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A quinina é um alcaloide extraído da casca da árvore chinchona, a qual apresenta 

ação antimalárica. A malária é a doença parasitária mais prevalente no mundo, 

causada pelo protozoário do gênero Plasmodium. Atualmente existem diversas 

terapias medicamentosas para o tratamento da malária, entretanto devido aos 

elevados efeitos colaterais e a resistência dos parasitos às terapias, a utilização de 

ferramentas como os nanosistemas tem sido uma alternativa a estas limitações. A 

utilização de nanocápsulas contendo quinina já apresentou efeito satisfatório frente a 

parasitemia induzida por P. berghei em roedores. Entretanto os efeitos toxicológicos 

desta formulação sobre o sistema reprodutivo e desenvolvimento fetal são 

desconhecidos. Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da 

quinina livre e nanoencapsulada sobre o sistema reprodutivo, bem como sobre o 

desenvolvimento pré-natal. Para o desenvolvimento do estudo, o trabalho foi dividido 

em 2 experimentos. No experimento I, ratos da raça Wistar adultos machos e fêmeas 

foram divididos em 4 grupos: Controle, Nanocápsula branca (B-NC), Quinina Livre 

(25mg/Kg) e Quinina Nanoencapsulada (Q-NC) (25mg/kg). Após 7 dias de tratamento, 

verificou-se dano testicular e ovariano induzido pela quinina, evidenciados por 

aumento nos níveis de espécies reativas e malondialdeído, diminuição da atividade 

da enzima esteroidogênica 17 β-hidroxiesteróide desidrogenase, bem como 

alterações na capacidade antioxidante total. Em fêmeas verificou-se diminuição da 

viabilidade folicular e em machos diminuição da integridade de membrana dos 

espermatozoides, bem como alterações histológicas moderadas nos testículos após 

exposição à quinina. Os machos tratados com Q-NC, apresentaram níveis de 

espécies reativas diminuídos, capacidade antioxidante total aos níveis de controle 
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bem como espermatozoides com 100% de integridade de membrana. Entretanto os 

outros parâmetros apresentaram as mesmas alterações dos animais tratados com 

quinina livre. Após tratamento com Q-NC, as fêmeas apresentaram níveis de espécies 

reativas, capacidade antioxidante total, atividade da enzima 17 β-hidroxiesteróide 

desidrogenase e viabilidade folicular aos níveis do grupo controle. No experimento II 

avaliamos a toxicidade pré-natal, onde ratas prenhes foram tratadas do 7º ao 13º dia 

de gestação com quinina livre e Q-NC (25mg/kg) e eutanasiadas no 20º dia da 

prenhes e os fetos foram removidos para as análises morfológicas e bioquímicas. As 

fêmeas grávidas não apresentavam sinais visíveis de toxicidade. Não houve alteração 

no consumo de alimentos e água das fêmeas, bem como não houve diferença no 

ganho de peso. Os fetos que receberam tratamento perinatal com Q-NC não 

apresentaram anormalidades externas ou esqueléticas significativas e não houveram 

alterações nas medidas biométricas. Em ambos os grupos, foi verificado a presença 

de quinina no tecido cerebral e hepático dos fetos, demonstrando que a quinina 

atravessa a barreira transplacentária, entretanto, não foi verificada diferença 

significativa entre os grupos. Desta forma, pode-se verificar que nanocápsulas são 

bons carreadores para quinina, diminuindo os efeitos nocivos induzidos pela quinina 

em tecido ovariano e testicular, bem como não induziu danos maternos e fetais nos 

parâmetros avaliados, demonstrando ser uma terapia promissora para o tratamento 

da malária, inclusive em gestantes. 

 

Palavras-chave: : Quinina, Nanocápsulas, Sistema Reprodutivo, Toxicidade Pré-

natal. 
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Quinine is an alkaloid extracted from the bark of the chinchona tree, which has 

antimalarial activity. Malaria is the most prevalent parasitic disease in the world, 

caused by the protozoan of the Plasmodium genus. Currently, there are several drug 

therapies for the malaria treatment. However, due to the high side effects and 

resistance of the parasites to the therapies, the use of tools such as nanosystems has 

been an alternative to these limitations. The use of quinine-loaded nanocapsules 

demonstrated a satisfactory effect against parasitemia induced by P. berghei in 

rodents, however the toxicological effects of this formulation on the reproductive 

system and foetal development are unknown. Thus, this work evaluated the effects of 

free and nanoencapsulated quinine on reproductive system, as well as prenatal 

development. For the development of the study, the work was divided into 2 

experiments. Experiment I: Male and female adult Wistar rats were divided into 4 

groups: Control, Blank Nanocapsules (B-NC), Free Quinine (25mg / kg) and Quinine-

loaded Nanocapsules (Q-NC) (25mg / kg). After 7 days of treatment, testicular and 

ovarian damage quinine-induced was evidenced by increased levels of reactive 

species and malondialdehyde, decreased steroidogenic 17β-hydroxysteroid 

dehydrogenase enzyme activity, and changes in total antioxidant capacity. In females 

there was a decrease in follicular viability and in males decrease of spermatozoa 

membrane integrity, as well as moderate histological changes in the testes after 

exposure to quinine. Males treated with Q-NC showed decreased reactive species 

levels, total antioxidant capacity at control levels as well as spermatozoa with 100% of 

membrane integrity. However, the other parameters showed the same alterations as 

those treated with free quinine. After treatment with Q-NC, the females showed levels 
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of reactive species, total antioxidant capacity, 17 β-hydroxysteroid dehydrogenase 

enzyme activity and follicular viability at the levels of the control group. In experiment 

II we evaluated the prenatal toxicity, where pregnant rats were treated from the 7th to 

the 13th day of pregnancy with free quinine and Q-NC (25mg / kg) and euthanized on 

the 20th day of pregnancy and the fetuses were removed for morphological analysis 

and biochemical. Pregnant females showed no visible signs of toxicity. There was no 

change in the food and water consumption of the females, as well was there was no 

difference in the weight gain. Fetuses receiving perinatal Q-NC treatment did not 

present significant external or skeletal abnormalities and there were no changes in 

biometric measurements. In both groups, the presence of quinine in the cerebral and 

hepatic tissues of the fetuses was verified, demonstrating that quinine crosses the 

transplacental barrier, however, there was no significant difference between the 

groups. Thus, we verified that nanocapsules are good carriers for quinine, reducing 

the harmful effects induced by quinine in ovarian and testicular tissue, as well as did 

not induce maternal and fetal damages in the evaluated parameters, demonstrating to 

be a promising therapy for the malaria treatment, including in pregnancy. 

 

Key-words: Quinine, Nanocapsules, Reproductive System, Pre-natal Toxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cinchona é uma árvore pertencente à família das Rubiáceas, que possui entre 

outros membros, o café e as gardênias (Oliveira e Szczerbowski, 2009).  Em 1820, 

Pierre Joseph Pelletier e Joseph Caventou isolaram das cascas da cinchona, um 

importante alcaloide com ação antimalárica, a quinina. A descoberta da quinina é 

considerada a mais fortuita descoberta médica do século 17 e o tratamento da malária 

com quinina marcou a primeira bem sucedida utilização de um composto químico para 

tratar uma doença infecciosa (Achan et al., 2011). 

A quinina atua como um esquizonticida sanguíneo contra todas as formas de 

Plasmodium e gametocida para P. vivax e P. malarie (Rey, 2001). Entretanto, o 

mecanismo de ação antimalárica deste medicamento ainda não está totalmente 

elucidado. Estudos mostram que a quinina, como outros aril-aminoálcoois, agem nos 

fosfolipídios da membrana do vacúolo digestivo, comprometendo a degradação da 

hemoglobina (heme) levando à morte do parasito (Fitch, 2004). 

A utilização da quinina é limitada pela sua estreita faixa terapêutica, 

cardiotoxicidade e o desenvolvimento de cinchonismo, caracterizado por toxicidade 

neurológica, cardiovascular e gastrointestinal, bem como hipoglicemia e reações de 

hipersensibilidade (Bonington et al., 1996; White, 2007). Apesar dos diversos efeitos 

colaterais provocados pela quinina, a sua utilização é de grande importância no 

tratamento da malária por P. falciparum e também em mulheres gestantes, pois pode 

ser utilizada no primeiro trimestre da gravidez (Mcgready et al., 2002). 

