Envc,ltóric·~· P(•iirn•?.ricc•s Cont8ndo TaiE> Aqentes 

Agentes imunc•S;E:u~·ressivc•s são usados extens:!'!8:Tl&nte seguin

le a um trans~d3nte de órgão, r•ara ~·r8V8n•;.:ão de epis6clios de rejeição. Em 

~·articular, a clciCi:::pürina, um ~~~-·t8nt8 agente imun;:.::;supreE;sivü, ~·rülünga a 

sobrevivência de tram:{•lê:mto::·&· ak·g8níc:üs envCJivendü p818, cc,rar;;ão, rim, 

~·ánGreas, medula l•sS;E<a, intestino dE-Igad(,, e ~·ulmâ(,, em animais. A •::iclc·s-

20 porina demünstrou reprimir alguma imunidadE"! humCtral e, em uma maiCtr ex-

~·erE:8nE:ibilidade retardada, e.ncefak,rnie.lite al8rgica, artril8 adjuvante dE' Fre-

und, e uma doença Arverto ver::;u:; hospedeiro em mwtas espéc:ies animais 

par& uma série de órgãos. Tran~·plant?.s ak•g8nicc.s de rim, Hgaclc.' e coraçãc•, 

25 que übtive.ram suceE.SI), rüram r8alizados: em ~:e.res humanos com o uso ôe. 

ciciospvr·rina. 

A Giclospürir•a é atualm:?.nte distribufda na f·~·rma oral, seja cümc• 

câr•sulas cC>nt8ndo uma sc•lução d8 cidosporina em àlc•J01, come. em ólec•s 

tais c:e:mo óleo de milho, gllce.r\dE<c.::· ~;c.fio):isttlados e similares, ou como uma 

30 ::.c~luç;ão em ole0 dE· oliva, glicerídec·~~ poliüxíetilados e similare~;. Também 8 

admini~trado em inje•?ão intrav&nosa, 12.m cujo easo é dissolvido numa solu

ção de etano! (aproxim&damenie 30'\.) 8 "Crema.phor" (óleo de rícino palio-
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•:ietilad(l), que deve ser dilufdü 1 :~0 a 1:100 e.rn s:oluç:ão E: ali na normal ou em 

se.~~. d~ dextwse ante:: da inje.·~ão. Cc.m~·arado a uma infusão intravenosa 

(i.v), Et bicu:iis~u)nibilidad8 ab:::oluta da sc•ltl•~=ão t:.ral e de aproximadamente 

~:(1'}~. (Sandc·:: Pharmact?.utiGal C•)rp(•ratíc.n, Publicati•:.n SDI-Z1 O (A4) 1990). 

5 Ern geral, a libera,::t.o i.v. de c:ie:lc•s•~·(•rin& sofri?. de prc·bl8ma~: similares aos 

atualmente pratk:ad•:.s quandü da liberaç:ã'=• i.v de Taxc•l ou seja, reaçf·eE' a

nafiláticas & a!•;,rgicas em que s:e. acredita ser de.vid(• aü "Cremaphor", c• veí

c:uk• liberador empregado para a formulaç:ãü i.v. Além diE:sCJ, a libe.raç:fio in

travE-nu:.a da dr(•ga, (p,:.r exemplo, eidc•!3pcrina) t?.ncap~ulada comCt &qui 

1 O do?scritCt, evita üs pic(•E= dE' r11ve.is E:angüíneos pHigc•sos, imediatamente se

guinte á adrniniE:tra·~ão da droga. Pc•r exemplo, uma comparaçã.o de f.:•tmula-

15 injeqão. 

dr:k•:=.pürina •"X•nticla dentr•) dos 8nVCtliórioE: ~·.:·lim8ricü::: cCtmü acima des:crit•) 

~·c•de ~:8r liberada pc.r inj8ç:ã1:. i.v. Ela pod8 ~.E-r diss(•!vida num ól:?.ü bku~:c.m

~·atível, ou numa E·.f.rie de outros sc.lvent8S, -:. & E:8guir ~·ode E•'='í disp~?.n::a n;:•s 

20 envoltórit)s: ~·CIIimérict)S p•)r s.:•nicaf:ãt:• cc•rno dE:scritc• acima. Além dis.sc.•, uma 

vantag8m itT•r.•ürtEtnt8 na !ibem::=ãc· da dcl()spmina íc.u outro agentE:: imum•

rl•?pre~:sivo) em ·~nvoltóriCt~• p(•lim~ricos t8m a vantagem da objt:tivação local 

devido á aix:::xç.ão do material injeiado peio E.is:tema RES no fígado. Isto po

de., at8 um deteeTninado pc•nto, evitar toxiddad8 E:i:=:!8m!ca e reduzir âS dosa-

25 genE: eficaz8s devidc• á objetivaç:ão local. 

ExE!m[•lo 51 

E•E-:i· ligad0s ao Cap:·:ol para permitir a .:•bjetivação do Capxol. ou de c·utras 

30 drogas ~·reparada:::; pelf) ~·roceE:E:i) da invt:,n•~:ão, aos locais da dc.ença. Pur 

e:-:emplo, OE• anticc•rpos: contra câncer ovBriano ligados ao Capxol e adminis

trados intrapt:ritonialmenie seríam de grande beneffc:ic~ aos pacientes cüm 



câncer ovarian•='· 

Exemplo 52 

Ad:nini~;tracâo intraven•:•E:a de Pwdutc~E; TE-rac.&utiGos 

5 :·~emph), drog~E.:, agente2 rle formac;,:ão d·~ imagem, e similares, predi~.pôe o 

produto terap8utíc:o a p8lo menc•s uma r-•as~:a~~em pelo fígado. A medida que 

este ~·wdut(l t•3ra~u;utic:c• é filtrado atravé.E: do Hoack•, uma parte ~.ignificativa 

dE-ste prc.dutc· brap8utico é retirado A SHJÜEstredc· pel0 fíqadv, ~. potianto, 

nãc• fica diq•c•nfvel ~·ara diE:triliuh~:ãc• sist&mic:a. Além disso, urna vez retiradc• 

1 O ~·elo figa de•, existe a prc·babiiidade de E:er metabolizado e os ~;ubprodutos 

m~?.tabólk~c·s res:ultantE>E:, freqüE>ntemente, t8m toxic!dades sistêmic:a~ ggnsri

c:as. Pela em:a~·::;uiat::ã.:' da droga c•u ülliro agent& terap&utiGü num r8vestí

mento de ac:.:~r·:-k· cüm a preE:ente ínven•;ãc• (J:'C•r exemplo, usando uma prot,?-

tomar-s'?. geralmente distribuída por iüdo o padentt-. Assim, ü s8qCtestro da 

albumina r·elo f1gadc1 não oc:Ctrre no me~:mc• grau de cCJm~u)stos tóxiC(lE: ou 

dn:.gas que I='Ossue.m re.ceptor8s h:;:pàticos (•)LI c•utro m8c:anism.)) que iniciam 

20 o produto terap8uth~ú c:.:'rn um revestimentc• de um p(lhmero bíc•Ct)ITrpatívei 

(pCtr exern~·lo, um reveE:timento d8 albumina humana), a droga a seguir cle.E:-

25 

via-se de) fígado e 8 geralmente distribUida por t(1do o siste.m8 orgán!c•). 08 

acordü c1:.m um a~:pecto da presente invenção, 8 pwvid&nc:iado um novü 

métr:do para r:ieE:vio de; fíg2do, qu~ o:x}mpre~nde a f!(rca~·;::ula~;:ãv de uma 

droga numa albumina de. H~!::tdo (esse-nci:tlm~nte U!T~ comp0:l8!"':te fisio!ógi-

C:(l). Desta maneira, rnais da droga tornar-se diE:poníve! para terapia sistêmi

c:a. Além da diE;ponibiiiàade incrPmentada da droga, há uma dimínuiçâe< na 

~·rcnju,~ão d.;;: ~.ubrxCtduk•s rnf:'!tabóiicos de degradação da dwga hepatocelu-

30 metabolismü da droga, propiciam urn melhoramento sinérgico na eficacia 

total da droga. Esta 8fir::ácia aperieic~oada se estende a todas as drogas e 

mat&riais que sãc• enca~·sulados em albumina humana. 



Ex:o3mplo 53 

Ef•?.itc:::: da Reclucão Mielos:supres~:c1ra !To:-:iddade hematolóaica) e T c·:·:iGida

d8 Geral da::: Drc•qas 

Vária~: dn:.9as quimk•terápicat:: püssuem t•:.>·i.::idade limitante de 

5 dose d8vidü a :::·~us efeíteoE. mielc.~·su~·re~:sc~res. O Taxül (paclitaxe.l) 8 um e

:-:emrdc· .::lássicc. do:- uma tal drt.nJa. Quandc· t~dministradü em sua f.:.rmulação 

atualmente aprtwada de "CrE:maphor"/etarwl, c: Taxe•! ~·rodu:;: efeitos mielo:::

:::u~·re~:sores que limitam a r8p8ti•?ão da administr&•;,:ão da dmga e imposs:ibili

tam o nove• tratarnentü de um pa.-::i8nte pür pek• menos 3 semanas, de modo 

1 O a permitir que a::: c:.:•ntagr:.ns sangüínt>a::. de• paciente vc.\tE·m ao m•rmal. Pc•~:

tulou-s8 que, d8vidCJ à natur~?.z::a bhx~om~·atível nãü-tóxica do veículo da drco-

8f8itc• C:(•lateral tóxic~o da mi~?lc•:::supr•:-SE:ão pode ser, 8m muito. diminufda. 

