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RESUMO
As doenças cardiovasculares representam a causa mais frequente de morbidade e
mortalidade em todo o mundo. Dentre elas, destacam-se a aterotrombose e o
tromboembolismo venoso. Nesse contexto, a agregação plaquetária é um dos
principais eventos envolvidos nesses distúrbios trombóticos; por outro lado, os
agentes antiplaquetários disponíveis no mercado têm eficácia insatisfatória, o que
evidencia a importância da identificação de novos compostos mais eficazes e menos
tóxicos, bem como o desenvolvimento de mecanismos e formas de distribuição mais
eficientes no organismo. Desta forma, este estudo tem como objetivo caracterizar os
perfis a biológico e toxicológico in vivo e in vitro, bem como, de estabilidade após a
inserção em vetores nanométricos de novos derivados N-acilhidrazônicos
antiplaquetários, comparando-os com o ácido acetilsalicílico. Para análise da
atividade antiplaquetária e anticoagulante in vitro utilizamos respectivamente
técnicas de agregação plaquetária e ensaios de tempo de tromboplastina parcial
ativada (aPTT) e tempo de protrombina (PT). Para avaliação da toxicidade in vitro,
realizamos testes de redução de MTT e captação de vermelho neutro em células
VERO e ensaios de hemólise. Os perfis antitrombótico e toxicológico in vivo foram
determinados utilizando camundongos BALB/c através do ensaio de tromboembolia
pulmonar induzido por trombina e de toxicidade utilizando dose terapêutica
respectivamente, com análise histopatológica. Para a produção da forma
nanométrica do derivado mais promissor, utilizamos técnicas de nanoprecipitação
com avaliação da hemocompatibilidade dos constituintes da matriz polimérica e
caracterização das nanoparticulas. Na análise da agregação plaquetária induzida
por colágeno verificamos que os compostos 2a, 2c e 2e inibiram de maneira
significativa a agregação plaquetária, contudo nos ensaios de coagulação
observamos que tais compostos não expressam influência nos ensaios de PT e
aPTT. De acordo com a análise do perfil antitrombótico in vivo os derivados testados
apresentaram significativo grau de proteção contra a mortalidade induzida por
tromboembolia. Em relação à avaliação da toxicidade in vitro e in vivo verificamos
que os compostos 2c e 2g apresentam menor efeito tóxico com perfil semelhante ao
do ácido acetil salicílico. Na análise da hemocompatibilidade dos constituintes da
matriz polimérica das nanopartículas (PLGA e Poloxamer), observamos que esses
são hemocompatíveis e possuem baixa toxicidade. Através da técnica de
nanoprecipitação foi possível nanoencapsular o derivado 2c, com a geração de
nanopartículas. De acordo como os resultados apresentados é possível concluir que
o composto 2c seria o mais interessante para o desenvolvimento de futuros estudos,
uma vez que este dispõe da melhor atividade integrada ao perfil toxicológico,
permitindo ainda o processo de nanoencapsulamento, com perfil potencial para
auxiliar na determinação de novas terapias no tratamento de distúrbios trombóticos.
Palavras-Chave: Hemostasia, Tromboembolia, Derivados N-Acilhidrazônicos,
Antiplaquetários, Nanotecnologia.
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ABSTRACT
Cardiovascular diseases are the most frequent cause of morbidity and mortality
worldwide. Among these is atherothrombosis and venous thromboembolism.
Accordingly, platelet aggregation is one of the key events involved in these thrombotic
disorders. On the other hand, antiplatelet agents available on the market have
unsatisfactory efficacy, which highlights the importance of identifying new compounds
more effective and less toxic as well as the development of more efficient
mechanisms and distribution in the body. Thus, this study aims to characterize the in
vivo and in vitro biological and toxicological profiles, as well as the stability after
insertion in nanoparticulated vectors of novel antiplatelet N-acilhidrazonic derivatives
comparing them with acetylsalicylic acid. For analysis of antiplatelet and
anticoagulant activity in vitro techniques were used including platelet aggregation
assays and activated partial thromboplastin (aPTT) and prothrombin time (PT)
respectively. To evaluate the in vitro toxicity, we performed tests of MTT reduction
and neutral red uptake in VERO cells and hemolysis tests. The in vivo antithrombotic
and toxicological profiles were determined using BALB/c mice by testing pulmonary
embolism induced by thrombin and toxicity using the therapeutic dose, respectively,
with histopathologic analysis. For the production of nanoparticles of the most
promising derivative we used nanoprecipitation techniques to evaluate the
hemocompatibility of the polymer matrix constituents and characterization of
nanoparticles. In the analysis of platelet aggregation activity induced by collagen the
compounds 2a, 2c and 2e significantly inhibited platelet aggregation, however, in
coagulation tests, observed that such compounds do not express influence on the PT
and aPTT assays. According to the analysis of in vivo antithrombotic profile the
derivatives showed a significant degree of protection against mortality induced
thromboembolism. Regarding the evaluation of toxicity in vitro and in vivo we found
that the compounds 2c and 2g show less toxic effect and profile similar to the
acetylsalicylic acid. In analyzing the hemocompatibility of the polymer matrix
constituents of nanoparticles (PLGA and Poloxamer), we observe that these are
hemocompatible with low toxicity. Through the technique of nanoprecipitation was
possible nanoencapsulate the derivative 2c, with the generation of nanoparticles.
According to the results presented in this study it can be concluded that the
compound 2c is the most interesting for the development of future studies, since it
has the best integrated activity and toxicological profiles, while still allowing the
process nanoencapsulate and it may assist in determining new potential therapies for
treatment of thrombotic disorders.
Keywords: Haemostasis, thromboembolism, N-acylhydrazonic derivatives,
Antiplatelet, Nanotechnology.
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1 INTRODUÇÃO
A hemostasia constitui um dos tópicos da hematologia amplamente
estudados ao longo dos últimos anos, sobre o qual, um número considerável de
novos conhecimentos foi revelado em um curto período de tempo. Isso resultou em
alterações conceituais importantes acerca da fisiologia do sistema hemostático e da
etiopatogenia dos distúrbios hemorrágicos e trombóticos (BAKER & BRASSARD,
2011).