A malária é a doença parasitária mais prevalente no mundo, afetando 

principalmente países de clima tropical. A transmissão da malária se dá através da 

picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectado com protozoários do gênero 

Plasmodium (Deane, 1989). Existem diversas espécies de Plasmodium, entretanto as 

que causam malária em humanos são P. vivax, P. falciparum, P. malariae, P. ovale e 

P. knowlesi (WHO, 2014) sendo que, em termos de virulência e mortalidade, a espécie 

P. falciparum a mais relevante (Achan et al., 2011). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015), globalmente, cerca 

de 3,3 bilhões de pessoas correm o risco de estarem infectados com malária, e 1,2 

bilhão são de alto risco. De acordo com as últimas estimativas, 212 milhões de casos 

de malária ocorreram  em 2015 e a doença provocou em média 429 mil mortes. A 

região africana se destaca, contabilizando cerca de 92% de todas as mortes por 
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malária, sendo que a maioria destes óbitos foram crianças menores de 5 anos (WHO, 

2016).  

Apesar do fato de vivermos em uma era de tecnologia avançada e inovação, 

doenças infecciosas como a malária continuam a ser um dos maiores desafios de 

saúde em todo o mundo. Isto se dá principalmente pela resistência do parasito aos 

medicamentos disponíveis no mercado e para minimar estas resistências tem se 

utilizado de associações medicamentosas. Isto aumenta o custo e reduz a aceitação 

do tratamento pelo paciente, devido aos severos efeitos colaterais. Considerando-se 

as poucas opções de medicamentos existentes contra a malária, a busca de 

antimaláricos mais eficientes e menos tóxicos utilizando de sistemas de liberação 

baseados em nanotecnologia aplicada a fármacos são estratégias promissoras no 

combate a esta doença (Santos-Magalhaes e Mosqueira, 2010).  

Nanocarreadores são ferramentas úteis para melhorar o perfil farmacocinético 

de medicamentos eficazes que, devido à baixa solubilidade em água, baixa 

biodisponibilidade e elevada toxicidade, têm uso limitado na farmacoterapia (Barratt, 

2000; Forrest e Kwon, 2008). Dentre os nanosistemas carreadores de fármacos, 

podemos destacar as nanopartículas, que são sistemas coloidais vesiculares de 

tamanho nanométrico em que o fármaco está confinado em uma cavidade oca ou 

oleosa, estabilizada por membrana polimérica ou adsorvido na malha polimérica 

(Legrand et al., 1999; Brigger et al., 2002). Alguns autores estão demonstrando que a 

utilização de nanocápsulas como carreadores é uma importante ferramenta no 

aperfeiçoamento de antimaláricos. Mosqueira et al. (2004) verificaram que o uso da 

halofantrina na forma nanoencapsulada reduziu a toxicidade e aumentou o potencial 

terapêutico em camundongos. Além disto, nanocapsulas contendo quinina foram mais 

efetivas contra a parasitemia em ratos infectados com P. berghei (Haas et al., 2009). 

Entretanto, poucos estudos avaliaram a toxicidade destes nanosistemas poliméricos, 

principalmente sobre sistema reprodutivo e uso durante a gestação. 

Desta forma, tendo em vista que a quinina é um medicamento antimalárico de 

segunda escolha, principalmente devido aos seus efeitos adversos e que 

nanosistemas como veículos 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 poderia ser uma importante 

ferramenta no aprimoramento do tratamento antimalárico. Entretanto, estudos sobre 

a toxicidade de novos compostos químicos ou modificações no sistema de entrega de 
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compostos já existentes são de extrema importância, a fim de torná-los seguros para 

sua utilização. Neste sentido, este estudo tem o objetivo de avaliar a toxicidade de 

nanocápsulas contendo quinina sobre sistema reprodutivo feminino e masculino, bem 

como toxicidade pré-natal em ratos. 
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2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

2.1 A Malária 

 A malária, também conhecida como paludismo, febre palustre, febre 

intermitente, febre terçã ou febre quartã, é uma doença parasitária, considerada 

endêmica em 91 países e territórios em 2016. Estimativas atualizadas indicam que 

212 milhões de casos ocorreram globalmente em 2015, levando a 429 mil mortes, 

sendo que 92% das mortes ocorreram na região africana, seguido da região asiática 

(6%) e da região oriental do mediterrâneo (2%) (WHO, 2016).  

Os agentes etiológicos da malária são protozoários do gênero Plasmodium ssp, 

e a transmissão ocorre através da picada do mosquito fêmea Anopheles infectado 

(Deane, 1989; Santos-Magalhaes e Mosqueira, 2010). Existem cinco tipos de 

Plasmodium capazes de causar malária nos seres humanos, quatro destes – P. 

falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale – são transmitidos de uma pessoa para 

outra através da picada de mosquitos Anopheles, enquanto o P. knowlesi (espécie 

que causa malária entre macacos) ocorre em pessoas quando o mosquito Anopheles 

infectado por um macaco pica os humanos (transmissão zoonótica) (WHO, 2015).  

Dentre os tipos de Plasmodium, o P. falciparum é considerado o mais perigoso, com 

as maiores taxas de complicações e mortalidade (Lopez Del Prado et al., 2014). 

Os países que possuem clima tropical apresentam risco especial de 

contaminação por malária, devido as condições climáticas favoráveis a proliferação 

do vetor. A maioria dos casos de malária na América do Sul ocorre na região 

amazônica. Em 2015, quatro países representaram 83% dos casos de malária nas 

Américas: Venezuela (30%), Brasil (24%), Colômbia (10%) e Peru (19%) (WHO, 

2016). No Brasil, existem três espécies associadas à malária em seres humanos: P. 

vivax, P. falciparum e P. malariae. O P. ovale está restrito a determinadas regiões do 

continente africano e a contaminação notificada no Brasil por este tipo de plasmodium 

se deu fora do Brasil (Ministério da Saúde, 2014).  
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Figura 1. Mapa de risco de infecção por malária por municípios, Brasil, 2015. 

Fonte: Sinan/SVS/MS e Sivep-Malária/SVS/MS  

 

2.1.1 O ciclo de vida do parasito 

O ciclo de vida do Plasmodium inicia-se com a picada do mosquito na pele 

humana, onde os esporozoítos são transferidos para a corrente sanguínea e invadem 

as células hepáticas, dando início à divisão assexuada do parasita, da qual resulta a 

produção dos merozoítos. Após a ruptura do hepatócito, na circulação sanguínea os 

merozoítos infectam os eritrócitos, onde o parasito desenvolve-se em trofozoítos e 

esquizontes para, numa fase seguinte, cada esquizonte se dividir em merozoítos 

eritrocíticos, os quais são liberados do eritrócito para invadir novos eritrócitos (Aditya 

et al., 2013). Esses estágios intra-eritrocitários assexuados são o alvo principal dos 

medicamentos antimaláricos (Winstanley e Ward, 2006).  

Durante a fase eritrocitária, o parasito utiliza a hemoglobina do hospedeiro 

como fonte de aminoácidos para a sua reprodução e uma porção dos merozoítos 

sanguíneos sofre diferenciação em gametócitos feminino e masculino, que são 

transmissíveis ao mosquito durante a hematofagia. No intestino do mosquito, os 

gametócitos fundem-se, dando início à reprodução sexuada do parasita. 

Posteriormente, ocorre a divisão assexuada dentro dos oocistos produzindo milhares 
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de esporozoítos que migram para as glândulas salivares do mosquito, iniciando um 

novo ciclo de transmissão ao hospedeiro humano (Vale et al., 2005) (Figura 2).   

 

 

Figura 2. O ciclo de vida do parasito da malária no hospedeiro humano e no 

vetor mosquito Anopheles (White 2004). 