A rat.:,::: E;pragut: Dawley fc,j arlmini:::tradc. paclita>~81 •?rn fürmula-

15 çêc· -::c-mercial {di~p•)nfv81 il8. 8ristr1i MyArs Squibb (BMS) ern "Cr8ma

phc•r"/etano!, •?rn SE:guida r0ferido c.:•mCJ T axor1, ou preparadc. pt:.r um m8to:•d') 

inveniiV(I o::omü nano~·articula~. cr:>m albumin&. Amb&s a~; f.:.rmulac:c .. ?.:=: fc)r&m 

administradas via inje•::ãr..~ na veia da cauda. Um unic::(, r.ivEd ele dose de 5 

m9/kD f(,i adrninistradCI ~~ara a f;:.rmulc(:ão d8 Ta,.:ol, enquantc• dc·i~: nfvei~: de 

20 düE:e de 5 mg/kg e 12 mg/!\•;1 f•)ram adrninif.trados para a fr_.rmulação da in-

Par& a 10ímula;~:ao d;:.: Taxc.i (5 mgikg) descobriu-s:;: quE' a c::;nta-

gem de VI/E:C (C•)ntagem da serie branca de' sangue) (:aiu em 47,6'}:.. e 53,5% 

25 no dia 1 e dia 2 após a administrét•::ãeo, rH:pectivamenie, '="nquanto que para 

a f(lrmulaç:ãü da invenç:áo a 5 mg/kg a contagem WBC aumentüu em 14,7'1~. 

30 

e 2,-r:i,~ no d!a 1 e dia 2, respecnv2mente. Para a dos~? mais ait.::. da f1)rmula-

ç:ão ela invenção B 12 mg/kg, Et c•:.nt:~~Jem de WBC aument(lu em 6,5c.%.. e 

3,6·=.:: .. no dia 1 8 dia 2, respE!ctív&ment.:;. 

Esse E: re~:ultad~J::: indicam que, a mi·~losf:upressãc• a curtü prazo 

é f:!m muito reduzida, administrando-se a drc•ga na fonnulaç:ão da presente 



Um outro inrlic:adm da toxicidade geral é o) peso corporal do a

nimal. Pesos c:orpóreüs dos ratos foram também mo)nih..•rados seguinte à 

administra.:;ão de paditaxel. Em uma dC1E.8 de f. mg/kg. a f,:.rmulat~:ão de Ta

>:OI resultc'u numa redu·~ão de• ~!!~Se• cüq:u)r&l em 1 0,4~1.:. em 3 dias seguinte à 

5 administraç:ão. enquanto que a mr:.sma dose de ~·aclitaxel administrada na 

f.:•tTnu!a:;,:ãc• da invç.nção re:::u!1üu em a~·enas urna qw::da de 3,9';{. no peso 

corporal, indicandc' a fl:-,;.:icidade em muito reduzida da tc.rmula·~ãC> da inven-

É muíto E·li'l'reendr:-nte que, quando a fc.rmulação da invençào e 

1 Cl Taxc'l :::ão administrarJc•s a ratc•s em dN;r:.s equivalentes de paclito.xel, resulta 

um grau muitc• maiE; alto de rnielo::;~;upreE:~;ão para o grupo do Taxol compa

rado Cülll C• grupo da formula·~:ãc• da inven·~ão. Isto pode re?-su!t::!r 8m indrlên

cia~ rnais baixas de infecç:l:u2.E: e e~·i::l·dio~; febris (por exemplo, rt8utrüpenia 

febril1. Püde-se também reduzir o tempo d8 Gic:ICJ •?.ntre tratamentos, •) qual é 

15 atuaim1?.nt~= de 21 dias para Ta.>:oiif•. Com o m:o das composiqões farmacêu

ticas preparadas d8 acordo cc.m a pr~:!~:ente invene_;.:ão, e~:te tempo ele ciclo 

pude ~:er reduzido para 2 semanas, 1 ~;ernana, OLI at8 men•:•s, psrmitindc. um 

tratam•?.ntCI mais eficaz: ~·ara cat IG8fE'E:. Assim, O LISO das Gúmposic1C•8S far

mac:&uticas pre~·aradas de acordCJ com a pre::·.•?.nte. invenç:ão pe:•de prr.piciar 

20 vantag•?.m substancial sobre o Taxol. 

Exem(:•lo 54 

Admini~.trar.ão da DosE: 8m Bolc1s d8 Fc.rmulacão de t·Jam•partículas 

BMS com "Cremaphor"/etanol, não pode ser adm!ni~;trada c:omo um bo~o 

25 !ntrav:?.noso. ls1o se deve à e:.:ier1sa tCt:-:icidade do Vt?-iculci que msulta t?.rn 

graves rf:aç:ôes anafilátio::a::: e 1equer que o paciente que rt?.c:eba a droga seja 

pré-medicado com esteróidt?.s, antihistammi~os, e 8.imilar2s. A formulação de 

Taxc•I'Êl 8 administrada comt) uma infusão intr&venosa que p&rdura entre 1 a 

24 horas. Em Güntrast8, as formu!aqc:·E;~: d·=· c:cc•rdo com à pres~nte invenqão, 

30 devidc· a•J uso de um veicule' não-tóxrc:o, ~·c,dem ser ãdministradas a um pa

cientE! prc•ntamente como um búh:. intraveneoso, (ou s8ja num perfodo inferior 

a 1 hora) E't:m os problemas dE< to:·:idt?.z encontrados na formulaçãc' de Ta-
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:-:c~ltD que é usado clinicamente hoje em dia. 

A dc•se eficaz dü ~·aclitaxel para um paciente tipicamente fica en

tre 200-500 mg, de~u~ndendo dü r•e::.o c:orru)ral do pacientE- OU SUperiicie 

(:N~·oral. O Taxc•l•t 1 tern de ::;er administrado •?-m uma c:c•nc:8ntraç:ão ele do~.a-

5 gem final de 0,6 rng/rnl, r8quer~?.ndo grandes vCtlumes de infusão (tipicamen

te na faixa d8 cerca de 300-1 000 ml) Em cc•ntrast8, as formulaçêies da in

vew;ãc• não t~m es~:as limitaç:ôes e p•xlem ~.er adrniniE:tradas em uma (:l)n

çentra•::âo de~:ejada. Isto permite 8E;r•ec:ialiE:tas em trabalho~: c!fnicos tratE~ rem 

pac:ientes através de um bolo intravenoso rápido que pode ser administrado 

1 O tantc• 8111 p•)ut::o tem~·c· quantc• em püuc:os minu\1:.8. Por exem~·lo, 8e a formu

laç:ãt) da invenç:ão f•:.r reconstitufda ~·ara uma conc:entraç;ão d8 dosagem de 

20 mg/ml, o volume da !nfusãcl r-•arê). uma doE e totai de 200-500 rng é 8ürrtHI

te ele 10-25 ml, re~:pe.ctivame.nte.. lf;to é uma grande vantagem na prática 

clínica. 

í 5 E\:t-mplo 55 

Re.duc:ão na T í:tYIC:idade elo Paclita:·~el na Fc.rmu!ar:ão de f· Jan.:_;parlfc:ula Com

parada. c:om c, T a.-:(• I 

Sabt--se. qu'?. a drc•ga antk:àncer, ~·ac:iitEJ;.:el, em eua fNrr;ula~~:ão 

c:c·mo~rcial c:om "Cremaphor"/eté!llC:•I íou ~:e_ia, Ta:-.:c·l) pos::.ui e::--i8nsa tCtxicicla-

20 de que re2ulta em graves rea•?ôes anafiláti•;as: e requer que o paciente que 

r8ceba a drüga :::8_ia prt?-mediGRd•:> cc .. m e:=:tt:lróide:=;, &ntihistarni'nic:os e ~:imtla

re.s. A tc•:-:idt-z da fc•rmulaç:ão BMS foi C.•)lll~·arad& r;om a feormulação de na-

As:::irn, as íormu:ar~:ôes f•:.ram injetadas intraveno::;amente< atra-

25 ve-2 da veia da cauda d& camundongos G57BL •?m diferBntes mveis ds dose, 

e os eieitos tóxicos foram mc•nitorad•)S por obs•?.rvaçãc. ~eral dCts camundon

gos ar·ós a ir.jeç:ãc .. 

Para Taxol, a dc•S•?- ele 30 mq/kq fci ur.if;)rme-m&nte leiai dentro 

ds- 5 minut•)': de administraç.ão intravenosa. Para a mesma dos8, a formula-

3D ·~ão de nanüparifc:ula de acerrdo cc1m a pr8s8nt8 invenção não mo~:trou efei

te>s tóxicos aparentes. A formulação de nanopartícula a uma dose de 1 03 

n ,g/kg mc,strou alguma redução no pe:so corporal dos camundongos, mas 
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mesmo esta alta doE:agem não k·i letal. [1(1882. dE: aprü>:irnadamente 1 OüO 

mg/kg, 800 mg/kg e 550 mr:t/kg foram tCJdas l8té:tis, ~·or8m diferent8E: ncs tem

po ~·ara a 1.:-talidade, a qual variou entn~ umas pouca8. horas até 24 hc.ras. 

A~:sim, a clc)S8 18tal da formula•;ã•:s da invew:ã•:. 8 maior d•) que 1 o::: mg/kg, 

5 mas infHior a 550 mg/kg. 

