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A parvovirose canina é causada pelo parvovírus canino
tipo 2 (CPV-2) e acomete cães filhotes e adultos não
vacinados causando enterite hemorrágica com 70% de
mortalidade em animais não tratados. Atualmente o
tratamento é apenas de suporte, assim é importante estudar
novas moléculas com atividade antiviral para o vírus em
questão. A macroalga antártica marinha Monostroma hariotii
é relatada por possuir diferentes compostos químicos e
ampla atividade biológica como atividade antiviral. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro a
citotoxicidade do extrato da macroalga em células CRFK e a
atividade anti-CPV-2.

O extrato da macroalga apresentou inibição parcial da
replicação do CPV-2, indicando potencial atividade anti-
parvovírus, no entanto este resultado precisa de testes
complementares para a sua comprovação.
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PROBIC/FAPERGS

Com a realização da análise química (Figura 1) foram

observados dois picos principais indicando a presença de fitol e

ácido hexadecanóico, compostos comumente encontrados em

macroalgas marinhas.

Figura 1. Perfil cromatográfico do extrato etanólico. Espectro de massas com
dois picos principais.

A viabilidade celular (Figura 2) apresentou redução

significativa a partir de 20 µg/mL em relação ao grupo controle

(p<0,05). O IC50 calculado foi estimado em 21 µg/mL.

Figura 2. Viabilidade celular da linhagem tratada com diferentes concentrações
do extrato durante 24 horas. Letras diferentes representam diferença estatística
entre os grupos (p < 0,05).

No tratamento de adsorção foi possível observar uma
inibição completa ou parcial da replicação viral.
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*Brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio
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