 

O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de 

plasmódio.  Os sintomas da malária em um indivíduo não imune, aparecem sete dias 

ou mais (normalmente entre 10 e 15 dias) após a picada do mosquito infectado (Lopez 

Del Prado et al., 2014). Uma fase sintomática inicial, caracterizada por mal-estar, 

cefaleia, cansaço, vômitos, calafrios e mialgia, geralmente precede a clássica febre 

da malária, e estes sinais clínicos podem ser brandos e dificultar o reconhecimento da 

doença (FUNASA, 2001). Se não tratada em 24 horas, a malária por P. falciparum 

pode progredir para uma forma severa da doença, podendo levar ao óbito (Lopez Del 

Prado et al., 2014). Crianças com malária severa frequentemente desenvolvem 

anemia severa, problemas respiratórios relacionados a acidose metabólica ou malária 

cerebral (Kleinschmidt et al., 2009).   
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2.1.2 Diagnóstico  

O diagnóstico precoce é de extrema importância para malária, pois permite o 

gerenciamento eficaz de casos e auxilia na diminuição da morbidade e mortalidade, 

bem como na redução de resistência dos parasitos aos medicamentos. Além disto, 

reduz o período de tempo que os pacientes carregam parasitas da malária no sangue, 

o que, por sua vez, reduz o risco de transmissão subsequente. Microscopia e testes 

de diagnóstico rápido (RDTs) são adequados para diagnosticar a malária em 

pacientes. Ainda que o tratamento com fármacos contra a malária comece logo que 

apareçam sintomas clínicos em pacientes ou viajantes que visitaram áreas propensas 

à malária, o diagnóstico baseado apenas nos sintomas clínicos não será preciso 

(Aditya et al., 2013). 

A microscopia é o método habitual e mais utilizado para a detecção de parasitas 

da malária no sangue. Para a análise microscópica, uma gota de sangue é coletada e 

conservada com metanol em uma lâmina de vidro e corada com corantes para 

visualizar o parasita por microscopia óptica (Bell et al., 2006). No entanto, o 

diagnóstico microscópico requer pessoal altamente treinado e experiente, uma vez 

que será difícil identificar as diferentes cepas e detectar os parasitas durante a 

parasitemia baixa (Murray et al., 2008).  

Os RDTs estão sendo incentivados no Brasil e na Colômbia, especialmente em 

áreas remotas sem fácil acesso a instalações de microscopia (Recht et al., 2017). 

RTDs detectam antígenos específicos de parasitas de uma amostra de sangue e 

permitem diagnóstico correto de uma ou mais infecções de uma vez só. A distribuição 

e uso de RDTs no Brasil aumentou de 1486 testes em 2011 para 14.655 em 2015, 

especialmente em áreas sem acesso à microscopia (Siqueira et al., 2016). Os testes 

de cromatografia imune para a detecção da malária são baseados nos mesmos 

conceitos de enzima imunoensaio (ELISA), detectando anticorpos no sangue e fluidos 

corporais (Bell et al., 2006; Murray et al., 2008). 

 

2.1.3 O Controle e Tratamento da Malária  

 No início de 2016, aproximadamente metade da população mundial estava sob 

o risco de contaminação por malária e o número de países endêmicos vem diminuindo 

devido ao desenvolvimento de intervenções para o controle da doença (WHO, 2016), 

entretanto os dados ainda são alarmantes.  
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Diversos fatores dificultam a erradicação da malária no mundo, dentre eles 

destaca-se a resistência do vetor aos inseticidas, condições socioeconômicas das 

populações afetadas e a complexidade dos protocolos terapêuticos recomendados, 

os quais usualmente são baseados na associação de dois ou mais medicamentos. A 

utilização de terapia combinada, aumenta o custo do tratamento e reduz a aderência 

do paciente, principalmente devido aos efeitos adversos encontrados, levando à uma 

situação mais complicada, a resistência parasitária (Santos-Magalhaes e Mosqueira, 

2010). 

Os métodos empregados para diminuir a disseminação da malária incluem 

medidas de prevenção da infecção através da eliminação do mosquito utilizando 

inseticidas, mosquiteiros tratados com inseticidas e terapia medicamentosa (Santos-

Magalhaes e Mosqueira, 2010). O tratamento intermitente preventivo com drogas 

antimaláricas para grávidas em regiões endêmicas de moderada a alta transmissão 

tem sido preconizado, visando reduzir os impactos da infecção sobre o feto durante a 

gestação (WHO 2016).  

 O tratamento imediato e adequado da malária é de grande importância para a 

prevenção da progressão para doença grave e propagação do Plasmodium. O 

tratamento é a principal base para o controle da doença, no entanto, alguns aspectos 

como gravidade da doença, espécie de Plasmodium, idade do paciente, estado 

imunológico, período gestacional, histórico de exposição e susceptibilidade dos 

parasitas aos medicamentos convencionais devem ser considerados antes de 

escolher a terapia mais apropriada (Ministério da Saúde, 2010).  

 Devido aos casos de resistência parasitária aos medicamentos antimaláricos, 

a OMS preconiza a terapêutica baseada em associações medicamentosas para obter 

tratamentos mais efetivos para a malária (WHO, 2016). Dentre as principais 

farmacoterapias recomendadas para o tratamento de malária por P. falciparum não 

complicada destacam-se as terapias combinadas à base de artemisinina (ACTs), 

indicada para crianças e adultos (exceto mulheres no primeiro trimestre de gestação) 

(WHO, 2015). As ACTs são compostas de uma droga da classe da artemisinina e uma 

droga de eliminação mais lenta e comumente promovem excelentes taxas de cura 

superiores a 95% (Tran et al., 2004; Tangpukdee et al., 2008). Entretanto, assim como 

os parasitas desenvolveram resistência a medicamentos como a cloroquina e a 

sulfadoxina-pirimetamina, que no passado eram as principais armas de combate à 
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doença, os casos de resistência às ACTs começaram a surgir no Sudeste da Ásia 

(Fairhurst e Dondorp, 2016).  

A ineficácia das ACTs provavelmente aumentará nos próximos anos, e a 

escassez de novos tratamentos é preocupante. Neste cenário de resistência 

parasitária, terapias mais antigas como a quinina ganham destaque no tratamento 

antimalárico, pois apesar de ser um medicamento de segunda escolha, a quinina é 

amplamente utilizada no tratamento de malária severa, especialmente em gestantes 

(Gomes et al., 2011). 

 

2.2 A Quinina 

Em 1638, a condessa de Chinchón, esposa do vice-rei espanhol no Peru, foi 

acometida de forte febre. Ao ingerir uma poção feita pelos índios chamada “quina-

quina” a febre diminui e a continuidade do tratamento a deixou curada. A partir deste 

relato, padres jesuítas da missão espanhola levaram o pó para a Europa para vendê-

lo como um medicamento, que depois ficou conhecido como “pó dos jesuítas” (Oliveira 

e Szczerbowski, 2009). Em 1742, o botânico Carl Linnaeus denominou a árvore 

"Cinchona" em homenagem a condessa (Achan et al., 2011).  

Inicialmente, a casca da árvore de cinchona era seca, moída a um pó fino, e 

depois misturada em um líquido (geralmente vinho). Em 1820, Pelletier e Caventou 

isolaram deste pó, um alcaloide com extrema atividade contra a malária, ao qual 

deram o nome de quinina (Figura 3). A descoberta da quinina é considerada a 

descoberta medica mais fortuita do século 17 e o tratamento da malária com quinina 

marcou o primeiro uso com sucesso de um composto químico para tratar uma doença 

infecciosa (Achan et al., 2011). 

 

 

Figura 3. Estrutura química da quinina (Oliveira e Szczerbowski, 2009). 
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O mecanismo de ação antimalárica da quinina não está completamente 

elucidado, mas estudos indicam que a quinina e outros aril aminoálcoois atuam sobre 

os vacúolos digestivos (lisossomas) do parasita eritrocítico onde a hemoglobina é 

digerida. Acredita-se que a morte do parasita intra-eritrocítico ocorre devido ao 

acúmulo de hematina tóxica liberada durante a digestão da hemoglobina, e a quinina 

atuaria impedindo a dimerização da hematina no seu metabólito não tóxico, a 

hemozoína (β-hematina) (Warhurst et al., 2003; Fitch, 2004). 

A quinina, isolada ou em combinação, é um tratamento para malária grave 

frequentemente disponível na África, especialmente para mulheres grávidas, porque 

muitas vezes não existe nenhum outro medicamento efetivo disponível (Nosten et al., 

2004). No entanto, a utilização da quinina é limitada pela sua estreita faixa terapêutica, 

cardiotoxicidade e o desenvolvimento de cinchonismo, caracterizado por toxicidade 

neurológica, cardiovascular e gastrointestinal, bem como hipoglicemia e reações de 

hipersensibilidade (Bonington et al., 1996; White, 2007). Apesar dos diversos efeitos 

colaterais provocados pela quinina, a sua utilização é de grande importância no 

tratamento da malária por P. falciparum e também em mulheres gestantes, pois pode 

ser utilizada no primeiro trimestre da gravidez (Mcgready et al., 2002).  