De acordo com a literatura, a hemostase pode ser definida como um
evento fisiológico normal de manutenção do estado líquido e circulante do sangue,
com a indução de um tampão hemostático em caso de lesão vascular. Em geral,
este processo depende basicamente de três componentes, endotélio vascular,
plaquetas e cascata de coagulação (CANOBBIO; BALDUINI & TORTI, 2004;
MITCHELL et al. 2006; NASCIMENTO DDA et al. 2012).

A ativação inapropriada de elementos do processo hemostático contribui
para o desenvolvimento de distúrbios no controle deste sistema, gerando quadros
fisiopatológicos

severos,

como

as

doenças

tromboembólicas

(SAMUEL

&

GOLDHABER, 2010). Entre os quadros mais importantes, destacam-se a
aterotrombose e o tromboembolismo venoso, ambos relacionados ao processo de
formação do trombo vascular, a agregação plaquetária um dos principais eventos
envolvidos neste processo (NAIK et al. 2012; WOLBERG et al. 2012).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças
cardiovasculares serão as principais causas de óbitos nos países desenvolvidos e
em desenvolvimento em 2015, sendo que, nos últimos anos, a incidência de
42
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doenças

cardiovasculares

e

acidentes

tromboembólicos

vêm

aumentando

progressivamente, representando uma das principais causas de morte em países
ocidentais (CHAVES et al. 2010; WHO, 2012).

Em geral, o tratamento destas doenças baseia-se no uso de fármacos
antitrombóticos, incluindo os antiplaquetários (ex: ácido acetil salicílico, clopidogrel,
tirofibano). Entretanto, devido ao processo de administração e aos mecanismos de
distribuição destes medicamentos, verificam-se reações adversas graves em alguns
pacientes, como hemorragias, neutropenias, trombocitopenia e desenvolvimento de
resistências aos mesmos (CHAVES et al. 2010; KEI et al. 2011).

