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A busca por terapias alternativas com produtos naturais
vem crescendo a fim de minimizar os efeitos colaterais causados
por fármacos convencionais. A própolis vermelha possui diversas
aplicações clínicas, apresentando atividade antibacteriana,
antitumoral e anti-inflamatória, podendo ser uma alternativa na
terapia de doenças em animais.

O parvovírus canino acomete principalmente cães jovens e
causa enterite, apresentando alta mortalidade. Pela ausência de
fármacos específicos, o tratamento indicado é apenas de suporte.

O presente estudo visou testar a citotoxicidade do extrato
hidroalcóolico da própolis vermelha em células da linhagem CRFK
pelo ensaio MTT, avaliar a morfologia celular após a exposição ao
extrato e a influência do extrato na replicação e infectividade viral.
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O IC50 estimado nesse estudo mostrou-se superior ao
descrito na literatura para linhagens tumorais, sugerindo que a
própolis vermelha seja promissora candidata a posteriores estudos
para elucidação das propriedades biológicas. O extrato também
apresentou inibição parcial da replicação viral, indicando uma
possível atividade antiparvovírus. Assim, novos testes serão
conduzidos para melhor avaliação dessa atividade.

Verificou-se que a maior concentração não citotóxica contra
a linhagem CRFK foi de 75 µg/mL, visto que o IC50 obtido foi de
84,69µg/mL±1,98 (figura 1). Ademais, foi possível observar que o
tratamento de 24 horas causou alterações significativas na
morfologia celular após exposição a concentrações mais elevadas
do extrato (figuras 2 e 3).

Na avaliação da atividade antiparvovírus canino tipo 2 da
própolis vermelha, observou-se que no tratamento de adsorção
houve uma inibição parcial da replicação viral.

FIGURA 1. Citotoxicidade do extrato hidroalcóolico da própolis vermelha
contra a linhagem CRFK após 24h de exposição.

FIGURA 2. Morfologia da linhagem CRFK em controle negativo (A) e após
exposição ao extrato da própolis vermelha na concentração de 100µg/mL (B).

A B