Desta forma, tendo em vista a escassez de novas drogas antimaláricas 

eficazes, a utilização de ferramentas que possam aperfeiçoar os fármacos já 

existentes são de grande importância e urgência para o tratamento da malária 

(Dondorp et al., 2017). 

 

2.3 Nanocarreadores 

Algumas abordagens têm sido exploradas visando superar a problemática do 

longo período para descoberta e desenvolvimento de novas drogas. Dentre estas 

abordagens destacamos, o desenvolvimento de novos sistemas de entrega que 

possam aumentar o potencial terapêutico das drogas existentes, melhorando a sua 

adsorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME), reduzindo a toxicidade do 

fármaco e direcionando a entrega ao órgão alvo (Aditya et al., 2013). 

As nanopartículas poliméricas atraíram uma atenção considerável como 

potenciais sistemas de entrega de fármacos, aumentando a eficácia terapêutica e 

reduzindo os efeitos colaterais de uma variedade de medicamentos associados a 

esses sistemas (Beck et al., 2005; Bernardi et al., 2009; Mora-Huertas et al., 2010). 
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Todas essas modificações são possíveis pois, através da utilização de 

nanocarreadores se consegue alterar as propriedades físico-químicas de 

xenobióticos, resultando em mudanças na estabilidade, solubilidade e disposição 

farmacocinética (Vega-Villa et al., 2008).  

Diversas pesquisas vêm demonstrando o grande potencial da nanotecnologia 

farmacêutica no tratamento, prevenção e diagnóstico de inúmeras patologias, dentre 

elas as parasitárias. Nesse contexto, técnicas inovadoras estão sendo aplicadas para 

a obtenção de novas formas farmacêuticas de liberação controlada de fármacos 

capazes de manter ou ampliar a ação de medicamentos promissores utilizados no 

combate e controle da malária (Chedgzoy et al., 2002; Chimanuka et al., 2002).  

A utilização da nanotecnologia tem o potencial de restaurar o uso de drogas 

antigas e tóxicas, modificando sua biodistribuição e reduzindo a toxicidade (Forrest e 

Kwon, 2008). Desta forma, os nanocarreadores podem não só permitir o uso de 

substâncias antimaláricas potencialmente tóxicas (Trouet et al., 1981; Date et al., 

2007; Leite et al., 2007), mas também aumentar a eficácia da resposta imunológica 

em formulações de vacinas (Peek et al., 2008; Kester et al., 2009), sendo estas 

estratégias de grande importância na erradicação da malária.  

Visando melhorar o índice terapêutico e reduzir a toxicidade da quinina, Haas 

e colaboradores utilizaram nanocápsulas como sistemas de entrega de quinina, 

obtendo resultados promissores. As nanocápsulas contendo quinina foram mais 

efetivas contra a parasitemia em camundongos infectados com P. berghei (Haas et 

al., 2009). Além disto, em um outro estudo, Mosqueira et al. (2004) verificaram que a 

halofantrina nanoencapsulada, apresentou maior potencial terapêutico e causou 

menor toxicidade em camundongos.  

Como qualquer nova tecnologia, a identificação de riscos potenciais para a 

saúde é um pré-requisito indispensável para a segurança dos pacientes ao utilizarem 

estes produtos. Interessantemente, as ciências farmacêuticas estão usando 

nanopartículas para reduzir a toxicidade e os efeitos colaterais das drogas, todavia, 

até o presente momento poucos trabalhos avaliam os efeitos toxicológicos destas 

formulações, especialmente em sistema reprodutivo. Recentemente, Moraes e 

colaboradores (2016) testaram nanocápsulas poliméricas contendo clozapina 

revestidas de polissorbato quanto a toxicidade reprodutiva em C elegans, e nenhum 

efeito significativo dos nanosistemas testados foi observado no ensaio de postura total 

de ovos. 
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Os nanosistemas são promissoras ferramentas de entrega de fármacos, 

entretanto, a escassez de trabalhos avaliando o efeito das formulações sobre o 

sistema reprodutivo são preocupantes, principalmente devido à importância desses 

sistemas para perpetuação da espécie. 

 

2.4 Toxicidade sobre o sistema reprodutivo e gestação 

Xenobióticos podem prejudicar a reprodução, causando efeitos deletérios no 

sistema reprodutivo de machos e fêmeas, através de diversos mecanismos diretos e 

indiretos. Existe uma crescente preocupação sobre a interrupção reprodutiva humana 

por agentes tóxicos, incluindo drogas e exposição ocupacional e ambiental (Mattison 

e Thomford, 1989). Desta forma, estudos são realizados visando avaliar o efeito das 

mais diversas substâncias sobre o sistema reprodutivo, tanto masculino quanto 

feminino. 

Analisar os efeitos de substâncias químicas sobre a função ovariana é de 

grande importância, pois estas podem promover a destruição dos folículos ovarianos 

onde ocorre o desenvolvimento e maturação de oócitos, afetando a função reprodutiva 

(Mattison, 1980; Hoyer e Sipes, 1996). Os folículos primordiais são formados no ovário 

durante o desenvolvimento fetal e os oócitos contidos nesses folículos não podem 

mais ser gerados após o nascimento (Hirshfield, 1991). Portanto, se algo, como a 

exposição a produtos químicos, causa destruição generalizada de folículos 

primordiais, o resultado pode ser o início precoce da menopausa (Hoyer e Sipes, 

1996).  

 Os xenobióticos também afetam o sistema reprodutor masculino, causando 

danos à espermatogênese, diminuindo a concentração, a motilidade e alterando a 

morfologia dos espermatozoides (parâmetros mais comuns utilizados na análise 

padrão de sêmen) (Garcia et al., 2017). Entretanto diferentemente das fêmeas, que 

nascem com um número finito de oócitos, os machos produzem constantemente os 

espermatozoides. Desta forma, se o dano causado pelos xenobiótico for reversível, o 

indivíduo pode ter sua fertilidade recuperada.  

 Diversas drogas podem causar danos ao sistema reprodutivo, dentre elas 

podemos ressaltar medicamentos quimioterápicos, como a ciclofosfamida. A 

ciclofosfamida, um agente frequentemente empregado pela sua atividade 

quimioterápica no tratamento do câncer, é uma droga citostática e imunossupressora. 

Zanchi et al. (2015) verificaram que a ciclofosfamida causou dano no tecido testicular, 
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evidenciado por aumento da peroxidação lipídica e o dano do DNA, além da redução 

na concentração espermática. Em tecido ovariano também já foi evidenciado os 

efeitos degenerativos notáveis induzidos pela ciclofosfamida (Gurgen et al., 2013). 

 Além disso, é imprescindível salientar a necessidade das avaliações da 

exposição das gestantes nos mais diferentes estágios gestacionais. A placenta é um 

órgão que liga o feto em desenvolvimento à parede uterina para permitir a absorção 

de nutrientes, eliminação de resíduos, troca de gás através do suprimento de sangue 

da mãe, bem como produz hormônios para a manutenção da gestação (Yu et al., 

2017). Entretanto certas substâncias conseguem atravessar a barreira 

transplacentária, sendo algumas substâncias inofensivas porém outras podem ter 

ação teratogênica, causando más formações fetais. Um exemplo clássico de 

medicamento que causa efeitos teratogênicos é a Talidomida, um medicamento 

sedativo, ficou amplamente conhecida devido ao seu potencial teratogênico, afetando 

centenas de pessoas (Tseng et al., 1996). Estes estudos ressaltam a importância de 

avaliar os efeitos das substâncias sobre o sistema reprodutivo e toxicidade pré-natal, 

especialmente para assegurar a saúde dos pacientes. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

        Este trabalho objetivou avaliar a toxicidade da quinina livre e nanoencapsulada 

sobre o sistema reprodutivo de ratos Wistar machos e fêmeas, bem como avaliou a 

toxicidade materna e fetal após exposição das fêmeas prenhes às terapias referidas 

no período da organogênese. 