A nanociência e a nanotecnologia têm auxiliado às áreas da saúde no
desenvolvimento de novos sistemas de liberação fármacos. Entre estes sistemas,
destacam-se as nanopartículas que, devido ao seu tamanho nanométrico, possuem
propriedades específicas capazes de viabilizar a distribuição do fármaco em tempos
pré-determinados ao tecido-alvo (BOWMAN & HODGE, 2006; ANDREWS, 2012).

Quadros patológicos se constituem alvos interessantes para o uso da
nanotecnologia, visto que envolvem o uso de medicamentos de forma controlada e
contínua, como os distúrbios tromboembólicos, no qual o controle posológico ainda é
um dos principais problemas de administração (GONZALÉZ et al. 2008; LIU et al.
2012).

Atualmente,

o

custo

econômico-financeiro

com

os

tratamentos

antitrombóticos são extremamente altos. No Brasil, anualmente, são gastos
aproximadamente US$ 125 milhões com a utilização de fármacos antitrombóticos.
Estima-se que, entre 2005 e 2015, os gastos despendidos com o tratamento
farmacológico de doenças vasculares atinjam valores consideráveis: US$ 54 bilhões
(Brasil), US$ 558 bilhões (China), US$ 260 bilhões (Índia) e US$ 8 bilhões (Nigéria)
(HILBRICH; TRUELSEN & YUSUF, 2007; CHAVES et al. 2010).

Nesse contexto, são demandas crescentes da sociedade, a criação e a
identificação de compostos mais eficazes e menos tóxicos para o tratamento de
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doenças vinculadas à trombose, bem como o desenvolvimento de mecanismos e
formas de distribuição dos compostos ativos de maneira mais eficiente no
organismo. Desta forma, a geração de conhecimentos que possam auxiliar na
determinação de novas terapias de menor risco e com maior eficiência se torna
importante em diferentes aspectos, se mostrando relevante em âmbito mundial
(GASPARYAN, 2012).

Em um estudo recente, nosso grupo caracterizou a ação antiplaquetária
de

uma

nova

série

de

derivados

N-substituídos-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-

carbohidrazida (2a, 2c, 2e, 2g e 2h), que foi capazes de inibir, in vitro, as vias do
ácido araquidônico (2c, IC50 = 8,8 µg/mL), adrenalina (2h, IC50 = 7,8 µg/mL) e ADP
(2a, IC50 = 19,04 µg/mL). Contudo, diversos aspectos acerca do mecanismo de ação
e toxicidade destes compostos ainda não foram determinados (JORDÃO et al.
2009).

Estudos envolvendo ensaios in vitro e in vivo capazes de para
caracterizar os perfis biológico e toxicológico de novos compostos com ação
antiplaquetária como os derivados N-acilhidrazônicos citados anteriormente,
avaliando-se também a inserção em vetores nanométricos, podem auxiliar na
proposta da criação de novos tratamentos terapêuticos e melhoria daqueles
existentes (DEB et al. 2011). Assim, com base nesse contexto, a hipótese a ser
analisada no presente estudo é de que os novos compostos antiplaquetários Nacilhidrazônicos apresentam atividade semelhante ou superior aos antitrombóticos
tradicionais com toxicidade equivalente in vitro e in vivo, sendo viável o processo de
nanoencapsulamento dessas moléculas por nanotecnologia.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Caracterizar os perfis antitrombótico e toxicológico in vivo e in vitro, bem
como, de estabilidade após a inserção em vetores nanométricos dos derivados
N-substituídos-fenilamino-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carbohidrazida, comparando-os
com o ácido acetil salicílico, um antiplaquetário de uso clínico.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analisar o potencial antihemostático in vitro dos derivados avaliando
seus efeitos sobre a agregação plaquetária e sobre os tempos de protrombina (PT) e
de tromboplastina parcial ativada (aPTT).

- Analisar o potencial antitrombótico in vivo dos derivados, avaliando seus
efeitos sobre a tromboembolia pulmonar.