Fica potianto clarü que a düse letal da formulação d8 padita::>~e! 

da invenção e ~:ub.::tancialmente maiür do que a da fc•rmulaç:ão de Ta:.:ol. IE:to 

tt?.m uma grand8 E:ignifica·~ãü na prática clfnica, onde dosE:E: maioíeE· de drc·

gaE: quimieste.rápie:aE: ~·c•dem S8r admini:::tradas para atividade onGt:slftk:a mais 

1 O eficaz, com to.-:icidélde. em muito diminufda. 

Exemplo 56 

Determinae:ã(J de:• LDso 8m Camund;)ngc,~. r:ara o Tâ.a:oi Produzidc• t•8lc•s Mi?.

tc•dü::: lnventivc:•E: e Tao-:o:·l Seguinte a uma (lni•:::a AdminiE;tração lntravew•sa 

O LC,!:.o de Capxco!™, Tâ·..:c•l e seu::: vefculeos di? tram:ç":.rte foi 

15 c:om~·aradü em :::e9uida a um8 t1nic:a adm!r.istraç.:ãc; intravt?.illlSa. Um total de 

48 camundc•ngo::; CD1 fCJram u:::adCoE:. Doses d:; paclitaxe.l de:. ~;O, 103, 867, 

54é: e 322 mg/kg f(lram 1c::>~:t::td&s para Capxc·Fí•1 e dc•:::es de .f. 6, t', 13,4 e 

20,1 mp/kg de ~·adita:·:el para Ta:<ol. A d·:.~.e para 8.ibumlna humana, o veicu

lo do CapxoiTM k•i s•:•me.ntc? te~tada & 4,~14 ~1/l-:g (c:orn::spc;nd8 a uma do~:e. de 

20 548 rng/ml d8 Capxol™) porque a albumina humana nâo 8 considerade:t tóxi

ca para humano~:. As dost?~: testade:s. par& o veículo dCI Taxol (CremCiphc•r 

ELtf;l) foram de 1 ,5, 1 ,f,, 2,8, e 3,4 ml/kg, o que ceerrespc.nde a doses de 9, 

11,3. 16,6 c ~C:, 1 rngíkg de p&ciitaxel, r8~pectivamente. Três a quatro ca-

mundc•ngc•s fNam dc;E:adc.s e;om cada cüncentraí?ão. 0E; resultados ~ndica-

25 rarn que, o paclitaxel ctdmini:::trado em CapxoiTM é me no~ tó~:ico d·:- qu8 Ta

X(si«Ê' ou o veiculo dü mesmo 8.dmini~:trado s0::inho. O LDo:o e LD1o para Cap

xoln,, k•ram -+~7.-+ t: 371,5 mgíkg de ~·Elc!itEJ)-:81, 7,53 e 5,13 mg/kg de paclita-

xel em Taxol e 1325.;, 784 mg/k:g de vefcL:Io de Taxol (ü que corresponde a 

umr.:: düse de 15,Dt; e 9,06 mg/kg de Taxol. 1-Jt::ste estudo, o LD5o para C&p-

30 xc:ITM foi 58 vezes maiür dü que Ta>:ol e 29 ve.:e~; maior dü que o vetculc. de 

Ta;<t)l ~ozinho. O LD10 para paclitaxel em CapxoJTM foi 72 vezes maior do 

que paditaxel no 1 a;:ol. Um E::Xame de todos üS dados neste estudo sugere 
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que o veículo do Taxol é responsável ~·or muito da to>:icidade do Taxol. Viu

se qu8 os c:amundonqos que recebemm Ta:·:ol e veíc:ulo de Ta:-:ol mc·~:traram 

E:inais clá~:~:ie:o~: d8 hiperE:em::ibilidade grave, indicado por cc•lc.•raçãc• na p•?.IE! 

ro::·,a brilhante, k•gc1 ap6s a adminis:tra~:ão. Henhuma de tai::. rea•;ôe::: foi ob-

5 serva da para eos grur.~os dCt Capxol™ e veículü de Car•xol™. Os re:~ultados 

e~:tão apresentad·:.~: na Tabela 2. 

Grupo 

inve.nç:ão 

Do:::·e 
(mg/kq) 

::t~:'") 
\,.J.:....-

548 
367 
1(13 

r. 

20,1 
13,4 

·~ 
6 
4 

Tabela 2 

.!\dministraç:âo lntrav8nosa lJnica 

Número Nl!mero 'lo de LDe;o MTD 
de de Sc•bre.vi- (mg/kg) ou LD-;o 

Animais Mc.rteE: vência (mg/kg) 
(n) 

r.J I ,... I (l 44/,4 ,...-1 &: ·-· .:· t" I ! ,._, 

4 4 (I 
.... o 100 .._-. 

r.J (J 10(1 ..... 
;~ - ..... ..... LI !1_11) 

.. 
..... 1 I"\ - s:-r• 5, 13 "'t ..... í ,._;..) 

4 4 o 
r, ~tj 
.:... '-h..) 

75 
o 100 .-. 

...:• 

I 

Eo::sas dos:e::: altas ele Ca~·xo1nv1 fCJram administradas cümo inje

qôes de b(•lü::: ·~ representam a dc~&.e equivalentE-! de aproximadamente 8-

1 O 2000 rng/m2 E~m humanCIS. O LD10 ou dose máxima tolerada de Capxol™ 

• • I ' • I t . d t 1 or·n ...... I 2 ·~ 1-,, I -:. ··' neste t-sluoo 8 equlva.&n e a a~~mxima &rnan .::: '-''-' '"g m "'m , .... m .... nc..: .. 

Isto é significante.mente maior de, que a do:::e humana aprovada de 175 

-~.-. •/'""2 p,;:,r,;:, Tc:.-(,-,1 
111':;1 111 t •• Ut.A U.• t...i•• 

Com ~·urpresa, descobr!u-se que Ct ve!çulo, "Cre.mophor''/é!tanCIL 

15 sozinho, oca:::ic.nüu graves reaç:êie.s ele hipersensibilidade e morte em várioE; 

grupos de dose dos camundongos. o~. dadoe. LDso para veículo do Taxo! 

s(l;:inho mc:stra qut; ~le. -3 conside.ra,,elmente. mais tóxico do que Capxo!TM e 

contribuí expsessivamente para a te:xicidade de. Taxo!. P8rri1.::tnece obscuro 

na literatura a cau~:a da hiper8ensibilidade, contudo, com base nesses da-

20 doE;, acredita-~e. que as HSR's pC!dem ser atribuídas ao vei'culo do Taxol. 

Exemplo 57 
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Dt-:terminacão d•) LD50 em Camundongos de Ta:.-:ol•fl e Taxol em Se.quida à 

Administracão Intravenosa Múltipla 

O LDso de Car~-:olm e BMS-Taxol e E:.eu veícuk' foram compara

dc.s em seguida a aciministraç:ãú intravenosa única. Um tc.t&! de 32 camun-

5 deongos CD1 foram utilizado~;. O CapxCtl™ com doE:es de ~·aclitaxel de 30, 69, 

10 

e 1 03 m«;l/kg for8m administradas diariamente ~·0r cinco dias cc;nsecutivos. 

C:(•m cada conc8ntraçãc•. 0~: re:=:ultados estão apresentadc·s na Tabela 3 

Tabela 3 

Administração Mll!tipla lntrav8nosa 

(;ru~·o Dose Número NLimero ~~~. d8 I LD:.o I MTD 
(mg/1\g) d8 cl8 Sobrevi-

I 
(mg/kgl I ou LD10 

l 

Animai~: Mo1ies v8n·~ia i (mg/kgl 

- .. I I - ! - I - .-, u 64 
i I 69 i 4 i 1 I 75 I I 

30 -1- o I 100 I 
Ta.•:ül 20,1 4 4 o é:,O 4,3 

I 13,4 4 4 o 
9 4 2 50 
6 4 1 

I 
75 

4 4 o 1(10 

Os rt?.sultadc~s indicaram que o Cap:-:c,ITM é m:?nos tóxico do ·~ue 

Ta;..:,)l. O LDso e LDío de Capx.:,.l™ fNam /6,2 8 64,5 mg/kg de paclitaxt.:d, 

15 res~•~?.ctlvamente. Ne?.ste 8studo, o LD=-o para Cap:.:-:~1™ füi d8 9,4 vezes maior 

de que::: par2< Taxol. O LD1c• para Cav.:ol™ foi 15 Vt!zes; mais aito para Ca~·

xoi'Í''i do que para Taxol. Os r8:::;ultados deste 12-studo sugerem que. o Cap-

xr:ITM é menos tóxico do que Taxol quando admini:::irado 8m m{iitip!a.s dos8s 

a int12rvalos diários. 

Toxiddade e Eficácia das duas Formular::ões de Cav~:c,ITM 8 Taxc•I'Ê' 

Realizou-se um estudo para determinar a eficácia do Capxol™, 

TaxCt!, e veículo de CapxoiTM en1 camundongos fêmeas atímicos NCrnu im

plantados com fragmentos de tumor mamário hum;:mo MX-1. 
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A grupos de 5 camundongos cada, foram dadas injeções intra

venosas de formula•::.:'íe?.s de Ca~~>:c•FM VR-3 ou VR-4 a doses de 13,4, 20, 30, 

45 mg/kg/dia por 5 dia~:. A grupüs de 5 camundongos füram dadc,s também 

injeç:ões intravenüsas de Ta:. .. ol a doses de 13,4, 20 e 3(1 rng/kg/dia por cinco 

5 dia~. Um 9rupo de cc•ntmle de dez camundongos foi tratado com uma inje

ç:ao intravenos:a de contrc,l8 c:c•m veic:ulo de Ca~·xol™ (albumina humana, 

600 mg/kg/dia) por 5 dias:. Os parârnetrc.s de avaliação foram o número de 

regressôes dü tumor tDtai3, a duraçãc• media da r&gressão total, SObrE~vivc:m

t•?S i~:entos de tumor E- recorrénGias do tumor. 