 

3.2 Objetivos específicos 

a) Avaliar o dano no tecido testicular e ovariano, através da determinação dos 

níveis de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico, espécies reativas, avaliação 

da capacidade antioxidante total, atividade da enzima de detoxificação 

Glutationa-S-transferase e atividade da enzima chave na esteroidogênese 17β 

hidroxiesteróide desidrogenase em tecido testicular e ovariano; 

b) Quantificar os níveis de quinina no tecido ovariano, testicular, e nos fetos, a fim 

de avaliar o sistema de entrega das nanocápsulas; 

c) Realizar avaliação histológica dos testículos e ovários, bem como avaliação da 

viabilidade folicular;  

d) Realizar a avaliação espermática através de parâmetros como motilidade, 

concentração, morfologia, vigor e integridade, determinando assim a qualidade 

do sêmen; 

e) Monitorar sinais clínicos de toxiidade materna, mensurar periodicamente o peso 

das fêmeas prenhes tratadas, bem como o consumo de água e ração. 

f) Identificar más formações externas e internas nos fetos, bem como alterações 

biométricas, após exposição materna à quinina livre e nanoencapsulada. 
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4 ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

 

CAPÍTULO I- Efeitos da quinina livre e nanocapulas contendo quinina sobre 

sistema reprodutivo de ratos 

 

Os resultados provenientes do Experimento I desta tese estão apresentados 

sob a forma de artigo científico, publicado na revista científica Toxicology Research. 

As seções Materiais e Métodos, Resultados, Discussão dos Resultados e Referências 

Bibliográficas encontram-se no próprio artigo.  
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CAPÍTULO II. Avaliação da quinina livre e nanoencapsulada sobre o 

desenvolvimento fetal em ratos 

Os resultados provenientes do Experimento II desta tese estão apresentados sob a 

forma de artigo científico. As seções Materiais e Métodos, Resultados, Discussão dos 

Resultados e Referências Bibliográficas encontram-se no próprio manuscrito. O 

manuscrito está apresentado da mesma forma que será submetido a uma revista 

científica com Qualis A ou B da CAPES na área de avaliação do PPGBioq (CBII). 
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Abstract 

Nanocapsules have been used as a delivery tools to improve efficacy of drugs as 

quinine, reducing its side effects. To ensure patient safety, toxicological assessments 

are required and are specially important in pregnancy and embryo-fetal development. 

In this sense, this study evaluated the effect of free quinine and quinine-loaded 

polysorbate-coated nanocapsules (Q-NC) in pregnant female rats that received the 

therapies by gavage at dose of 25mg/Kg for seven days, starting on the 7th day of 

gestation. Pregnant females showed no visible signs of toxicity. There was no change 

in food and water intake as well as the dams did not present difference on weight gain. 

Fetuses receiving perinatal treatment with Q-NC did not show significant external or 

skeletal abnormalities and no alterations on biometric measurements. In both groups, 

concentrations of quinine were detected in brain and liver tissues from fetuses, 

demonstrating that the quinine crosses the transplacental barrier and no significant 

difference between groups was verified. In this sense, our findings indicate that Q-NC 

do not induce maternal and fetal alterations and may be a possible promising therapy 

for the treatment of malaria in pregnant. 

 

 

 

Keywords: Nanocapsules, Quinine, Fetal, Toxicity. 
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Introduction 

Malaria is a significant public health problem in 91 countries and approximately 

212 million cases of malaria occurred worldwide (148–304 million) in 2015, leading to 

429,000 deaths, most of which were children aged under 5 years in Africa (WHO 2016). 

Pregnant women are at higher risk of developing severe forms of malaria than non-

pregnant women, and even an asymptomatic infection impairs fetal development 

(Tarning et al., 2013). Furthermore, malaria in pregnant could lead to abortion, stillbirth, 

intra-uterine growth retardation and premature labor, and sometimes death of the 

mother (Kochar et al.,1999).  

In order to prevent malaria in pregnancy, some interventions such as 

insecticide-treated bed nets can be used (Takem and D'Alessandro 2013). In addition, 

the World Health Organization recommends intermittent preventive treatment in 

pregnancy (IPTp) with antimalarial drugs, for all pregnant women in sub-Saharan 

Africa living in areas of moderate to high transmission of malaria to reduce the impact 

of malaria infection on the fetus during pregnancy (WHO, 2016).  

The malaria chemotherapy presents some drawbacks points as the 

development of multiple drug resistance and the non-specific targeting to intracellular 

parasites, resulting in high dose requirements and subsequent intolerable toxicity 

(Santos-Magalhaes and Mosqueira, 2010). The treatment of a pregnant woman 

infected with malaria requires greater care, since there is a limited number of 

antimalarial drugs that can be used in the first trimester of pregnancy without risk to 

the fetus. Among the antimalarial drugs that are safe to use in the first trimester of 

gestation, we can highlight the quinine, mainly in the treatment of malaria caused by 

Plasmodium falciparum (McGready et al., 2002). However, quinine therapy may cause 

some side effects such as cardiotoxicity (Bonington et al. 1996) and the development 

of cinchonism syndrome (Barrocas and Cymet 2007; Wolf et al.,1992). 

Efficacy studies were performed with quinine-loaded polysorbate-coated 

nanocapsules, and the results showed that nanoencapsulation increases quinine 

antimalarial efficacy against Plasmodium berghei in vivo when compared to free 

quinine (Haas et al., 2009). In addition, our research group recently demonstrated that 

rats treated with quinine-loaded nanocapsules presented lower reproductive damage 

when compared to animals that received free quinine (Izaguirry et al., 2016).    

Taking into account that quinine is an antimalarial drug used by pregnant 

women in the first trimester of gestation, and nanocapsules are effective in improving 
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the bioavailability of drugs and to reduce their side effects, this study aims to evaluate 

the effect of quinine-loaded polysorbate-coated nanocapsules on the maternal and 

fetal toxicity after embryonic exposure. 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Chemicals  

Quinine base, Quinine hydrochloride, Cimetidine and Alizarin Red S were 

purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). All other reagents used in this 

study were of analytical grade and they were obtained from standard commercial 

suppliers. 

 

2.2. Nanocapsules preparation and characterization 

Nanocapsules suspensions were obtained by the method of interfacial 

deposition of preformed polymer poly(ε-caprolactone) (PCL) (Haas et al., 2009). 

Briefly, the organic phase was constituted of Quinine, PCL, Lipoid S45®, 

caprylic/capryc triglycerides and acetone were solubilized at 40 °C and after that, they 

were poured into the aqueous phase (distilled water and polysorbate 80). The organic 

solvent and the excess of water were removed under reduced pressure. Quinine-

loaded polysorbate coated nanocapsules (Q-NC) presented a final quinine 

concentration of 2 mg.ml-1. Nanocapsules without quinine were also prepared and 

designed blank nanocapsules (B-NC). Formulations were characterized by particle 

size and polydispersity index (Mastersizer 2000, Malvern®), zeta potential (Zetasizer® 

Nano-ZS ZEN 3600 model, Malvern) and drug content (Vieira et al. 2016). The 

particles’ diameters were 193 ± 1 and 203 ± 2 nm for Q-NC and B-NC, respectively. 

The values of SPAN (polydispersity index) were below 1.3 for both formulations. The 

zeta potential was approximately −23.31 ± 4.70 mV for Q-NC and −20.09 ± 1.85 mV 

for B-NC. The content of quinine was close to 100% and the encapsulation efficiency 

81.0 ± 0.8. The results are in accordance with previous reports (Haas et al., 2009; 

Michels et al., 2016). 

 

2.3. Animals 

Female nulliparous Wistar rats (200–250 g) from our own breeding colony were 

used in these studies. The animals were maintained in appropriate cabinet for animals 

with forced air ventilation and under standard conditions of temperature (22 ± 2 °C), 
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humidity (50 ± 10%), an alternating 12 hours light/dark cycle and were fed with a 

standard pellet diet (Puro Lab 22-Puro Trato, RS, Brazil) and water ad libitum. The 

animals were handled according to the guidelines of the Committee on Care and Use 

of Experimental Animal Resources (Federal University of Pampa, Uruguaiana, Brazil), 

and all efforts were made to reduce the number of animals being used and their 

suffering. This study was approved by the Ethics Committee on the Use of Animals of 

Federal University of Pampa (Protocol n° 030/2014). 

 

2.4. Mating and experimental groups 

Two female rats were placed in a cage with one mature male to mate overnight. 

On the subsequent morning, vaginal smears were obtained from all females and 

examined. Females showing sperm on vaginal smears were housed in individual 

cages, and this was considered the zero day of gestation (GD 0) (Dallegrave et al. 

2003). Pregnant dams were randomly distributed into four groups. The free quinine 

and Q-NC groups received the therapies by oral route (gavage) at dose of 25mg/Kg 

(Izaguirry et al., 2016) for seven days, starting on the 7th day of gestation (Ema et al., 

1993). The treatment period (GD7- GD13), is an important stage of embryonic 

organogenesis. Control and B-NC groups received distilled water and unloaded 

nanocapsules, respectively, at the same gestational period.  

