
Anais do 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – Universidade Federal do Pampa 

AVALIAÇÃO DE QUININA LIVRE E NANOCÁPSULAS CONTENDO 

QUININA SOBRE O TECIDO OVARIANO 

 

Aryele Pinto Izaguirry(1*), Luana Roberta Michels(2), Daniela dos Santos Brum(3), 

Sandra Elisa Haas (3), Francielli Weber Santos Cibin (3,4) 
(1) Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Bioquímica (Bolsista CAPES), Universidade Federal do  

Pampa, Uruguaiana, RS, aryeleizaguirry777@gmail.com;  
(2) Professor Substituto, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS; 
(3) Professor Adjunto, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS; 
(4) Orientador, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS. 

 

Palavras-Chave: Quinina, Nanocápsulas, Ovário, Toxicidade. 
 

 

INTRODUÇÃO 
A malária é a doença parasitária mais prevalente no mundo, afetando principalmente países tropicais 

e subtropicais. O primeiro medicamento antimalárico foi a quinina, porém seu uso é limitado pela baixa faixa 
terapêutica, cardiotoxicidade, cinchonismo (Bonington et al.,1996; White, 2007) e efeitos deletérios sobre o 
sistema reprodutivo masculino (Osinubi et al., 2007; Farombi et al., 2012). A utilização de ferramentas como 
nanossistemas, que possam melhorar a eficácia e diminuir os efeitos adversos da quinina, pode ser uma 
alternativa promissora para o tratamento da malária. Haas et al. (2009) demonstraram que a 
nanoencapsulação da quinina diminuiu em quase 30% a dose eficaz, em comparação com o fármaco livre 
em ratos Wistar infectados com Plasmodium berghei. Além disso, verificou-se duplicação da penetração da 
droga nas hemácias de ratos infectados, justificando a melhora na eficácia da quinina nanoencapsulada. 

Tendo em vista que a quinina é um medicamento antimalárico de segunda escolha, principalmente 
devido aos seus efeitos adversos e que nanossistemas como veículo de entrega de fármacos, podem 
melhorar a biodisponibilidade, o índice terapêutico e reduzir os efeitos colaterais de drogas, a utilização de 
nanocápsulas poliméricas contendo quinina é uma importante ferramenta no aprimoramento do tratamento 
antimalárico. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar da toxicidade da quinina livre e quinina 
nanoencapsulada sobre o tecido ovariano de ratas Wistar.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Vinte e quatro ratas Wistar foram divididas em quatro grupos: Controle, Quinina, Nanocápsulas 
Brancas (B-NC) e Quinina Nanoencapsulada (Q-NC). Os animais receberam quinina livre ou Q-NC na dose 
de 25mg/kg/dia, o grupo controle recebeu água destilada e o grupo B-NC recebeu nanocápsulas sem a droga 
(12,5 mL/Kg) por via oral por um período de 7 dias (FUNASA, 2001). Os animais foram eutanasiados 24 horas 
após a última administração e os ovários foram removidos para a determinação dos níveis de espécies 
reativas (Loetchutinat et al., 2005), quinina tecidual (Brum et al. 2011), atividade da enzima 17 β-
hidroxiesteróide desidrogenase (17 β-HSD) (Jarabak et al., 1962) e avaliação da viabilidade folicular. Este 
trabalho foi aprovado pela Comissão de ética no uso de animais da Unipampa, protocolo número 30/2014.Os 
resultados foram expressos como média ± desvio padrão, e para análise estatística utilizou-se análise de 
variância (ANOVA) de uma via, seguido pelo teste de Duncan. Valores de P<0.05 foram considerados 
significativos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As mulheres nascem com um número finito de oócitos desenvolvidos e maturados nos folículos e a 
sua viabilidade é reduzida na menopausa (Faddy et al., 1992; Wallace e Kelsey, 2010) ou pela exposição a 
substâncias químicas, resultando na infertilidade (Mattison,1980; Hoyer e Sipes, 1996). No presente estudo, 
o grupo tratado com quinina livre apresentou acúmulo de quinina no tecido ovariano 4,5 vezes maior quando 
comparado com o grupo que recebeu a quinina na forma de nanocápsulas. Além disto, verificou-se um 
aumento nos níveis de espécies reativas (20%) no tecido ovariano, seguido por uma diminuição de 38,5% na 
viabilidade folicular e da atividade da enzima 17 β-HSD (22%) após a exposição a quinina em relação ao 
grupo controle. As fêmeas tratadas com B-NC e Q-NC apresentaram todos os parâmetros aos níveis do 
controle. Recentemente, Krishnaveni e Suresh (2015), demostraram que os níveis de espécies reativas de 
oxigênio intracelulares estavam significativamente aumentados em células HEp-2 tratadas com quinina in 
vitro, corroborando com nossos resultados. As espécies reativas podem reagir com lipídeos, proteínas e 
ácidos nucléicos, gerando um dano oxidativo nas células (Roberts et al., 2009), podendo estar diretamente 

mailto:aryeleizaguirry777@gmail.com


Anais do 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – Universidade Federal do Pampa 

envolvida com diminuição da viabilidade folicular verificada. A 17 β-HSD é uma importante enzima da 
esteroidogênese que regula a síntese de estradiol e testosterona (Mindnich et al., 2004). Ghersevich et al. 
(1994) demonstraram que a expressão de 17β-HSD em células da granulosa de rato é regulada durante o 
desenvolvimento folicular, corroborando com a nossa hipótese de que a redução de atividade da 17 β -HSD 
pode estar relacionada com a redução da viabilidade folicular nos animais que receberam a quinina. A 
alteração na atividade da 17β-HSD é um achado importante deste trabalho, principalmente devido à 
importância desta enzima na síntese de estradiol, uma vez que é essencial para o desenvolvimento e 
manutenção dos tecidos reprodutivos femininos.  

 

CONCLUSÃO 
Este estudo avalia pela primeira vez o efeito deletério da quinina sobre o tecido ovariano, 

demonstrando a sua toxicidade, bem como demonstra que nanocápsulas poliméricas contendo quinina 
diminuíram os efeitos danosos induzidos pela quinina em ovários. Desta forma, podemos sugerir que a 
utilização da quinina na forma nanoencapsulada pode ser uma alternativa para os efeitos adversos 
provocados pela quinina em tecido ovariano. 
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