10 O tratamento Gc•m formula•;ão de Capxo(TM VR-3 resultou em 

C:(•mr•l·~ta n?.gressão do tum.x em t•)dos os níveis d·~ dose. As duas maie>res 

doses resultaram t~!T! 100%. d8 sc:brevivfncia apó::: 103 dias. A formulac;:ão 

de Caç.•:-miTM VR-4 re::;ultou em completa n?gressãl) tumNal nos três maiNE:lS 

gru~·os de dc.se e fi(l'=;:~. de r8gre::;sôes a 1:3,4 mg/kg/dia. As taxas de sc•brevi-

15 v8ncia após 103 dias füram um pottco menores do que c:.:.m a fc.rmula·~:âo 

VR-4. O tratame.ntü com Taxoi a 30, 20 e 13,4 mg/kg/dia re~:ultou em ta:-:as 

ele sohreviv8ncia d8 1 Ct3 dias dE-: 40c:{., 20c.1c .. e 20°J ... , respectivamente. O tra

V:tmento com o veículo de controle. não leve efeito no crescimento tumoral e 

c•s animais füram sacrific:acJc•s após 33 a 4/ dias. Os resultados •?.stão apre-

20 sentados na Tabela 4. 
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Dosagem 
(mg/kg/dia) CRrfot3.1 

--r-·----·- ---· 
VR- VR- TA X VH-3 

45 5/5 5/5 N f. ~ 510 
---·-

30 5/5 5/5 4/ ~ c;' NO 
-

20 5/5 5/5 '4 4/ 1/4 
--I-·-

13 4/5 3/5 4/ E 0/5 __ ,__ __ 
CR = Regressão tumoral completa 

TFS = Sobrevivência livre de tumor 

TA = Recorrência tumoral 

OCR = Dias de regressão completa. 

Tabela 4 
-

TSF/TR OCR (dias) 

VR-4 TAX VR-3 VR-4 

3/2 NA > 88 > 73 

5/0 2/2 > 88 > 88 

2/3 1/3 >51 > 47 

0/5 1/4 10 8 
-

TAX 

NA 

>56 

>57 

> 2::1 

Mortes não 
espedfiGas/T o tal 

VR- VR-4 TAX 

0/5 0/5 NA 

0/5 0/5 1/5 

0/5 0/Ei 1/5 

0/5 0/5 0/5 

I 

~ 

o 
(J1 
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EE;ses ine~:pe.rado:: e ~:urpreenrientes resultados mostram uma 

•?.ficá da aumE-ntada para as fc·rmulaq·~;es de CapzoFM, comparadas com Ta

:-:c•l. Além disse., doses maic.res de ~;aditaxel s:ão alcanç.:adas nos grupo~; do 

Cav•:c•ITM d•?vidc· 8 n 18nor tc,~··icidade dêl f•:.rmu!a·~ã·='· Ess8s altas dc•':-8~; k•ram 

5 administradas cümo inj8•?êies de b(•lo. 

E>:etn(•lc• 40 

Cin&tíca Sanqüírcea e Di3tribuicãc· Ti:::sular no H::_Ta.-:ol®1 e Ca.p:-:oP·M em Se

auida a uma Unic:a D•)S8 lntr;;tv~~nN>a nc• Rato 

R8&1izou-se ck•i.s eEtUt:lc·~: para c:c.mparar a farrnacocindic:a e di:::.-

1 O tribuiçãc• ti~;~:u!ar d(• H3-padila>:81 fNrnulado em Concentrado de lnje•:;ão de 

Cap;:a:.iTM e Ta:·:ol. Quat•:.r::e rato':: machos:. fNam inj8tados intn:.tveno'::élment•?. 

C:(•rn l(í f1;9Íkg d8 H3-Ta;..:(•i •?. i O ratüs com 4,9 !'11•ii--g. 08z ratüs macho::: f•:r

ram injeta de·~: intravenosame.nte cürT• 5,1 ITI!J/kg d•?. H3-Capx•)l no estudo a

dma. 
1&:: 
!V dec:iinam 

bifasicamE:nt~~ no sanguE:- dos rato~; seguinte a do~:8s de bolo de 

5 mg/1-\g de c.u H3
-Taxo I üll Hê:_Ca~,x·:.lrM. Contudo, •)E: níveis de radiC~ativi

dade tc•tai 8 de paclitaxd fCJram e>:pr•?.~s!vam8nte mai~: baixos 

:::egu!nte. a 2.dminist~·aç:ãc· ele H3-Cap:ol1 M a ~-~guir uma dos>?. siiTii!ar de 

20 H3-Ta:-~ol. EE:te nfve! maí::• t•aixo é mais: rapidament8 distribuído para tora 

O ~·eriil dE· HPLC dü sangue mostra um ~~adrão similar 

de meiabcrlismo para metabéoiit·:·~· altamente polares par& arnboE:, 

H0-C8pXC•!TM e H3-T8.X•)l. C·:.nil1dC•, a V8lüddad·? de mr?.taboiisrn(í parece 

25 ser 8:.-:ç•re.s~:ivamente. mais bab·:a para H3-Gav.:nl (~l)8.nd1:. 44,2'1.:: d8 

radioatividad·:: no Sémgüe ;:ot:rmanece cc•mo ~·aciiíaxel 24 hüras ap6s 
- _.... H:~ ,.. - I I" o o • • a dus.:-: va:·.us 21 ,,~·1<:· raíéi • --Taxol. Po. exuec~:ao oe ramoal1VIcJ2.08 Clcorre 

multe: pcsuco na u;·ina e p•·edominani8rnente r.as f8zes ~,ara H3-CapxoiTM, 

que s similar aos padrõeE: de 8>.o:-:r8·~.:8.o r-aiatado2. r-•ara H~·-Taxc.L A 

30 cin8tic:a dü ;::ar~tJU8 para radioatividade total e ~·aclitax81 E:t?.guinte a admi

nistrar~ão IV d8 H2·-cap>:oiTM ou H3-Taxol a 5 mg/kg esta apresentada na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 

Tratame.nt•J ALIG0-:-4 C0 E:-:1ra~u:J- c: mEl·< T m~>: Ob- l1/2f. 
(rng la de• ObE:t<rvado s~:-rvado (h) 

~?q.h/rnl) (m:;~ t?-q/ml) (rn9 &q/(ml)) (h) 

RadioatividadE- tL>tal I 
3H-r:~·c•••·l™ ...,'. -ui ·- 6,1 7,6 -..1 ,·, ·- 1),0::~ 1~!,0 

"H-To>:C•I 11.1,::: 18,:- 13,5 O,ü3 1!:1,7 

Pac:lita•:81 
~J..., 7,(1 4,(1 Ct,(G 11 ,4 3H-Ca~.:·:•:oiTM "-',• 
5,-l 17,1 11 ,f: c,;ü8 ~ ,,., 

0H-Ta·:•)l 
, ,.:.. 

Os níveis de. radioatividade tissular sãü maiore~; em seguida a 

uma aclministra•?ão de H2-CapxoFM do que administração de H8
- Taxol para 

12 NJ 14 tecidN:. As relw.:ôe::: ppm tecido/sangue são mais altas em todos os 

5 teddos para animais dos:ack•s ce:•m H3-CapxoiTM à medid::t. que os nfv:~is san

gLIÍneos ~:ãe) mais bai...-os. Isto ~:upc.rta a rápida distribui•;.ão do H~:-Cap>.oiTM 

de:• f;an':;!UE' para os tecidos ~;ugeridos p8IN• dadCJs cinétic•:.s do !:;angu8. 

H3-Pac!iisc·:e.l formulado ern Cap:-:oiTM mo~:tra um perfil f;=irmaco

cinétie.:~c~ E;imiiar para H3-pac!itax8! formulado e.m TaxülíE:; para conc:entrC~.do 

1 O injetável, rnaE: rela·~{•es ppm 18cido/2.angue 8 vr:.k .. ::idad'2.s do m~taboliE::mo 

diferem E~x~·res8ivamHt1&. Um ni'vel ex~·ressivamente mais baixo de radiü&ii

vidéldt? t1:.tal para animais tratadüs c:Ctm Capxc<ITr..'' do que para animai~. trata

düs .::om Taxol<f;' nc•s doiE; minut(IS pós-administração da amostra sangüfnea 

indiea que c• H3-Cap>:c•l é mais rapidamente diE:tribufdc• m• sangue. C•:•ntude:, 

15 a velocidade de metabolismo ~·arece. expressivamente mais lenta para H3
-

1:el em 24 horas pós-administra.~ãc• vHsus 28~' ... para H3-Taxc;lef'. 

Esta descc•be.rta para Cap~·:oiTM é ~ur~·reendento?. e propicia uma 

nova fc:rmulação ~·at"a aiG21119ar a atividadE! prolongada do paditaxel compa-

20 rado Eto Taxol. Tomadc·s juntos com altas C.Cl!lcer:traçc•e::. loc:ais, estE!. ~üivida

d•? incn:~mentada deve resultar em m&ior eficácia para o tratamento de tumo-

res primários ou metásta::;~s em órgãe>E: com eoncentra•?Õ&s lc.cais altas. As 

distribuiç:•:·e~; de teddo sE;tão apresentada~ na Tabela 6 abaixo. Os dados 

repre~:entdm a média e desvios padíãü de 1 O ratos em cada grupo (Cap-

25 xol™ e Ta.>:ol). 