 

2.5. Maternal evaluation 

 All pregnant females were observed daily throughout the gestation period for 

clinical signs (mortality, morbidity, general appearance, and behavior). The individual 

food and water consumptions were measured and maternal body weights were 

determined daily. On the twentieth day of gestation (GD 20), all of the pregnant females 

were anesthetized with pentobarbital (100mg/Kg) intraperitoneally and euthanized. 

The absolute and relative weight of liver, heart, kidneys, ovaries, spleen, lung and 

uterus were measured. The uterus was opened, and the number of live and dead 

fetuses, implantations, resorptions, number of pups per litter and number of males and 

females were evaluated. 

 

2.6. Fetal evaluation  

The individual fetus weight, placenta, insertion, umbilical cord, liver and brain 

weight were evaluated. Initially, the fetuses of each litter were evaluated for external 
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macroscopic malformations (examination of the head, face, nostrils, eyes, auditory 

pavilion, trunk, tail and limbs) and the fetal biometry was performed by determining the 

longitudinal length, occipito-nasal length, trans-cervical diameter, trans-umbilical 

diameter using a pachymeter (Perez-D'Gregorio and Miller, 1988). The fetuses were 

randomly selected and divided in the following proportion: 1/3 for the determination of 

quinine levels in hepatic and cerebral tissue and 2/3 for the morphological evaluations 

by diaphanization. The diaphanization process was performed according to described 

by Taylor and Van Dike (1985) with minor modifications, the fetuses were fixed in 

alcohol, stained with alizarin red S and examined for skeletal malformations. The 

individual evaluation of diaphanized fetuses was performed in a magnifying glass with 

a 4-fold increase, using as reference the Atlas of Rat Fetal Skeleton (Menegola et al., 

2001). 

 

2.7. Quantification of quinine in tissues  

2.6.1. Chromatographic equipment and conditions.  

The quinine concentration in tissues was determined by ultrafast liquid 

chromatography/mass spectrometry (UFLC/MS). The analytical methodology is 

adapted from Brum Jr. et al. (2011). A Shimadzu Prominence® UFLC/MS ultrafast 

liquid chromatograph equipped with a DGU-20A3 degasser, a LC-20AD pump, a SIL-

20AC autosampler HT, a form CTO-20AC column mass detector and the software LC 

Solution v. 1:24 SP1 was used. The analysis was performed using a C18 column (50 

mm × 2.1 mm × 5 μm) (Waters, Milford, USA) coupled with a guard column (C18, 3 × 

4 mm). The system was operated isocratically at controlled temperature (35 °C) using 

a mobile phase of acetonitrile/0.1% formic acid (40:60 v/v). The mobile phase was 

filtered through a 0.45 μM membrane (Millipore®); the flow rate was 0.45 mL min−1 and 

the injection volume was 10 μL. A positive mode was used and the masses were 

monitored 325.0 > 307.0 (quinine) and 252.8 > 159.0 (cimetidine, internal standard, 

IS). 

 

2.6.2. Preparation of standard solutions and samples. 

Quinine or cimetidine stock solution was prepared by dissolving the powder in 

a mixture of acetonitrile/water (50:50 v/v) to obtain a concentration of 500 μg mL−1. The 

calibration curve (10–1000 ng mL−1) samples were prepared using 90 μL of blank 

tissue homogenated in acetonitrile (2 mL per 1 g of tissue), 10 μL of the quinine solution 
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(different concentrations) and 10 μL of IS. The supernatant was precipitated with 5% 

trichloroacetic acid (TCA) and centrifuged and the supernatant was injected. The livers 

and brains samples were weighed and homogenized with acetonitrile (2 mL of 

acetonitrile per 1 g of tissue) and centrifuged. 

 

2.8. Statistical analysis 

The litter was used as the experimental unit and all the data were expressed as 

the mean ± SD. Statistical analysis were performed using analysis of variance 

(ANOVA), and post hoc analysis by the Duncan’s test when appropriated. The 

statistical analyses of quinine content on tissues were performed using Student t test. 

Values of p< 0.05 were considered statistically significant.  

 

3. Results 

3.1. Maternal evaluations 

After receiving free quinine, Q-NC or B-NC during GD7-GD13, the pregnant 

females did not present significant alteration in water and food consumption between 

the groups (data not shown), as well as there were not changes in clinical signs in the 

gestational period. In addition, the animals did not present significant differences in 

body weight gain (Figure 1) or in the relative weight of the organs, demonstrated on 

Table 1. Regarding the number of fetuses for litter, number of live and dead fetuses, 

proportion of male and female, numbers of implantations sites and embryo resorptions, 

no difference was found between treated groups (Table 2). 

 

3.2. Weights of fetuses and their structures  

No significant difference was observed in individual fetus placenta, insertion, 

umbilical cord, liver and brain weight, as well as there was no difference in fetal body 

weight between the treated groups (Table 3). 

 

3.3. External examination and biometric measurements of fetuses 

All fetuses were alive and did not present visible external abnormalities in all 

treated groups. Furthermore, there was no significant difference in the fetal biometric 

measurements performed of longitudinal length, occipito-nasal length, trans-cervical 

diameter and trans-umbilical diameter between the groups (Figure 2). 
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3.4. Skeletal examination 

No significant difference was observed on all parameter evaluated of skeletal 

formation of fetuses after gestational exposure to water, quinine, Q-NC or B-NC, as 

demonstrated on Table 4. 

 

3.5. Levels of quinine in the liver and brain tissues 

 On GD20, the fetuses exposed to seven days pre natal treatment with free 

quinine presented accumulation of 1011.85 ng g−1 and 780.19 ng g−1 on cerebral and 

hepatic tissues, respectively. In the groups treated with Q-NC at same period, were 

verified quinine levels of 857.18 ng g−1 in cerebral tissue (reduction of 15%) and 

1072.14 ng g−1 in hepatic tissue (increase of 37%). However, these changes observed 

were not statistically significant (Figure 3). 

 

4. Discussion 

 Quinine, an alkaloid extracted of the bark of the cinchona (quina-quina) tree, 

was one of the first drugs produced and sold by a global pharmaceutical industry. This 

drug is recommended for malaria therapy in pregnant women, because it does not 

cause harmful effects to the fetus. However, its use is limited due the side effects that 

the patients present.  

  Considering that malaria in pregnancy is a serious public health problem, and 

there is a restrict number of effectiveness therapies, the search for safety medicines is 

very important for malaria therapy in  pregnant women, since this group requires 

special care during the treatment, especially in the first three months of gestation. 

Furthermore, host defenses against malaria are impaired in pregnancy, and pregnancy 

itself creates huge physiological changes - increased volume of distribution, reduced 

gut motility, increased renal blood flow, hormonal changes, and increased protein 

binding - all of which can alter drug disposition and metabolism (Ward et al. 2007). 

Thus, toxicological analyses are important to ensure the patient safety during 

treatment. 

In this sense, the current study was conducted to evaluate the potential toxicity 

of Q-NC administered orally in pregnant rats at dose of 25 mg/kg during fetal 

organogenic period. The dams received the treatments from 7th to 13th day of 

pregnancy, and this gestational period is the organogenesis phase, an important 

period of embryonic formation. We demonstrated for the first time that Q-NC do not 
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alter the parameters evaluated on fetuses exposed during the gestation, do not 

inducing injury. Furthermore, we found no maternal mortality or clinical sings of toxicity.  

Recently, studies demonstrated that nanocarriers are promising drug delivery 

systems, capable of improving drug efficacy (Vieira et al., 2016) and to reduce the drug 

toxicity (Villalba et al., 2016). Previous studies demonstrated that nanoencapsulation 

increased the interaction between QN and the erythrocyte and this mechanism is 

responsible for the increased efficacy of drug when nanoencapsulated (Haas et al., 

2009). Our research group demonstrated recently that males and females rats treated 

with quinine-loaded nanocapsules presented less reproductive injury when compared 

with free quinine in male and female (Izaguirry et al., 2016).   

