
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO COM NANOESFERAS EM CÉLULAS
TUMORAIS E NÃO TUMORAIS HUMANAS

Kelly Todescatto (PIBIC-CNPq), Cátia Santos Branco, Valeria Weiss Angeli, Mirian
Salvador (Orientador(a))

Os sistemas nanoparticulados constituem uma importante alternativa para a vetorização de substâncias
ativas no organismo, no entanto, sua possível toxicidade pode comprometer sua aplicação farmacológica.
O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis efeitos da administração de uma suspensão de nanoesferas
(NE)  per  se  em  cultura  de  células  tumorais  (HEp-2)  e  não  tumorais  (MRC5)  humanas.  As  NE  foram
preparadas  pelo  método  de  nanoprecipitação,  utilizando  poli-epson  caprolactona  como  polímero  e
caracterizadas quanto a morfologia, pH e tamanho de partícula. Para avaliar a possível citotoxicidade in
vitro  da  suspensão,  as  células  foram  tratadas  com  diferentes  concentrações  (0,0001%  a  10%)  por  24
horas.  A  viabilidade  celular  foi  avaliada  através  da  metodologia  de  MTT  (3-[4,5-dimetiltiazol  2-il]-2,5
difenil  brometo  de  tetrazolina).  Marcadores  de  danos  oxidativos  à  lipídios  e  proteínas,  defesas
antioxidantes  enzimáticas  (superóxido  dismutase  -  Sod  e  catalase  -  Cat)  e  não  enzimáticas  (conteúdo
sulfidril - SH) foram também avaliados. A suspensão de NE apresentou um pH de 5,69 ± 0.05 e diâmetro
de partícula de 196.3 ± 0.96 nm. A análise por microscopia eletrônica revelou que as NE apresentam um
formato esférico e oval adequados, porém com tamanhos variados, indicando que a metodologia precisa
ser  melhorada  a  fim  de  obter  um  padrão  regular  no  diâmetro  das  partículas.  A  partir  do  ensaio  de
viabilidade celular observou-se que a partir da concentração de 0.1%  houve uma redução na proliferação
para ambas as linhagens, sendo que foram mais citotóxicas para as células tumorais, demonstrando um
IC50 (quantidade necessária para reduzir a viabilidade celular em 50%) de 3.72% para a linhagem HEp-2
e 9,11% para a linhagem MRC5, com uma diferença de cerca de 2.5 vezes maior de toxicidade (p&le;0.
05). A redução da viabilidade celular observada pode estar associada ao aumento de danos à lipídios e
proteínas e alteração nas defesas antioxidantes das células. Os dados obtidos demonstram que as NE per
se  são  capazes  de  modificar  o  metabolismo  de  células  tumorais  e  não  tumorais.  Considerando  a
importância  do  emprego  desta  tecnologia  na  veiculação  de  substâncias  ativas,  estudos  como  este  são
muito úteis para a determinação da faixa segura a ser utilizada.
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