I 
I 
I 
I 
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Tabela 6 

ReE:kluos Radioativos em T•?.cidos de Ratos Machos. Expressos como ppm. 

o?m Seguida a uma Única DoE:8 lntravem,sa de Hi-Cap;.:ol™ f! 

Amostra 

r . .: ... -.&- .. ,., 
'-'c; i ·=-·._,i '-
c.-.. -êlf·ãc• -'llA:.· _, 

Pulmão 
Fi gado 
Rim 
MtiSGUI(I 

Trai c.• 
gaE•trc·int&~:tinal 

T estíc:ulos 
Pancreas 
E:::qu81etc. 

I Osso 
i 8àÇC.l 

I Pré;·stata 
V8sfculaE: 

seminais 
Sangue 
Plas:ma 

I 

I 

H3-Ta>:e)I•R• a 5 rng/kq 

Média do? ±SD 
Valores de 
Capxoi1 M I 

0,106 o,oo::: 
0,868 0,063 
1 ,006 O, 140 
1,192 0,1~8 
0,670 0,110 
0,422 0,120 
0,802 0,274 

CI,26!S 0,(:23 
0,962· 0,35/ 

I 0,!:•8t· 0,071) 
0,5~11 0,108 I 
0,912 0,131 
1 ~728 0,:356 
'1,142 (1,253 

[1, •j :?.1 0,01(1 
0.131 0,012 

Média de ±SD 
Valores de. 

Taxol I 
O, 1 ~5 0,020 
0.262 0,037 
0,694 (1,057 
1,37 0,204 

0,473 0,068 
0,:3(;6 0,0:35 
O,f;93 i),24:3 

0,326 0,047 
0,463 ; 0,070 
0,441 l 0,06E· 
0,297 I 0,051 
0,493 0,0/0 
1 '1 o 0,161 
1 ,2(1 0,2:~rt 

o,-i 81 0,020 
0,186 0,026 

I 
i 
I 
I 

I 
Os dados mc·~:tram nfveis 8Xpr8ssivamente maiores de act.'1mulo 

de Cap··~ol™ em vário~· órgãos quando comparado ao T8>:co!<Ê•. Ess8s órgãos 

induem próstata, pâncre.a:::, rim, pulmãc., coraçãc., c•sso e baço. Assim, o 
_-. ~~·· • _I _ _ __ _. 0 r• _ . .I .._ J,: 1 o o I . "· 

L;3f:((QI , ••• ~!c,ue ser rnéur:: ~~~~~dL 0(1 que 1 axcJI~t' rl!J tratarnelltO ae canceres 

desses órgãos a níveis equivale-ntes de ~·aclita>:el. 

r-Jfveis nc. tecido da próstata são de particular interesse no trata

m•?ntü de) cáncer prostático. Esse surpreendente e inesperado resultado 

pc•::;::=:ui implic:aç:ôes para tratamentCt de c&ncer da ~·róstata. A iabela 7 abaixo 

mostra os dados para ratc,~: individuais (_ 1 O em cada grupo) mostrando acú

muio increrneí.tado de paditaxel na ~-r;:: •. ::.tata para Cap;,DITM em compara.qão 

15 ac• Tax•AD. A base para a l•:.calizaç:ão na próstata poderia ser um resultado 

de, tamanho de partícula da formulaqão {20-400 nm) c,u a. presença de albu

mina de protefna na formula·~ã.o, que pode ücasi(lnar localiza.ção no tecido 



109 

prostático por receptores de membrana es~·ecíficos (gp 60, gp 18, gp 13 e 

similares) E tambem prcwável que c•utroE: pc•límems biodegradáveís biocom

patíveis diferentes da albumina podem müE:trar c:apacidade e.E.pee:ífica para 

alguns tecideoE:, tais cc•rnü a pró[:tata, rt-~:ultando em alt& concentraçãc• local 

5 de paGiitaxel neE::::es tecidüs come• um resultado das prü~·riedades descritas 

a.-~ima. Tais materiaiE• bit::..c:ompatíveis ~:àü considerados incluídos no Ha::or.u:• 

desta invençãü. Uma lllCJdaiidade pn::-ft-rida de uma cc.mposiç:ão para aquisi

t;.:ãc• de altas C(tnc:enirw:ôes iocais de r.•adita·-:el na próE:tata é uma formula

çãü contendo pac:IHa:~.e.l e albumina cc•m um tamanho ele partícula na faixa 

1 O de 2(1-400 nm, e is·~nta de "Cremophor". Esta modalidade também foi de

monstrada re.E:ultar 12-m e:oncentraç:ôes maiores de nível de paditaxel no pân-

15 

creas, rim, pulmã1:., c•:.ra·~ão, os~:o e ba·~o, quando comparado com o Taxo! 

em doses equivalen18~:. 

Média 
SD 

Tabela 7 

Da de·~; para 1 o ratos em c:ada aruc.c• 

Dr·se de 5 mgih:g de paclitaxEd 

I nvencào-T axol Taxol@ 

1,228 1 '12. 
~,463 1.04 
1,904 0,952 
1,850 1.42 
1 ,66(1 1,31 
1,2-W 1,08 
1,885 1.03 
1,563 O,Ç.J5 
i ,;'88 0,84 
1,676 1,18 

i -:-r~c· ',, ,:_\..,\ Média 1,1 o~~ 
0.36 SD 0,16 

EE;tes dadüs mCistram quJ?- a lo.:::alização do Cap:-:c;l™ na pr.jstata 

é de cerca de 15(('::. em comparação com Taxoi(Ei. 

Esta lüc:aliz&ç:ão ine~perada do paclita.:el na pró~;i:ata, na forrnu-

20 lé::iç:ão do Capxer!'~·1 , ~·üde ser expiorada para iiberação de outros agentes 

farmacologícament~ ativos na próstata ~·ara t) tratamento de outros estados 

doentios que afetem aquele órgão, por 8>:emplo, antibióticos numa formula-



11 o 

ç:ão similar para (l tratamento de rrcostatite (inflamal~ão e infecl~:ão da prós:ta

ta), age.ntf.s terapêuticos efica:eE: para 1) tratarn~nto de hipertrofia prc•stática 

benigna pc•dt:!m ser formulad•:.s de uma maneira ~:imilar a adquirir elevada 

liber&ç:ão !ocal. De modo ::;irnilar, a desr.Ctbe.ria E:Uil•reeendente de que Cap-

5 xol™ prn~·icia alia~: concentra•;:f•es l:x:ais ao coraç.ão pode ser e.x~·lorada pa

ra o tratamento da restenCJE;e, bern como de dc•en.;:a a!"ierk.esclerC"ttica nos 

vasos coronári•)S. P8ditaxel tem dernunr.trado pos~:uir um efeito terapêutico 

na ~·revenÇ,:ão da reE:tenüse Eo E!tier!c!SCI8rüsE: ·2. Cap:.:oiTM, assím, Ê' um veícu

!c, ideal. Além do rnai~:, demonslíou-~.e qut? a albumina polimHizada de. ~·rt<-

1 O ferênc:ia se li9a aos vasos endüteliais inflamadc:-.s, possivelmente através dos 

receptore::. g~·60, gp18 e gp13. 

15 

E:o:emr•lo 60 

Cin8tic:a de• Sanqu1?. e [ 1istríh.uir:ã•:. Tis~:ular d(• Paclitm<el em Seguida a Ní

vei!;: de Dose lntrav•?.nor.a Multipla de CapxoPM em Ratos 

O e~;tudo usando H:::_Ca~·,'<o!ny, fcii Sl•piementaclo por tratamento 

de quatro gru~•os adicionais de ratc.s com urna únic~ dos'=- dE! boio cl8 9,1 

mg/kg, 26,4 rng/kg, i16,7 rng/kg e1..J.8,1 rng/kg de p&dita~<elem Ca.~·>:•:;I 1M. O 

sangue foi coletadc• da veia da e:audo:t e calculou-se. AUC0.:;:.J. Em 24 hCtras a 

amt)stra~: do sangut-: foram cc.letada~:, •?xiraldas 8 o e.xtrat•:. inj•?.tado em H-

20 PLC para d•?tt?iTninar o nível do c:c·m~~c·s:to de origem no ~:angut?-. 

A cinética do s:angue ~·ara radioativido:tde total e pacli18•:e! se

guinte 8. adrninistra•;.:ãc~ IV de H3-Capxoi1 M e::;tãü apresentadCJ~·. na TabEda 8. 

Tabela 8 
,--- -

I I 
I I I t3 ru~u:•/DC•S8 AUCc,.:::4 C c, Cm2:' Trro3:< Ob- t,:J• 

(119 I Extre:v·!ado ! 
Ob~:8i'Jadc· serva do:· {h.l I 

.:.a~-,~~') (llÇJ 8qiml) (iJ•;I eq/(mll) I (h) I ·-· '.I "111 

I 

A/"'-l" ·j i ,5 1 (l,:::: 7,18 I !),(I:;; .-,r! r_. 
' ' I 

_.;..,,_ 

8/2f;,4 43.:, 4-4,8 .-.4 r::; I 0.~,~~ I 18,1) '-·· ,._ ! 

