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RESUMO

A própolis é uma substância resinosa obtida pelas abelhas através da colheita de diferentes resinas da flora de cada região. Essas resinas são 
alteradas quando entram em contato com enzimas presentes na saliva das abelhas. Portanto, as propriedades químicas e biológicas da própolis 
mudam conforme sua região de origem, a espécie da planta da qual é coletada a resina e da espécie de abelha que a produz. O Extrato de Própolis 
Verde (EPP-AF®) foi desenvolvido e padronizado de forma a apresentar uma composição química definida lote a lote. Além disso, ele já teve sua 
atividade anti-inflamatória avaliada em diferentes modelos biológicos. Recentemente, foi demonstrado que esse extrato foi eficaz em inibir um 
complexo inflamatório denominado de inflamassoma e, consequentemente, a citocina IL-1β. Diante dessa importante ação do extrato no que diz 
respeito a redução da inflamação, este trabalho tem como objetivo avaliar a toxicidade in vitro do extrato EPP-AF® de forma a garantir o seu uso 
em futuros testes de eficácia, bem como definir as doses seguras do produto. Adicionalmente, também investigaremos o envolvimento desse 
extrato com outras vias anti-inflamatórias importantes como, por exemplo, a via do NF-kB. A avaliação da citotoxicidade será realizada em 
macrófagos de camundongos derivados de medula óssea (BMDMs). Primeiramente, os macrófagos foram diferenciados in vitro a partir de células 
tronco extraídas do fêmur. A avaliação da viabilidade celular foi realizada pelo método direto MTT e também por meio do kit CytoTox96 LDH-
release para analise da atividade da enzima lactato desidrogenase liberada pelos macrófagos danificados. Por fim, foi feita a análise de formação 
de poro na membrana celular dos macrófagos, a qual foi avaliada por meio da quantificação de fluorescência emitida por iodeto de propídeo. Os 
resultados referentes ao ensaio de dosagem do MTT demonstraram que tanto o extrato de própolis aquoso (diluído em salina) como o extrato de 
própolis alcoólico (diluído em álcool) apresentaram viabilidade celular próxima a 100% em diferentes concentrações. Também avaliamos a 
citotoxicidade dos extratos pelo método de dosagem da LDH e, notou-se, que o aumento da citotoxicidade foi proporcional ao aumento da 
concentração do extrato. Porém, mesmo na maior concentração utilizada (300ug), apenas 50% das células morreram. Por fim, ao avaliarmos a 
formação de poro na membrana celular ficou evidente a baixa taxa de mortalidade celular tanto com o extrato aquoso quanto com o extrato 
alcoólico. Dessa forma, concluímos que mesmo o extrato de própolis alcoólico sendo um pouco mais tóxico do que o extrato aquoso, ambos 
apresentaram baixa citotoxicidade, podendo então ser utilizado para fins terapêuticos sem preocupação com a viabilidade celular. Nosso próximo 
passo será avaliar a atividade anti-inflamatória in vitro destes extratos, utilizando o modelo de dosagem de citocinas dependentes de NF-kB em 
macrófagos e, assim, verificar a eficácia do extrato EPP-AF� em atuar como um futuro composto imunorregulador.
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