- Analisar o perfil citotóxico in vitro dos derivados antiplaquetários em
ensaios de MTT e vermelho neutro utilizando células VERO e em ensaios de
hemólise.

- Analisar o perfil toxicológico in vivo dos derivados antiplaquetários
através do teste de toxicidade em dose terapêutica.

- Desenvolver e caracterizar os vetores nanométricos contendo o derivado
N-acilhidrazônico mais promissor, avaliando-se previamente a hemocompatibilidade
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Dos

componentes

da

matriz

polimérica

utilizada

no

processo

de

nanoencapsulamento.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro/HUAP da
Universidade Federal Fluminense, de acordo com a resolução 196/96 do Ministério
da Saúde, sendo aprovado em outubro de 2010 sob o número 140/10. Em julho de
2011, foi aprovado um novo projeto para utilização de pool de plasma do Laboratório
de Hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro e para a realização de
novos experimentos (CMM/HUAP - REGISTRO N 140/10 e 177/11 – ANEXO I).

Todos os ensaios utilizando animais foram aprovados pelo Comitê de
Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da Universidade Federal Fluminense, em junho
de 2010, e estão de acordo com os princípios éticos na experimentação animal da
SBCAL (NAL/CEPA - REGISTRO N 206/10 – ANEXO I).

3.2 CASUÍSTICA
3.2.1 Amostra do Estudo

Para a realização dos testes de tempo de protrombina (PT) e de
tromboplastina parcial ativada (aPTT) foram utilizados pools de plasma citratado
pobre em plaqueta contendo seis amostras de doadores que não apresentavam
distúrbios no sistema hemostático, cujo índice internacional normalizado (INR),
expresso

no

coagulograma,

fosse

igual

ou

inferior

a

1,3

unidades.
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Nos experimentos de agregação plaquetária e hemólise, foram
utilizadas,respectivamente, amostras de plasma rico em plaqueta e de hemácias, de
doadores saudáveis, após esclarecimentos acerca do projeto e assinatura do termo
livre esclarecido, como determinado pelo projeto aprovado no comitê de ética
(CMM/HUAP - REGISTRO N 140/10 e 177/11 – ANEXO I).

A seleção dos doadores e a realização dos testes aconteceram no
Laboratório de Hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e no
Laboratório de Antibióticos, Bioquímica, Ensino e Modelagem Molecular (LABiEMoL)
localizado no campus do Valonguinho da Universidade Federal Fluminense.

3.2.1.1 Critério de inclusão de doadores
•

Serem maiores de 18 anos;

•

Apresentarem coagulograma dentro dos valores de referência com INR ≤ 1,3.

3.2.1.2. Critérios de exclusão de doadores
•

Uso de anticoagulantes e antiplaquetários

•

Apresentarem qualquer distúrbio do sistema hemostático;

•

Apresentarem coagulograma com INR > 1,3.

3.2.2 Animais

Os experimentos envolvendo animais foram realizados utilizando-se
camundongos BALB/c (ambos os sexos), pesando entre 20 e 25 g e oriundos do
Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da UFF (FIG. 1). Os animais foram
mantidos em jejum por uma hora antes da administração dos compostos. Todos os
experimentos envolvendo animais foram realizados de acordo com as normas do
COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal) (COBEA, 2012), Vogel e
Vogel (VOGEL & VOGEL, 1997) e Committee on Animal Research and Ethics
(CARE) (CARE, 2012). Os animais foram mantidos em condições de higiene
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adequada, com ração e água ad libitum no Núcleo de Animais de Laboratório (NAL)
da UFF.
Figura 1 – Biotério. Ala do biotério destinada aos animais de pequeno e médio porte
(camundongos) (PROPPI, 2012)