Cí1 H;,; I 248,8 644,6 ·4·0~ ':,1 
-•-•~w•,v 0,(1:;; 8,48 

D/143,í I ·::cc:. ·:- 1.009.8 41-+,2 0,0::• 8,34 '-•v._,,._. 
I 

A medida em que a dC>s~ dt?. r·ac:lítaxel foi aumentada, a área S(•b 

25 a curva foi ~·rüporcion8Jmente aumentada. O nível dü composto de ürigem 

apus 24 horas aumentou em um fatür dE< 8,.5 (0,04 ppm- 0,:34 ppm), indCI da 

I 
I 

l 
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dCtse. de 9 mg/kg para a d•:.se de 148 mg/kg. 

E-·:emplo t•1 

De.terrninacã•:. da Tc.;.:iddade. em Rcüo:•s de· Cap:--:ol™ e Ta>:(ll em Seguida a 

uma Admini~.tra,-:Ei•) lntrave.nc·~:a (lnic& 

O C•bje.tiv.:' do ~~~.tudc• ft)i determinar a toxicidade de• Ca~·xoiTM em 

seguida a uma única adrninís1ra•;:ão IV em rat•)S machns e femeas. Capxol™ 

120 mg/kg. r·Jietade deot: animais de ·=~ada grupo de. dose. k•ram ;:.ac:rificadns e 

necwpsiadCts nc• Dia :::. Os anim&is rE!stantes fürctm n•:cmpsiados no Dia ~~1. 

1 O Os re:::ultadc•s dos animai~: tratadüs Ct)lll CapxoiTM fc.ram C(lm~·arad(lE: cc•m 

N: re:::ultadc•E: ct.x: grupos de C(•ntrole de ~·olu•~:ào ~:alina nc•rmal e de V8fculo, 

Os animais foram e.xaminad(ls imediatamente apó~: a dosa9em, 

hora e 4 horas p•:"•E:-admini~:traç=ã•), 8 uma ve.: diariamente. a st?.guir. O san-

C:ê:t antes da 8uianásia. 

O·~.:·rrerarn trto? m.:•rtes durant.?. ü períüd(• de übsetva~:=âo de 30 

di8s. Tt,dos os 12 animai::: tratadc.s G•)ill Ta>:vl a uma dt:.~:e ele 30 llltJ/kg de 

paclita.":td nl(1rrerarn ~·elo dia ..J.. Apena::• um animal tro:<tado ·~Ctm Cav.:c·l™ 

20 rnc,rreu. O anim&l tratadü e:•:tm C8p>:c•ITM r8cet~~?.u 80 rTtÇJ/kg de ~·ar::!itaxel 8 foi 

Durante as pri.-neiras quatrc- hc.ra~: do peric,do dt-: (lbS&Iv8qàc), t•:.-

25 ram c.bservados erec!.~ão dc•s pêl.:'s e andar cambaleant8 na maioria dos ani

mais tratados com Taxol, pc•sE:ivelmente devido ac• tec..•r de álcool da drc:ga. A 

[ ,1'1,-1.=,1·,:;1--.Su-· ·1<u~; ,·,L'-,<:.=opF,:.,f;!:l ,:;n1 1•n!=: nnltõ··•~ d~ nl·,...,~•s trotarlr,c· .-.,-,1...-. (; =··-1·:c·,11TM f"'\v··::· ._ ·- -· _ ... ·~ • ~ ._ . .._. ··':.t.·'-~ -·· . -~-·- ,-·-- _ . ....,_ ... ,;;.._.._ ......... '- _ ..... ._. ·-··- •• -ui'-,.. ,_, 

animais tratados c:nm Taxol a uma dC~se de 3C' mg/kg de pac!itaxe! foram ob· 

30 dia ..J.. Nenhum ::.inal evid.;;nt8 de tCt:-.:icidade. foi c:·bservado nos animais trata-

d•)S c:om C:ap:~:C>ITM, cúm e.;·:ceç:ã(; de uns pc•ucos incidente:: de ereção de 

p~?.lo 8nl nfv.::is de do::;G de 90 mg/ml e 120 my/ml. 
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r~e.nhurna anormalidade füi relatada e.rn animais tratados c:om 

CapxoiTM. Re.sultadoE. de ne·:::rópsía c.:·m~·leta ncl dia 3 8 dia 31 fNam nor

mai::·:. Alteraç:ôe~: re!ac:k•nadas com a d•:.:::agem :::ignificativas f•:.ram vista~: E,m 

5 d898neraç:ão 8 cavidadeE: vacucdares em c:élulas epiteliais do dueto do q:.d

dfdimo, freqüentemente acc•mpanha.das P•Jr infiltra·~:ã•:• !infc.c:f1ica int8rsticial 

rnultifc•cal, füi obE:er.tada. Hc•uve um Burnentc' ~;lr&ve da atrc·fia dos túbulos 

se.mirt!fero::: c•bseivadCJ::: nos testes à medida que a dose de Capxoi'M au

mentc•u. Na c•piniã.:• de) patolc.gista, houveram S'i!:fnificaiiva~: lesc•es nos ór-

1 O gãos reprodutore.E: dc,E: mac:hc•s nos animais tratados com 9, 80, ~'Ü e 

120 mg/kg de Capxc•ITM. EsE:as a.lte.rat;:C,es 8f1VC•Iver~m degeneraç:ãc• difw::a e 

nr?.cr(•Se dns testi•.::uk·~:. i::.:::::as ait8raçôes foram as mais predominantes nc•s 

Esta desc.obe.1ia é in'='~:p~rada 8 tt;m implicaçôe::: t.;.rap~utic:as 

significativas ~~ara o tratamE-nto u8 cànc8r8s rh:!r-u?.ndent8 de hormt•nic•, t&l 

çc,mo c· càncer do? pró~:tata. A rE-mo•;ãc• d•)S t~j~;tícuiGs (c•rquiotc.mia) é unta 

20 repíe~·.f'nta urna n.:.va fc•nTIUiaç,:ão r,élra o iratamentCr desta dc,enç:a, por al

c.:n,,~ar alta cc~nc:f'nir8•;:ã(• i•x:ai do? p.:tc:lita.':81 n8~:te pt)nt•), pCir atividad.:: ~·r·:~

lc•nqada do inqrediente ative., mediante reduc:ão da funr;8ü testicular o:: so?.m ü ·- .... .... -

25 

V8i•:::ulo tóXICO "Cre.mc,phc.r". O tratamento cCim CapxoFM permite, assim, a 

dc•E. anin1ais traiack·s CC•i"f• Taxol. isto perde 8:-~piicar as mortes dos animais 

tt"aiacios co.-.-. cic•se~: rn8~Tno mais ait8s de Taxol. Nenhuma lesão cerebral foi 

EE:ta f&lta de toxicidade neuít)il>gic:a c .. u <::erebra! 8 surpíeendente 

30 e 18m implic:aç,Ses E:ignific&tiva::; em ambüs c•s tratament•:.s: de tumores ç;;.r.:.

brais e da caracidadr:- em s& cünseguir alta~: dc•E:es E.istémicas Voíiando de 

5-120 mg/kg em ratos (equivalente a 30-/00 mg/m2 de dose 8111 humant)S). 
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Resumindo, CapxolrM k·i cc·nside.t-av8lm8nte menos tó>:ico que 

Taxe•!. Nenhum animal t•::stado cc•m Ta~·:ol sobreviv8u a doses maiores que 8 

mg/kg. Com 8XC8~:âo de. urna morte acidt?.ntal a 90 mg/h:g de Ca~·xc·ITr.r., tüdos 

CJE; anumais que r8c8beram Cap>:olrM ~:c•breviv.;.ram a dc·~=es cf8 at8, E' indu-

5 sive, 120 rng/kg. CkNreu um ef8ito relack·nado cc.rT1 alta dosagem do Ca~·-

rai mascullnü. Carnund•:.ngos-f8m•?.a!:: tlàü dem:.m:tfaram nenhum e.feitc• to>:i

Cü pela aàrniniE<tra•;:ão do CapxoiTM a düs•?.S do:. até, e inclw~ive, 120 mg/kg. 

E~:sas altas dc.:::es Ít)ram administradaE: c:ornc. injeç:ôee. d8 bolo e re.Jxesen-

1 O tam o equivaiN1te. a ~:(1-/(JQ mg/m2 d8 d(:.se E>m humanos. 

'i C: 1v 

Ex8mplo62 

rina J.V) 8nl Seguida a Administrar:ãc· lntraV811(1Sa CClmparac:&o CCJm Sandi

mumn8 l.V. íFürmula(:àO Atualmente CümNdalizada t;•&la Sandc•;:) 

i~anerpartículas de ciclc•spNina (CRpsor!na !.\!.) píE:paradas co-

rno de.scíito acirna (Ex•?.mpios 13 e 1-+) k·ram r8c:onstituídas :~m solução sali-

na e administr;:.Jdas a um primeirCI 9rup(l de 3 ratl)t: Sprague Dawle.y ~~~:.r bo

los intrave.nosü. A um segundo grupo d8 :: ratoE: füi dado SawJimmunt?. I.V., 

que c:c~ntérn "Cr•?.ma~·h(lr"/8tanol, a~11)s diluiç:ãü 8m solu•;:ão '='·a!ina. Cada. gru-

20 po rec8be.u a m8sma d•:.se cl8 2,5 rn9/kg de ciclüsporina. As amostras san-

25 

güíneaE: fc•ram tc•mada::: a intHvalos d8 C!, 5, 15, e 30 rninu[c.s e 1, 2, 4, 8, 2-~. 