We verified that Q-NC crosses the transplacental barrier, because quinine was 

detected on brain and hepatic tissue of fetuses. The fetuses that received Q-NC 

presented major accumulation in hepatic tissue while free quinine group accumulated 

more quinine in brain tissue of fetuses, however, just was verified a tendency, because 

this result was not significantly different. Lirussi and Pussard (2006) verified the 

presence of quinine in the fetuses of pregnant mice exposed to a single subcutaneous 

injection of 80 mg/kg of quinine base, corroborating with our results. The ability of 

quinine to cross the transplacental barrier may be involved with its molecular weight, 

since substances of molecular weight less than 600 Da cross this barrier easily. 

Studies evaluating the toxicological effects of the nanoformulations in 

reproductive systems and pre-natal exposure are scarce. It is important to highlight 

that the evaluation of toxicological effects of drugs administered during pregnancy is 

fundamental to ensure the mother and fetal safety, mainly on organogenic phase.  

 

5. Conclusion 

Based on the results obtained in this study, we can verify that the formulation of 

quinine-loaded nanocapsules administered in pregnant females orally at a dose of 25 

mg / kg for 7 days during pregnancy, did not cause significant maternal and fetal 

alterations in the evaluated parameters. Thus, we find that quinine-loaded 

nanocapsules do not induce damage to fetuses such as free quinine, and may be a 

possible promising therapy for the treatment of malaria in pregnant. However, further 

studies are important, assessing possible changes after birth, mainly related to 

development until adulthood. 
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TABLES 

 Table 1. Relative weight (%) of the organs of dams treated with water, quinine, blank 

nanocapsules or quinine-loaded nanocapsules from day 7 to 13 of pregnancy. 

 

Data are expressed as mean ± S.D., based on the percentage of the organ weight in relation 

to total body weight. There was no significant difference among groups (P<0.05, one-way 

ANOVA) for each organ evaluated. 

 

 

 Control Quinine B-NC Q-NC 

Heart 0.311 ± 0.052 0.296 ± 0,024 0.292 ± 0.033 0.326 ± 0.039 

Spleen 0.229 ± 0.027 0.258 ± 0,042 0.225 ± 0.033 0.242 ± 0.035 

Lung 0.417 ± 0.071 0.416 ± 0,069 0.363 ± 0.048 0.350 ± 0.062 

Liver 4.113 ± 0.503 3.940 ± 0,288 3.833 ± 0.464 3.919 ± 0.539 

Right Kidney 0.311 ± 0.061 0.302 ± 0,046 0.278 ± 0.039 0.278 ± 0.054 

Left Kidney 0.300 ± 0.055 0.295 ± 0,042 0.262 ± 0.032 0.286 ± 0.063 

Right Ovary 0.023 ± 0.006 0.025 ± 0,008 0.024 ± 0.005 0.021 ± 0.003 

Left Ovary 0.022 ± 0.002 0.024 ± 0,006 0.020 ± 0.005 0.023 ± 0.005 

Uterus 0.939 ± 0.277 0.861 ± 0,140 0.970 ± 0.105 0.978 ± 0.365 
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Table 2. Reproductive parameter of the dams treated with water, quinine, blank 

nanocapsules or quinine-loaded nanocapsules from day 7 to 13 of pregnancy. 

 

 Control Quinine B-NC Q-NC 

Number of dams 7 7 8 7 

Number of fetuses 54 60 81 67 

Fetuses/dams  7.857 ± 1.696 8.428 ± 1.478 10.250 ± 0.773 9.571 ± 1.986 

Sex ratio 

(Female:Male) 

1 : 1.338 1 : 1 1 : 0.703 1 : 1.161 

Live fetus (%) 100 100 100 100 

Implantation sites  8.571 ± 1.525 9.000 ± 1.363 10.625 ± 0.925 9.714 ± 2.008 

Embryo resorption 0.857 ± 0.404 0.571 ± 0.297 0.375 ± 0.263 0.143 ± 0.143 

 

Data are expressed as mean ± S.E.M. Significant difference was considered when p <0.05.  
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Table 3. Weights of fetuses and their structures after pre-natal exposure to water, 

quinine, B-NC or Q-NC (oral), from the 7th to the 13th day of gestation.  

 

 

Values expressed as mean ± S.D. Significant difference was considered when p <0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Control Quinine B-NC Q-NC 

Fetal weight (g) 3.384 ± 0.300 3.308 ± 0.489 3.626 ± 0.574 3.422 ± 0.476 

Placenta (g) 0.148 ± 0.017 0.147 ± 0.017 0.162 ± 0.024 0.158 ± 0.017 

Insert (g) 0.468 ± 0.044 0.473 ± 0.054 0.457 ± 0.026 0.528 ± 0.127 

Umbilical cord (g) 0.029 ± 0.005 0.029 ± 0.012 0.026 ± 0.003 0.028 ± 0.005 

Liver (g) 0.290 ± 0.019 0.299 ± 0.051 0.294 ± 0.029 0.287 ± 0.039 

Brain (g) 0.159 ± 0.008 0.159 ± 0.016 0.160 ± 0.010 0.161 ± 0.012 



55 
 

 

Table 4. Skeletal examination in fetuses of dams exposed to Quinine, Blank 

nanocapsules and Quinine-loaded nanocapsules from the 7th to the 13th day of 

gestation. 

 

Parameters Control Quinine B-NC Q-NC 

 Number of fetuses 34 37 52 41 

General Skull     

   Incomplete ossification 6.50 ± 4.75 21.43 ± 14.87 2.50 ± 2.50 1.78 ± 1.78 

   Enlarged fontanel 11.21 ± 9.30 0.00 ± 0.00 4.06 ± 2.75 1.79 ± 1.79 

Interparietal       

   Bipartite  0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Incomplete ossification 11.21 ± 9.30 14.88 ± 7.92 2.50 ± 2.50 1.79 ± 1.79 

Parietal     

   Bipartite 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Incomplete ossification 6.50 ± 4.75 2.38 ± 2.38 7.19 ± 4.99 0.00 ± 0.00 

Supraoccipital      

   Bipartite  0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Incomplete ossification 4.71 ± 4.71 9.52 ± 7.14 13.48 ± 6.82 1.79 ± 1.79 

   Misshapen 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 1.79 ± 1.79 

Exoccipital       

   Bipartite 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 2.50 ± 2.50 0.00 ± 0.00 

Frontal     

   Bipartite 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 2.50 ± 2.50 0.00 ± 0.00 

Thoracic vertebrae     

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 2.08  ± 2.08 0.00 ± 0.00 

   Misshapen 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Lumbar vertebrae     

   Incomplete ossification 4.71 ± 4.71 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Misshapen 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Sacral vertebrae     

   Incomplete ossification 14.59 ± 6.23 26.19 ± 14.48 13.47 ± 8.41 5.36 ± 3.72 
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   Misshapen 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Cervical vertebrae     

   Incomplete ossification 2.04 ± 2.04 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Misshapen 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Ribs     

   Absent 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Short supernumerary 17.05 ± 6.28 29.17 ± 14.00 30.41 ± 10.75 22.82 ± 14.02 

   Bifurcated  0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

   Wavy 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Sternebra     

   Incomplete ossification 55.64 ± 12.88 44.05 ± 16.61 20.85 ± 8.05 40.98 ± 14.09 

   Bipartite  0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Double ossification center 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Limbs     

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Scapula      

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Ileum     

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Ischium     

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Pubis     

   Incomplete ossification 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Metatarsal bones     

   Incomplete ossification 3.57 ± 3.57 14.29 ± 14.29 4.06 ± 2.75 0.00 ± 0.00 

Metacarpal bones     

   Incomplete ossification 27.29 ± 15.25 50.00 ±15.43 17.86 ± 12.30 26.27 ± 14.47 

 

Data are presented as mean percentage of fetuses affected per litter (mean ± S.E.M.). 

Significant difference was considered when p <0.05.  
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Figure 3. 

Q
N

N
C
-Q

0

500

1000

1500

A

n
g

 d
e
 q

u
in

in
a
/ 

g
 t

e
c
id

o

 
Q
N

N
C
-Q

0

500

1000

1500

B

n
g

 d
e
 q

u
in

in
a
/ 

g
 t

e
c
id

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

LEGENDS 

Figure 1. Maternal body weight gain of pregnant rats treated with water, quinine, B-

NC or Q-NC thought GD 7 to GD 13. Data are expressed as mean ± S.D (n=8). 

Significant difference was considered when p <0.05. Maternal body weight gain= 

Maternal body weight at GD 20 - Maternal body weight at GD 0. 

 

Figure 2. Effect of treatments on biometric measurements of fetuses. Results 

expressed as mean ± S.D. Significant difference was considered when p <0.05.  

