
1,2Audrey Silva; 2Amanda Costa; 1,2Fernanda Araújo; 1Ricardo Scher; 2Rogéria Nunes; 1Cristiane Corrêa; 1,3Silvio Dolabella

1Lab. Biologia Celular e Molecular de Tripanossomatídeos, UFS; 2Lab. Desenvolvimento de Fármacos, UFS; 3Lab. Parasitologia e Entomologia Tropical, UFS

MATERIAIS E MÉTODOS

DESENVOLVIMENTO DAS MICELAS POLIMÉRICAS

As micelas de poloxâmero foram preparadas pelo método a

frio em tampão fosfato salino (PBS, pH 7.4). Após a

completa dissolução do(s) polímero(s) foi adicionado o 3-

careno em concentração final de 1mg/mL. Sistemas de

micelas inertes foram preparados seguindo o mesmo

protocolo sem adição do monoterpeno. As formulações

foram mantidas refrigeradas (8°C) até o momento do uso.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPROMASTIGOTA

A atividade antipromastigota contra L. braziliensis foi

determinada pelo método da resazurina. Para isso 106

parasitos/mL em fase log de crescimento foram tratados

com diferentes concentrações das formulações por 24

horas. Após esse período foi adicionado uma solução de

resazurina (500 µM em PBS). Após 2h de incubação as

placas foram lidas em fluorímetro e as medidas de

fluorescência foram utilizadas para o cálculo da viabilidade.

Os ensaios foram realizados em triplicata de pelo menos

dois experimentos independentes.

AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE

A citotoxicidade dos compostos foi avaliada pelo ensaio

colorimétrico com sal de tetrazólio (MTT). Macrófagos J774

foram plaqueados a 2 x 104 céls/mL. As células aderidas

foram tratadas com concentrações variadas das

formulações por 24h. Os cristais de formazan, resultante

do metabolismo de células viáveis, foi dissolvido em DMSO

e absorbância determinada por espectrofotometria a

570nm. As medidas de absorbância foram utilizadas para o

cálculo da viabilidade. Todos os testes foram realizados em

quadruplicata de dois experimentos independentes.

Leishmanioses são doenças que acometem milhões de pessoas

em todo o mundo e que apresentam farmacoterapia limitada,

ressaltando assim a urgência de novos medicamentos mais

eficientes, baratos e seguros. O 3-careno é um monoterpeno

muito utilizado pela indústria de perfumaria que apresentou

atividade frente à Leishmania amazonensis e Leishmania

donovani (Silva et al, 2017; Zheljazkov et al., 2008). Apesar de

seu grande potencial a composto leishmanicida, sua elevada

hidrofobicidade limita sua aplicação. Polímeros tribloco, como os

poloxâmeros, devido às características anfifílicas, são utilizados

para alterar a solubilidade de fármacos. Em concentrações

específicas, os poloxâmeros formam micelas capazes de

interagir com substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. Nesse

trabalho foi avaliado in vitro o efeito isolado do 3-careno e

formulado em sistema micelar polimérico frente a promastigotas

de Leishmania braziliensis.

INTRODUÇÃO

É possível que a interação de polímeros de diferentes equilíbrios hidrófilo-

lipófilo (EHL), como o P407 (EHL 22) e o L81 (EHL 2), aumente a interação

com o 3-careno e altere características físico-química como tamanho de

partícula, e/ou que juntos esses polímeros causem alterações biológicas no

parasito. Em células de mamífero tumorais a combinação dos polímeros

P407/L81 causou reversão da resistência em receptores multirresistente a

fármaco por inibição da glicoproteína P (gp-p) (Mello et al., 2016). Nas

Leishmanias já é conhecido que as gp-p têm papel importante na resistência ao

sistema imune e também na resistência a fármacos. É possível que a

combinação desses polímeros produza o mesmo efeito nas gp-g das

Leishmanias, aumentando a concentração do composto dentro do parasito

elevando seu efeito citotóxico. No entanto, testes que avaliem esse possível

mecanismo são necessários. Ajustes que visem a redução da citotoxicidade

das formulações serão realizados.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Nos ensaios frente a promastigotas de L. braziliensis o 3-careno apresentou

IC50 de 163,40 µg/mL. Formulado em micelas de poloxâmeros P407 sozinho

ou combinado a P188, P123 ou L81 contendo o 3-careno apresentou

diferentes resultados descritos na tabela 1. Nenhuma formulação inerte

apresentou atividade leishmanicida.

Tabela 1: Atividade leishmanicida in vitro de formulações contendo

diferentes polaxâmeros em diferentes concentrações.
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Figura 1: Estrutura química do 3-careno.

Formulação IC50 (µg/mL) ±SD

3-Careno (3CR) 163,63 ±15,80

P407 (5%) + 3CR 151,10 ± 36,62

P407 (5%) + P123 (5%) + 3CR 185,60 ± 60,24

P407 (4%) + P123 (1%) + 3CR 369,95 ± 31,74

P407 (5%) + P188 (0,3%) + 3CR 277,00 ± 94,89

P407 (5%) + P188 (3%) + 3CR 152,40 ± 23,33

P407 (5%) + L81 (0,3%) + 3CR 45,66 ± 10,71

P407 (5%) + L81 (3%) + 3CR 21,03 ± 1,26

As formulações que apresentaram os menores valores de IC50 foram obtidas

com a combinação de P407 e L81, essas formulações foram selecionadas para

o ensaio de citotoxicidade em células de mamífero. Avaliado isoladamente o 3-

careno apresentou CC50 de 144.9 µg/mL. No entanto as formulações de P407

e L81 apresentaram viabilidade inferior a 15% indicando elevada toxicidade dos

sistemas micelares avaliados.
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