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Resumo  

A indometacina é descrita como um fármaco da classe anti-inflamatório não 

esteroidal. Possui uma boa biodisponibilidade, pode reduzir a febre, dor e inchaço. 

As estruturas mesoporosas de sílica estão sendo muito estudadas pela capacidade 

de bioconjugação com diferentes moléculas, tendo se destacado pelo fato de possuir 

a capacidade de penetrar a membrana celular e pela elevada eficácia na 

incorporação de diversos agentes terapêuticos, os quais podem ser liberados 

controladamente nos locais alvo. Nesse sentido, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar o potencial modulador da indometacina incorporada a nanopartículas 

de sílica mesoporosa sobre a produção de mediadores químicos em macrófagos 

peritoneais. Para tanto, macrófagos peritoneais serão colocados em cultivo em 

placas e o sobrenadante será colido para avaliação da estimulação da produção de 

mediadores da inflamação. Assim, este trabalho contribuirá para o melhor 

entendimento da ação da indometacina incorporada a nanopartículas de sílica 

mesoporosa, proporcionando sua utilização mais efetiva e segura em futuras 

aplicações clinicas. 

 

Introdução 

 

 A indometacina [1-(4-clorobenzoil)-5- metoxi-2-metil-3-indolil]acético), Figura 

1, é descrita como um fármaco da classe anti-inflamatório não esteroidal (AINE) que 

inibe a ciclooxigenase (COX). Possui uma melhor biodisponibilidade oral e 

penetração de barreira hematoencefálica em comparação com outros AINEs, pode 

reduzir a febre, dor e inchaço (Carrasco-Pozo et al., 2016). 

Trabalhos tem mostrado que os efeitos colaterais da indometacina podem ser 

reduzidos associando-se compostos sabidamente protetores. Carrasco-Pozo e 

colaboradores (2016) mostraram que a quercetina confere proteção gastrointestinal 

por prevenir a ativação de NF-kB e aumento de translocação Nrf2. Os efeitos 

gastrointestinais também podem ser reduzidos pelo uso de produtos herbais como o 

morin, o qual foi capaz de reverter os efeitos colaterais da indometacina, reduzindo a 

resposta pró-inflamatória e aumentando enzimas antioxidantes (Sinha et al., 2015). 

O uso de nanopartículas associadas a indometacina foram capazes de reduzir 

a toxicidade corneal causada por indometacina devido a redução da acumulação do 

fármaco nos olhos (Nagai et al., 2014). 



As nanoparticulas de sílica possuem propriedades interessantes como a força 

mecânica, a permeabilidade, estabilidades térmicas e químicas, uma elevada área 

superficial e baixo índice de refração. Para que materiais mesoporosos possam ser 

utilizados em aplicações biomédicas como sistema de liberação de fármacos, o 

tamanho reduzido é bastante importante, as nanoparticulas de sílica mesoporosa 

tem uma estrutura mesoporosa adaptável com poros bem definidos e volume de 

poro superior a 1 mL/g, as vantagens únicas das estruturas mesoporosas de sílica 

estão sendo muito estudadas pela capacidade de bioconjugação com diferentes 

moléculas, possibilitando o uso destas como sistemas de entrega de fármacos, a 

mesma tem se destacado pelo fato de possuir a capacidade de penetrar a 

membrana celular e a elevada eficácia na incorporação de diversos agentes 

terapêuticos sendo liberados controladamente nos locais alvo (Mamaeva et al., 

2013; Trewyn et al., 2007). 

 

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o potencial modulador da 

indometacina incorporada a nanopartículas de sílica mesoporosa sobre a produção 

de mediadores químicos em macrófagos peritoneais 

Para tanto serão avaliados: 

A) a toxicidade dos tratamentos in vitro.  

B) os mediadores químicos relacionados ao processo inflamatório. 

 

Métodos  

A indometacina será incorporada as nanopartículas de sílica mesopororas 

funcionalizadas com (3 aminopropil)trietoxisilano (APTES) como descrito em Braz e 

colaboradores (2016).  

Será colhido macrófagos intraperitoneal e serão obtidos a partir da injeção de 

PBS 1x gelado (5 mL) na cavidade abdominal de cinco camundongos Swiss 

eutanaziados. O lavado peritoneal será centrifugado (400 g durante 10 min a 10 °C) 

e o sobrenadante descartado. As células serão suspensas em meio RPMI 1640 

(Sigma-Aldrich) com 1% de gentamicina. O número de macrófagos será determinado 

por contagem diferencial em câmara de Neubauer utilizando liquido de Lazarus.  



 A quantidade de nitrato (NO2
-) presente no sobrenadante será 

quantificada como um indicador da produção de NO usando o método de Griess 

(Ding et al., 1990). 

 A partir do sobrenadante será quantificado a produção dos mediadores 

da inflamação interferon (IFN-γ), fator de necrose tumoral (TNF-α), interleucinas 6 e 

10 (IL6 e 10) e prostaglandinas usando o teste de ELISA para anticorpos específicos 

e citocinas padrões.  

 

Resultados Preliminares  

Em teste in vitro a linhagem GM0479A foi observado  Concentração de inibição de 
50% (IC50) de 345.5±7.5  
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