3.3 MOLÉCULAS AVALIADAS
Neste trabalho, foram avaliados os derivados N-substituídos-fenilamino-5metil-1H-1,2,3-triazol-4-carbohidrazida (2a, 2c, 2e, 2g e 2h) (FIG. 2), utilizando o
ácido acetil salicílico (Sigma ®) como controle (in vitro, 100 µg/mL; in vivo, 10
mmol/kg). O PLGA 50:50 (0,1 mg/mL) (Sigma ®) e o Poloxamer 188 (1%) (Lutrol
F68, BASF®), usados como matriz polimérica e tenso ativo, respectivamente (in
vitro, 0,1 mg/mL e 1%), também foram avaliados quanto a possível interferência
sobre o sistema hemostático. O dimetilsulfóxido (DMSO), utilizado como solvente
destas moléculas (0,5 a 1%) foi avaliado em todos os experimentos como controle
negativo. Nos ensaios in vitro de coagulação utilizamos como controles a heparina
0,5 UI/mL (Blausiegel®) e o argatroban 10µg/mL (Sigma ®) e nos teste de hemólise
o Triton X100 (1%).
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Figura 2 - Série de derivados N-substituídos-fenilamino-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4carbohidrazida avaliados neste trabalho. (JORDÃO et al. 2009)

3.4 ENSAIOS ANTI-HEMOSTÁTICOS
3.4.1 Ensaios de agregação plaquetária

As amostras de sangue humano foram obtidas de doadores adultos,
saudáveis, de ambos os sexos, que fizeram o uso de medicamentos ou outras
substâncias que pudessem interferir no experimento (ex: álcool e entorpecentes)
pelo período mínimo de 15 dias (CMM/HUAP - REGISTRO N 140/10 e 177/11 –
ANEXO I). O sangue foi coletado por punção venosa da veia braquial média, com
auxílio de scalp 21 e seringa de 20 mL, em citrato 3,8%, na proporção de 9 volumes
de sangue para 1 volume de citrato. O plasma rico em plaquetas (PRP) foi obtido por
centrifugação do sangue a 800 rpm, por 10 minutos, enquanto que o plasma pobre
em plaquetas (PPP), por centrifugação do PRP a 3500 rpm por 15 minutos. A
agregação plaquetária foi monitorada utilizando-se um agregômetro Pack-4®
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(Helenas Laboratories, USA), seguindo o método turbidimétrico de Born e Cross
(BORN & CROSS, 1963).

O ensaio foi realizado pré-incubando-se os compostos e o veículo,
DMSO, por 2 minutos, antes da adição dos agonistas (ácido araquidônico 500 µM,
colágeno 3 a 5 µg/mL, ADP 3 µM e epinefrina 2 µM). A concentração de DMSO na
amostra não ultrapassou o limite de 1%. Os testes de agregação plaquetária foram
realizados em dois experimentos em triplicada. A concentração mínima necessária
para inibir 50% (IC50) da agregação plaquetária foi determinada a partir de diluições
seriadas dos compostos em DMSO, como descrito na literatura (CUNHA et al. 2003;
JORDÃO et al. 2009).

3.4.2 Ensaios de tempos de protrombina e de tromboplastina parcial ativada in
vitro

Para os ensaios de tempo de protrombina (PT) e de tromboplastina parcial
ativada (aPTT), pools foram formados com amostras de plasma citratado de 6
doadores que não apresentavam distúrbios no sistema hemostático expresso pelo
INR igual ou inferior a 1,3 (CMM/HUAP, 177/11 – ANEXO I). Os ensaios foram
realizados no analisador de coagulação CoagLab IV® (Beijing Shining Sun
Technology Co., Ltd., China), segundo o protocolo proposto por Martinichen-Herrero
e colaboradores (2005).

No ensaio de aPTT, 97 µL de plasma, juntamente com os compostos,
foram previamente incubados por 15 minutos a temperatura ambiente e,
posteriormente, por 2 minutos a 37°C. Em seguida, f oram adicionados 100 µL de
cefalina (1,2 mg/mL), sendo incubados por 2 minutos. A reação foi disparada com
100 µL de CaCl2 0,025 M, em um volume final de 300 µL.
No ensaio de PT, da mesma forma, 97 µL de plasma, juntamente com os
compostos, previamente incubados por 15 minutos a temperatura ambiente e depois
por 2 minutos a 37°C. Em seguida, foram adicionados 100 µL de PBS, sendo
incubados por 3 minutos. A reação foi disparada com 100 µL de tromboplastina
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cálcica (2,5mg/mL), em um volume final de 300 µL, sendo determinado e monitorado
o tempo de coagulação do plasma em segundos a 37 °C (MARTINICHENHERRERO et al. 2005).

