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RESUMO

Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a organização Médicos Sem Fronteiras optaram por classificar as doenças 
“negligenciadas”  as transmissíveis que apresentam maior ocorrência nos países em desenvolvimento, e as “mais negligenciadas” exclusivas dos 
países em desenvolvimento. Nesse contexto podemos acrescentar Dengue, Febre Amarela e outras arboviroses que resultam em crianças com 
desenvolvimento cognitivo prejudicado, morte e aumento da pobreza no país.Como doença negligenciada, a febre do Zika também expos a 
escassez de informações sobre as atividades biológicas desse arbovírus, e que fizeram falta quando as transmissões verticais e sexuais foram 
confirmadas. No caso da microcefalia foi comprovada a redução do perímetro cefálico provocado pelo desenvolvimento inapropriado e/ou 
destruição das células neurais e desde então tornou-se prioridade a busca por novos testes diagnósticos e terapias anti-Zika para adultos e 
grávidas. A nanotecnologia como ferramenta para entrega de fármacos tem sido amplamente divulgada como um avanço em terapias,
principalmente pela capacidade das nanocapsulas de reduzirem a concentração tóxica da substância antiviral ao mesmo tempo que aumenta o 
seu efeito inibitório no interior das células infectadas. As mais comuns são de conformação arbóreas denominadas dendrímeros de poli Lisina 
apresentando múltiplos grupos funcionais na sua superfície para o acoplamento de peptideos de fusão e camadas internas mais hidrofóbicas que 
funcionem como carregadores de substâncias hidrofóbicas. Nesse trabalho foi avaliada a atividade biológica anti-Zika de nanopartículas 
dendriméricas poli K funcionalizados em sistemas de entrega de substâncias naftoquinonas. Para isso foram realizados inicialmente ensaios de 
citotoxicidade em células Vero ((African green monkey kidney cells, ATCC CCL-81) contendo naftoquinonas no seu interior. Metodologia utilizada: 
Nesse projeto foram utilizados dendrimeros funcionalizados produzidos em um projeto em colaboração com a Università Degli Studi di Napoli, 
Itália. Para a sintese dos peptideos E foram necessarios estudos de exclusão com base em alinhamento com os virus DENV-1, DENV-2, DENV-3, 
DENV-4 e FA utilizando bioinformática (clustal omega). Após a sintese automatizada o peso molecular dos peptideos foram analisados por 
espectometria de massa. Nos ensaios de citotoxicidade foram utilizadas 104células/ml de células Vero distribuídas em placas de 96 poços 
contendo meio Eagle, e incubadas com concentrações de 0,28; 0,55; 1,1; 2,8; e 5,5 µM e 10 µM de dendrimeros funcionalizados com peptídeo E, 
e naftoquinonas por um período de incubação de 24 horas até 7 dias em ambiente com temperatura de 37C e 5% de CO2. A determinação dos 
valores de citotoxicidade (CC50 (ug/ml)) foi obtida através do uso de MTT produzindo em células viáveis um composto de cor púrpura, formazan, 
medindo a absorvância em comprimentos de 570 nm, determinando o valor de CC50 (ug/ml). Resultados: O ensaio citotóxico realizado com 
dendrimero e drogas naftoquinonas foram considerados extremamente satisfatórios, com valores de CC50 médio de 10 uM. Uma adaptação no 
protocolo foi a ampliação do tempo de incubação até 7 dias para aproximação do tempo de lise total provocado pelo virus Zika, e que são valores 
importantes para comparação na proxima etapa biológica do projeto. Conclusão: Os resultados preliminares sobre a funcionalidade dos 
dendrimeros acoplados a proteína E  demonstraram que também para as naftoquinonas essas nanoestruturas podem ser consideradas
carreadoras de moléculas antivirais, pois permitem a redução da toxicidade dessas substâncias em pelo menos dez vezes os valores de 
concentração quando são incubadas as substâncias isoladamente.

Saúde

Biomedicina
X Seminário de Pesquisa da Estácio