36 8 48 horas. Ntv8i::: clí?. dclospNina nc• t:angue toram avaliado::; por HPLC e 

parámetros PK Hpic:::s fon:an det~nninad::;:3. As cürva PK mostraram qusda 

Hpica cc•m o tempCI, como a :::eguií: 
' 

Qu8da com o Tempo 

AUG, mg-h/ml 1 i Crnax. ng/mi 

Cap~orina I.V. 12.22ft l 2.853 

I Sandimmune I.V. 7.791 2.606 

Além diE:so, devido 9 Í(•.·:ide;: dá formulação de: Sandimmune LV., 

2 de::: rato::: naqw=de grupo morreram em 4 hora~: após a dosagem. As~im, a 

formulaçãc• de r.anú~·arlícula (Capsorina I.V.) de acordo cc1m a presente in

venção mostrou uma AUC maic~r e nenhuma to:·:icidacle comparada com a 
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formulação C:•Jmercialmente disponível (Sandimmune I. V.). - . 

Exemplo 63 

Dado~· Farrna(:c:cc:inftit:ü~: tPK) para t··Janog•)tk:ulas de Ciclosporina (Capsori

na Oral! Seguinte ct Ct)mt•arar:ão da Adminb;:tradio Oral ~x·m t··JH•ral (Formu-

5 iadto Atu&lmente Cc·merdali:;:ada pE~Ia Sandt)Z) 

í•Janr:•gotículas de c:iclo~;~·orina preparada acima foram adminis

trada::: em ~:uc:o de. lar;;mja a um ~·rimeiro grupc• de 3 raws Sprague Dawley 

~·c'r 9avagem üral. A um ~:e9undCt grupo de 3 ratos fc.i dado NeCJra!, uma fc.r

mulaç:ão de micr•)emulsãc• comercialmente dispc.nivel cc•ntendo 8mulsifican-

1 O te E:, apús diluiç:ão em ~:uc:(l de laranja, tamhfm por gavagE:!m oral. Cada gru

po receb8u a rn•?.:::ma do~:e de 12 mg/kg dt? ciclü~:porina num volume id8ntico 

d8 ~:u.::o de laranja. As amostra::. dE~ ~:an•;~ue fc.ra;TJ tomadas a ~~~~ríc•dos dE: O, 

.5, 15, 80 minutos e 1, 2, 4, e, ~4, 36 e 48 horaE:. Os nívE:is de cido~:porina no 

15 minadCts. AS çurvaE: PK m•)straram qu~cla Hplca (;Om o t&rnpo ce:mo segue: 

I Queda com o T ernpo 
l AUC, rng-h/ml Crnax. ng/ml 

Capseorlna c•ral ~:.-185 o o~ 

I 
cu_., 

i··Jeoral 3.21 ~~ 690 

Assim, a fNmLIIa~~:ã•:c de nanogütlcula (Ca~•3C•rina oral) da pre-

alm8nte dispCinível (Nec,ra.l). 

E~:emnlo 6..1 

20 lnvestiaarão Clínica com CaD>:o!™ 

O fundamento racional para a seleçã.o da dose inicial para üs 

teE:t8s dc?- Fase !/!! será bast:~ado nos dack•s d8 t•)\:idez rrf-::::lfr.ic;os díamalí-

e:am.:mte menore~: para a fürrnula~:ão de Capxol™ comparado!:: com os da 

25 fo:mul.s.;3o de Ta:<c•l. OE. dad.:~s pr8-clinicos acima indic&m que, üs niveis de 

dc·E·.agem iniciais de Capxc·l"11 para e~:tudo~: de Fa~e 1/11 utilizarão o MTD es

tabelecido (dc•se ma~-:ima tolerada) para ~·aditaxel na formular?ão de Taxol. 

Cüm base nüs dacicJS pré-clínicos atuais, preconiza-se n12.ste ponto que os 
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objr;.tivos clínicos para aprovw:ão c::omercial E;Hão eliminar a necessidade 

~·ar& uma pre-medicac;:ão ant8s da adminiE:tra•;:ão dr) ~·aclitaxel; determinar 

dc,ses &quivalentes de Capxc.ITM para Taxo!, Nl seja, determinar a dose à 

qual a respc,sta antitumc·ral equivalente ~ c•btida; e eliminar a neceE:sidade 

5 para uma infusão i.v. C:Nitinua (3 a 24 hüras) pam admini~;tra·~ão do padita

>:t?l 8 E:ubstituir por adrninif:tra·~;ãc• em p8ricu:lüs d8 temp(l muito mais curtos(< 

í h(1ra ou bolos). 

Existem muita::: vantagens pütr?nciai::· na fc·rmu!a•?áo de C&p:-:eoFM 

para padita>:el. O Cap;,:olrM é um pó liofilizado contendo somente paG!ita>:e.l e 

1 O albumina de soro humanü. Devido a natureza da soluç;ão coloida! formada 

com a rec:•)nstituh;ão do pó licAilizado, emulsificantes tóxicos, tais como 

"Cr~?.mac•hor" (na fc:rmulacão ela BMS de naclitaxei) ou nolisorbato E:O (Cr:•mo 
I ' _, ~- . .... ' 

na fc,rrnulac;:ão da Rhone Poulenc de d(lceta-:el) e solventes, tal como etano!, 

~~ara sr:•lutrili.:::ar a dr.:.ga, não sãc• nec:e~::::ários. A remoçáo d•)2 emulsificantes 

15 tóxico::; reduzirá a incidenc!a de h!~'8rscnsibi!idade grave 8 re&çôes anafiiáti-

Al8m di:Ssu, n•?nhuma pré<-med1r.ação com e~;teróide~. e antihis

tamfnic:~:.s. sãü ne(;et:f.ario~: ante& da adminiE:traç:ão da drüga. 

Devido as t•)Xic:idEtdes redu:.idas, (:(!:TIO S•? evidencia p8k•s esru-

20 dos de LD1c/LD::.o, doses mE!iS a!tas pod8m E:er E<mpregadas, as quais resul-

25 

tar§o e.rn maior efic:ac:ia. 

A re.dur~ãc:1 da miek·~·BU~'ressão (se comparado com Taxol) é es-

perada rf:du.:::ir o pHic·do elo c.idu de tratamento (atualmente de 3 seman&s) 

e melhorar os efE-iios ter&pêuticos. 

CapxoFM pode ser administrado em concentra•;cu?.s muito m;:do

res ~dto até 20 mg/m!) comparado com o Taxol (0,6 rng/rniJ, permitindo infu-

sües em vc•lume mu!to menc:rt"s :?., v;ssivelmentt:<, a E.tdrninistração como um 

bolo intravenoso. 

Um prob!em& rE-conh.:;.cido com T axol é a pre.o:::ipitaç:ão de· ~;ac:li-

30 ta>:E<I 8m catett-res internos. l:::t(' resulta em di)S&gem fracarn8nte controlada 

e passível de erro,. D8vido a estabilidadE' intríns~?-ca da solução coloidal da 

nova fürmulação, Capxol™, o prüblema da precipitação 8 aliviado. 



116 

A literatura Fut;:Jere que partículas na faixa de tamanho de cento 

8 pClUCOS nanúmetro~: pr8ferenciaime~nte divide-se em tumores ru?.IOS VaSOS 

E:ançrüíneos rom~~idc·::·. nc' pc,nto d•.:_, tum(1r. Espera-~:e que as partículas c:c•ICti

dait: de pacli1a·:el na formulac:ãü de Caç,xol™ dt-mi)nstren 1 um •?.feito de alvo 

5 ~~referencial, reduzindo em muit•) ers ef8itüs colaterais do padita:-:el adminiE;

trado na formulaç:ão BMS. 

10 

E.·:emplo GE· 

Periil da Cc•nfiaurac ~o do Teste Clinico ·~om CaD::-:oiTM 

lndiGa•~:ão: Câncer d8 Mama MetastáE:ico 

Plano cl8 dllsélgem: O fundam8nto par& seleção da dose inicial 

r~ara te~:te~: da Fase 1/11 :::8fá ba~:·:-ado nos dad.:tS de to~:idd::t.de pr8-dínicos 

signif!cant.;;me.nte maiE: t•ai...;c.s (dados LD1o da dose Llnica em camundongüs) 

ç•ara forrnula~:ãü de Caç•,:oi1
M com~•ctradc' c.:.'m a fNmulação BMS. A LDw da 

clo::.e (mi•::a em camundongos e determint:ldR :::c•mü 2·82:,1 mg/kg . .A. c:ünve.r-

15 são desta dc·sE- 8m uma t:as2 d& Eirea superficial (3 vezes o vaic'r mgí~-Q) 

C:•)nf8re uma estimativa de?. 1194,3 üU cerca de í 200 mg/rr?. Uma dc•s'? inicial 

C:(tnservad•)rêt í /1Ct deste valor ç•ara humanos re:::ulta numa dc•::-8 de 120 

mq/m:;::, CCtniudc.', já está t~~~m e~;tabe.l.:-cidc' que c' pac:litaxel & S89llrü a uma 

dos·~ de 175 mg/m2
, e c-•:.m base nurn 8~;tudc• ~·ilc,tcl com Cap;.:ol11, tTK,E:trantlc' 

20 mielü~supressã•:. mais baiya em ratos, um& dose de 175 mg/m2 deve :::er 

8m aprüximadarnenie 15-30 minutos ou menos, caso possível. 

Pe.ríil dCi Prüorama d0 De~;envo!virnr:-ntü Clfnico do CapxolTM 

25 Estudo rle Clt?.SCC•berta de [l(·~:aoem na Cümt.inaç8_o de Fase 1/!!!fest::: de 

Eficácia Umitada 

Paci8nte.:;ffinalidad&: Pacientes com doEm•~a metastasica de 

rn2ma ::t'!an~ada, refratários a l&iapia::: pêtdrão. A meta deste te~:te sera es-

tab~lec:e.r a vt:<ioe:idade de resç,c•sta r-!ara Capxoi1 M como um único agente e.m 

30 ~·ar::'ie.n18:; com cânc:·~r de mama em metaE:tas8. 