3.5 ENSAIOS ANTITROMBÓTICOS
3.5.1 Ensaio de tromboembolia pulmonar induzida por trombina

A atividade antitrombótica foi determinada usando camundongos BALB/c
de ambos os sexos (18-25 g) (NAL/CEPA - REGISTRO N 206/10 – ANEXO I). Após
um período de jejum de 1h, os compostos foram administrados (10 mmol/kg; 0,1
mL/20g) aos animais por via com uma suspensão em goma arábica 5% (veículo). O
ácido acetil salicílico (10mmol/kg) foi usado como controle positivo. A trombose foi
induzida por injeção intravenosa de trombina bovina (15000 NIH unidades/kg) e a
taxa de mortalidade foi determinada 15 minutos após a indução da trombose
contando o número de animais sobreviventes. A concentração de trombina escolhida
para análise foi aquela que proporcionou entre 80-90 % de mortalidade, em um
intervalo de 5 minutos, após a administração do estímulo trombótico. A unidade
NIHde trombina equivale a quantidade de trombina que coagula 1 mL de uma
solução padronizada de fibrinogênio (2,2 mg/mL) em 15 segundos. Para cada
composto, foram usados 2 grupos, contendo 3 animais cada, como descrito na
literatura (GRESELE et al. 1998; MOMI, NASIMI & COLUCCI, 2001; FERREIRA,
2009).

3.6 ENSAIOS DE TOXICIDADE
3.6.1 Testes de citotoxicidade

3.6.1.1 Teste de redução do brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazólio

O ensaio MTT é um teste usado para avaliar a viabilidade celular, baseado
em uma reação colorimétrica. O brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio (MTT) entra na mitocôndria da célula viável sendo clivado pela enzima
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succinato desidrogenase, produzindo formazam, de coloração azul escuro, que é
quantificado em espectrofotômetro no comprimento de onda entre 595-630 nm. A
quantidade de formazam produzido é diretamente proporcional ao número de células
viáveis. Assim, quanto mais escura é a coloração ao final da reação, maior é a
viabilidade celular.

Os ensaios foram realizados incubando os compostos (100µg/mL) por
tempos pré-definidos (2, 6 e 8h) com a linhagem celular VERO (fibroblastos de rim
de macaco verde africano) em placa de 96 poços com fundo chato (TPP ®). Após o
período de incubação, realizamos o tratamento com 1mg/mL de MTT (Sigma ®) por
1h a 37ºC. Em seguida, adicionamos isopropanol e determinamos a densidade ótica
em leitor de ELISA a 595-630nm TP Reader® (Thermo Plate, Rayto Life and
Analytical Sciences C. Ltd., Alemanha) (DE ANDRADE, 2007; BOUAZIZ et al.2012).

3.6.1.2 Teste de captação do vermelho neutro

O teste do vermelho neutro (VN) baseia-se na capacidade das células
viáveis incorporarem e acumularem este corante nos lisossomos. O VN é um
corante básico fraco, que penetra nas células através das membranas celulares por
difusão não passiva, sendo aprisionado intracelularmente nos lisossomos.
Alterações na membrana lisossomal resultam numa redução da incorporação do VN,
podendo-se assim distinguir entre células viáveis (que acumulam VN) e inviáveis
(não acumulam VN, menor sinal espectofotométrico).

O teste do VN foi realizado como descrito por Borenfreund e Puerner
(BORENFREUND & PUERNER, 1985).

Após incubação das células VERO em

placa de 96 poços com os compostos (100µg/mL) e os controles negativo (DMSO
1%) e positivo (ácido acetil salicílico 100 µg/mL), por tempo pré-definido (4h),
realizamos o tratamento com vermelho neutro (0,5mg/mL) por 3 h a 37ºC.