 

Figure 3.  Levels of quinine in the liver (A) and brain (B) of fetuses after prenatal 

exposure to free quinine and nanoencapsulated quinine. Data were expressed as ng 

of quinine / g tissue, mean ± S.D. (n = 3). Student's t-test was used to determine 

significant differences. Significant difference was considered when p <0.05.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 A malária é uma doença parasitária, que acometeu 212 milhões de pessoas em 

mais de 90 países no ano de 2015. Diversas ferramentas são utilizadas para evitar a 

disseminação da doença, como utilização de inseticidas contra o vetor (mosquito 

Anopheles), mosquiteiros (evitar picada) e o tratamento medicamentoso. A terapia 

com medicamentos antimaláricos eficazes é de grande importância para a 

recuperação do paciente, antes que a doença se agrave, bem como eliminar o parasita 

da corrente sanguínea, evitando novas contaminações. A principal limitação do 

tratamento é a resistência dos parasitos aos medicamentos antimaláricos existentes, 

inclusive já foram relatados casos de resistência às ACTs. O surgimento de resistência 

parasitária às terapias antimaláricas disponíveis é um fato preocupante, confirmando 

a necessidade urgente de novas terapias eficazes. 

  Haas et al. (2009) desenvolveram nanocápsulas poliméricas revestidas com 

polissorbato carreadoras de quinina (Q-NC), e observaram resultados muito 

promissores. A dose efetiva da Q-NC contra P. berghei foi 30% menor quando 

comparada com a quinina livre e verificaram ainda que nanoencapsulação duplicou a 

penetração da droga nas células vermelhas, justificando o melhor efeito antiparasitário 

evidenciado pela Q-NC. Devido aos resultados promissores da Q-NC frente à 

parasitemia, e a potencial utilização desta formulações como medicamento 

antimalárico, se torna imprescindível para garantir a segurança dos pacientes, avaliar 

os possíveis efeitos deletérios das nanoformulações nos mais diversos sistemas, 

inclusive o reprodutivo. Neste sentido, este trabalho avaliou pela primeira vez os 

efeitos da quinina livre e Q-NC sobre sistema reprodutivo e toxicidade pré-natal.  

 Nos últimos anos, tem havido crescente interesse por xenobióticos que podem 

alterar as funções do sistema endócrino e/ou causar consequências nocivas para o 

sistema reprodutivo e as progênies (Garcia et al., 2017). Uma grande variedade de 

substâncias tem demonstrado causar alterações reprodutivas, incluindo 

medicamentos antimaláricos (Farombi et al., 2012; Olorunshola e Baa, 2014). 

O efeito deletério da quinina sobre o sistema reprodutivo de machos já foi 

evidenciado anteriormente em literatura (Osinubi et al., 2007), e neste trabalho 

pudemos verificar que o grupo que recebeu Q-NC apresentou menores danos no 

tecido testicular quando comparada com a quinina livre. Além disto, o grupo tratado 

com quinina livre apresentou apenas 12,87% de integridade de membrana dos 
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espermatozoides, enquanto o grupo tratado Q-NC apresentou 100% de integridade. 

Este resultado é de grande importância, pois a integridade da membrana é um 

parâmetro essencial para que o espermatozoide fecunde o óvulo. 

Tendo em vista que até o presente momento não haviam relatos na literatura 

sobre o efeito da quinina no tecido ovariano, pode-se considerar os achados deste 

trabalho de grande relevância. O efeito da quinina sobre o ovário foi preocupante, 

principalmente nos dados relacionados ao dano tecidual, onde houve uma diminuição 

significativa de 38,5% na viabilidade folicular. Estes resultados precisam ser 

ressaltados, pois as fêmeas nascem com um número finito de oócitos que são 

maturados durante a vida reprodutiva, findando na menopausa. A exposição a 

substâncias que promovam a inviabilidade dos folículos, podem levar a prejuízos na 

fertilidade, podendo estes danos serem irreparáveis. Por outro lado, os resultados 

observados nas fêmeas tratadas com Q-NC foram surpreendentes, pois todos os 

parâmetros avaliados estavam aos níveis do controle. Além disso os níveis de quinina 

quantificados no tecido ovariano foram bem menores no grupo Q-NC quando 

comparado com o grupo quinina livre, demonstrando a capacidade da nanocapsula 

vetorizar a droga para lugares mais especifico, evitando dano no ovário. Acreditamos 

que as diferenças observadas entre o tecido testicular e ovariano, podem estar 

relacionados com diversos fatores, especialmente com à regulação endócrina, o qual 

pode alterar o metabolismo das drogas. 

A quinina é um dos poucos antimaláricos que pode ser utilizado no primeiro 

trimestre de gestação (Takem e D'alessandro, 2013). Desta forma, a avaliação dos 

efeitos da Q-NC no período gestacional, tanto sobre a mãe quanto sobre o feto é de 

grande relevância para o tratamento da malária. Neste experimento, assim como a 

quinina livre, após a exposição por 7 dias (25mg/Kg) do sétimo ao décimo terceiro dia 

de gestação, a Q-NC não induziu toxicidade sobre as fêmeas, bem como não causou 

alterações morfológicas, morfométricas e esqueléticas nos fetos. Verificou-se ainda, 

que a quinina livre e a Q-NC atravessam a barreira transplacentária, pois níveis que 

quinina foram quantificados no tecido hepático e cerebral dos fetos. Apesar de níveis 

de quinina serem encontrados nos fetos, nenhuma alteração significativa foi 

observada nos parâmetros avaliados, entretanto acreditamos que estudos mais 

aprofundados quanto aos efeitos da quinina nos fetos devem ser realizados, inclusive 

na vida adulta. 
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Os resultados relacionados a toxicidade das formulações obtidos neste trabalho 

em associação com os resultados quanto ao potencial antiparasitário demonstrado 

por Haas et al. (2009) sugerem que a utilização da quinina nanoencapsulada tem 

grande potencial como antimalárico, pois além de melhorar a eficácia terapêutica 

reduziu os efeitos adversos da droga em sistema reprodutor, mantendo ainda a 

segurança da utilização no período gestacional. Obviamente, testes de avaliações 

toxicológicas nos outros sistemas e tecidos, são imprescindíveis para que esta 

formulação tenha sucesso como medicamento antimalárico. 
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6 CONCLUSÃO 

  

Os animais tratados com as nanocápsulas poliméricas revestidas com 

polissorbato carreando quinina apresentaram menores alterações no tecido 

reprodutivo quando comparados com os animais que receberam a quinina livre, 

evidenciando a capacidade do nanosistema de reduzir a toxicidade da quinina sobre 

o tecido ovariano e testicular. Além disto, as fêmeas tratadas por um período de sete 

dias durante a gestação, não apresentaram sinais de toxicidade, bem como os fetos 

destas fêmeas não apresentaram alterações morfológicas, morfométricas e 

esqueléticas significativas nos quatro grupos tratados, demonstrando que assim como 

a quinina, as Q-NC não causam danos significativos sobre os fetos e as gestantes, 

nos parâmetros analisados. Os resultados deste trabalho, demonstram que a quinina 

nanoencapsulada causa menores danos ao sistema reprodutivo e a ausência de 

alterações nos parâmetros avaliados nas fêmeas ou fetos quando administrada 

durante a gestação indicam que a Q-NC pode ser uma terapia promissora para o 

tratamento da malária. 
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ANEXO I 

 

 

 


	CONCLUSÃOOs animais tratados com as nanocápsulas poliméricas revestidas com polissorbato carreando quinina apresentaram menores alterações no tecido reprodutivo quando comparados com os animais que receberam a quinina livre,evidenciando a capacidade do nanosistema de reduzir a toxicidade da quinina sobre o tecido ovariano e testicular. Além disto, as fêmeas tratadas por um período de sete dias durante a gestação, não apresentaram sinais de toxicidade, bem como os fetos destas fêmeas não apresentaram alterações morfológicas, morfométricas e esqueléticas significativas nos quatro grupos tratados, demonstrando que assim como a quinina, as Q-NC não causam danos significativos sobre os fetos e as gestantes,nos parâmetros analisados. Os resultados deste trabalho, demonstram que a quinina nanoencapsulada causa menores danos ao sistema reprodutivo e a ausência de alterações nos parâmetros avaliados nas fêmeas ou fetos quando administrada durante a gestação indicam que a Q-NC pode ser uma terapia promissora para o 