Dosagem- CCtmponente ôe Fase 1: A dose inicial a ser usada no 

cc,ITIJ:.onente de Fase I dc1 teste s&rá a dose mcixíma tolerada (MTD) para 
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Paclita):el (175 mgfn·/} Dose~: subseqüente::: E:erão incrementadas em 25% 

em .:.tapas, at8 que seja atin9idü a MTD. Terão 3 pacientes de cada nível 

das dc·sagem: inic::i8i~: de Cap:-:olef 1, eXJ)andindü a 6 pacientes no MTD. A ca

pacidade para de.sk .. ~ame.n1o ao nfvel de dr,se próximo será baseada nü pa-

5 drãc, de eventos adv8rsos. Ou seja, o r:studo será descontinuado ::.empre 

que 2 ou mai::: paci•:;nte~:, den1r8 6 em um nfvel de düss particular, a~·resen

t8nt t;_~xic.idade nãü-mielt:.ssupressiva d8 Grau 3 ou to.:-:icidad8 mielc~~supret.:

s:iva de Gral! ..J. (na escala d8 To.xic1dade. WHO!. A dc•se ~~ara Capxo!™ s0rá 

cles-i9nada cc:me> a dose imediatamente prt<cedente da dose a qual ü te:::te foi 

1 O descúntinuado. Prc)grama::: alternativo::: de adminis.tra•;;:ães ele droga, tais c:c•

mo infusôe::: diária::: :>:: 5 ou 24 horas, podem também ser expk•rados, ca:::o 

15 

única. 

Farmac(lciné.tic:a: 

P::tra pacienir?.s ::;el8cionados, um estudo comp!etc; farmacoc:inf.-

ticü será rea!izade: u~:ôndo S'<..lro retira,jc. t-m a~·rc•priados ~~erfod(l~: d8 tem~·o 

deE;ignadü:::. Os ~·aràm8trc•s tais c:(•mC• fi 12 (fas8 c~, e f:i) AUC, Cma.-:, libera•:.:ãc• t! 

vc•lume de distribui·~ão serão de1Hminadc•E:. 

Pacientes - Cornpünente cl12. Fa:::e 11: Cüm a fi".(a•~ãc• cJa iv1TD, os 

20 pacit-ntes com c:ânc:•:1r de mama ~imilar aer utilizado nos teste::; ele Paclitaxel 

c·ri~Jinais E:t-rãc• ~elel":ic•nado~: para c:c•mr-•onent-?-s c!e FaE:e 11. O nl";rner.:• s8rá 

baseado no df!E:e-j':: 8m S8 fixar uma V8k•Gidade d~· resposta tumNal com 

~;rec:isào ac:eiiàvei aü níve! de E:(;gurani~a cl~ 85=:< •. Ass;m, o estudo será uni-

camente arquitetado com o objetivo de ~:stabelecer equivai&ncia com 1:e Pa-

25 clit2>:el padrão, :nc•sti"a.ndo que o int12-r..ralo ds cünfianqa C•)nté.m as velocide_

d8S d8 respCtsta :?.speradas para CapxolrM. A quantidade para a am•)Stl a de 

paGiente usada E;erà de 30 paci~nte::;, que é .::omum para o •:;<:.;íTipúí~8nie de 

Fase 11 de um estudo de Fase 1/11. 

30 

Medk:ão: 

O primeiro r8sultado ~·.era a velocidade de re:~posta turr1oral 

(CR!PRl para os pacientes listados. Além disso, o tempo para a resp(lE:ta, 

duraç8o da resposta, e tempc• de sobrevivéncia, sarão monitc•rados. A segu-



118 

rança do tratamento também será avaliada por avaliações de ocorrências 

adversas e alterações nos parâmetros laboratoriais padrão. 



5 

REIVINDICAÇÕES 

1. Formulação líquida, caracterizada pelo fato de que compreen

de água e nanopartículas compreendendo paclitaxel e, como envoltório pro

teico, albumina, 

em que o paclitaxel está em uma concentração entre 5 mg/ml e 

15 mg/ml, 

em que a formulação é estável por pelo menos três dias sob pe

lo menos uma dentre temperatura ambiente ou condições refrigeradas, 

em que as nanopartículas são menores do que 200 nm em diâ-

10 metro, 

em que as nanopartículas apresentam um envoltório polimérico 

que é fino quando comparado ao diâmetro da partícula revestida, 

15 lizantes. 

em que a formulação é essencialmente isenta de tensoativos, e 

em que a formulação é essencialmente isenta de agentes solubi-

2. Formulação de acordo com a reivindicação 1, caracterizada 

pelo fato de que formulação é ressuspensa em um líquido aquoso biocompa

tível. 

3. Formulação de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracteri-

20 zada pelo fato de que as nanopartículas são filtráveis por um filtro de 0,22 

micron. 

4. Formulação de acordo com a reivindicação 1, caracterizada 

pelo fato de que as nanopartículas têm uma faixa de tamanho de 10-200 nm. 

5. Formulação de acordo com a reivindicação 4, caracterizada 

25 pelo fato de que as nanopartículas têm uma faixa de tamanho de 50 a 170 

nm. 

6. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 5, caracterizada pelo fato de que as nanopartículas são esterilmente fil

tradas. 

30 7. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 6, caracterizada pelo fato de que o paclitaxel na nanopartícula é amorfo. 

8. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 
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1 a 7, caracterizada pelo fato de que as nanopartículas têm um núcleo que é 

substancialmente livre de uma matriz polimérica. 

9. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 8, caracterizada pelo fato de que a albumina é albumina de soro huma-

5 no. 

1 O. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 9, caracterizada pelo fato de que está em um volume inferior a 250 ml. 

11. Formulação de acordo com a reivindicação 1 O, caracterizada 

pelo fato de que está em um volume inferior a 150 ml. 

1 O 12. Formulação de acordo com a reivindicação 11, caracterizada 

pelo fato de que está em um volume inferior a 60 ml. 

13. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 12, caracterizada pelo fato de ser para uso no tratamento de câncer. 

14. Formulação de acordo com a reivindicação 13, caracterizada 

15 pelo fato de que o câncer é câncer de próstata, câncer de mama, câncer de 

pulmão, câncer pancreático, ou tumor cerebral. 

15. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 12, caracterizada pelo fato de ser para uso no tratamento da restenose. 

16. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

20 1 a 15, caracterizada pelo fato de que o dito paclitaxel é administrado oral

mente, intramuscularmente, intravenosamente, intraperitonealmente, intra

arterialmente, intra-uretralmente, intratecalmente ou por inalação. 

17. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 16, caracterizada pelo fato de que é seguramente administrada utilizan-

25 do-se equipamento médico selecionado dentre o grupo consistindo em tubo, 

cateter, saco para infusão, garrafa e seringa. 

30 

18. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 17, caracterizada pelo fato de que é administrada sem o uso de um filtro 

em linha. 

19. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 18, caracterizada pelo fato de que é uma suspensão aquosa estável re

constituída a partir de um pó liofilizado estéril. 
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20. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 19, caracterizada pelo fato de que compreende paclitaxel em uma con

centração de 5 mg/ml. 

21. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

5 1 a 20, caracterizada pelo fato de que há substancialmente ausência de pre

cipitação de paclitaxel por pelo menos três dias sob pelo menos uma dentre 

temperatura ambiente ou condições refrigeradas. 

22. Formulação de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 21, caracterizada pelo fato de que o tamanho médio da nanopartícula 

1 O substancialmente não se altera por pelo menos três dias sob pelo menos 

uma dentre temperatura ambiente ou condições refrigeradas. 
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RESUMO 

Patente de Invenção: "FORMULAÇÃO LÍQUIDA DE AGENTES FARMA

COLÓGICOS COMPREENDENDO PACLITAXEL". 

De acordo com a presente invenção prove-se composições e 

5 métodos úteis para liberação in vivo de agentes farmacologicamente ativos 

substancialmente insolúveis em água (tais como a droga anticâncer Paclita

xel), em que o agente farmacologicamente ativo é liberado na forma de par

tículas suspensas revestidas com proteína (que atua como agente estabili

zador). Em particular, a proteína e o agente farmacologicamente ativo, em 

1 O um meio de dispersão biocompatível, são submetidos a alto cisalhamento, 

na ausência de quaisquer tensoativos convencionais, e também na ausência 

de quaisquer materiais de núcleo polimérico para as partículas. O procedi

mento produz partículas com um diâmetro inferior a cerca de 1 mícron. O 

uso da composição específica e as condições de preparação (por exemplo, 

15 adição de um solvente polar à fase orgânica), e a seleção cuidadosa da fase 

orgânica adequada e fração de fase capacita a produção em série de nano

partículas inusitadamente pequenas, de menos do que 200 nm de diâmetro, 

que podem ser filtradas esterilmente. O sistema particulado produzido de 

acordo com a invenção pode ser convertido em um pó seco redispersável 

20 compreendendo nanopartículas da droga insolúveis em água, revestidas 

com uma proteína, e proteína livre, à qual as moléculas do agente farmaco

lógico são aderidas. Isto resulta em um sistema de liberação singular, em 

que parte do agente farmacologicamente ativo é prontamente biodisponível 

(na forma de moléculas ligadas à proteína), e parte do agente está presente 

25 dentro de partículas sem qualquer matriz polimérica em seu interior. 
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