Em

seguida, o corante foi removido, com posterior aplicação de um solução aquosa de
40% de formaldeído e 1 % de CaCl2 e 1% de ácido acético e 50 % de etanol. A placa
foi mantida sobre agitação por 20 min a temperatura ambiente. Após, este período
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de tempo, determinamos a densidade óptica em leitor de ELISA a 540nm TP
Reader® (Thermo Plate, Rayto Life and Analytical Sciences C. Ltd., Alemanha)

3.6.1.3 Teste de hemólise

O teste de hemólise determina o grau de lise dos eritrócitos e de liberação
da hemoglobina causado pela ação de uma determinada substância in vitro. Este
ensaio é um importante teste de triagem em que verificamos a fragilidade da
membrana das hemácias em contato com as moléculas testadas.

A atividade hemolítica dos derivados N-acilhidrazônicos e a matriz
polimérica que constitui as nanopartículas foram investigadas segundo uma
adaptação proposta por Parnham e Wetzig (PARNHAM & WETZIG, 1993; BAUER et
al. 2012).

As amostras de sangue humano foram obtidas de doadores adultos,

saudáveis, de ambos os sexos, que não fizeram o uso de medicamentos ou outras
substâncias que pudessem interferir no experimento pelo período mínimo de 15 dias
(CMM/HUAP - REGISTRO N 140/10 e 177/11 - ANEXO I). O sangue coletado em
tubos citratados foi centrifugado a 2500 rpm por 15 minutos e o pellet foi lavado 3
vezes com PBS (pH 7,4) por centrifugação (mesma velocidade e tempo) e
ressuspendido no mesmo tampão. Posteriormente, os derivados foram incubados a
37ºC, em banho-maria, com a suspensão de hemácias oriundas da centrifugação
em tempos pré-estabelecidos, de acordo com as normas da ASTM-F756-00
(Standard Practice for Assessment of Hemolytic Properties of Materials), durante 3
horas. A liberação da hemoglobina foi quantificada após a centrifugação das
amostras (2500 rpm por 15min) e verificação por espectrofotômetro a 540nm. A
hemólise completa foi obtida utilizando Triton X100 1%. Uma hemólise menor do que
10% caracteriza uma boa hemocompatibilidade e não toxicidade das moléculas
avaliadas. Os ensaios foram realizados em dois experimentos em triplicata (FISHER
et al. 2003).
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3.6.2 Testes de toxicidade in vivo

3.6.2.1 Teste de toxicidade com dose terapêutica

No ensaio de toxicidade in vivo, os derivados foram administrados por via
oral, na concentração de 10 mmol/kg, a camundongos BALB/c (20-25 g) de ambos
os sexos (NAL/CEPA - REGISTRO N 206/10 – ANEXO I). Após 24h de tratamento,
esses foram submetidos à eutanásia, sendo a necropsia realizada, em seguida, com
a retirada de pulmões, coração, rins e fígado para processamento histológico e
análise histopatológica, segundo o protocolo adaptado de Rabello-Gay e
colaboradores. A escolha desses órgãos foi direcionada por suas características
anatomofisiológicas que apontam a presença de vasos com diferentes calibres e
dimensões, sujeitos à trombose (RABELLO-GAY; RODRIGUES & NETO, 1991; ZHU
et al. 2012).

3.7 HISTOLOGIA E ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA
3.7.1 Preparo das amostras

Depois da necropsia, pulmões, coração, fígado e rins foram retirados e
colocados em cassetes plásticos devidamente identificados. A fixação dos órgãos
foi realizada em formalina tamponada a 5% durante um período de 12 a 24h. O
volume do fixado utilizado para esta etapa foi 20 vezes maior do que o dos órgãos.
As amostras foram preparadas, segundo a rotina para inclusão em parafina, em
processador automático de tecido (LUPE®), sendo imersas durante 30 minutos em
cada uma das seguintes soluções: (1) Álcool a 70%; (2) Álcool a 80%; (3) Álcool a
95%; (4) Álcool absoluto a 100% I; (5) Álcool absoluto a 100% II; (6) Álcool absoluto
a 100% III; para desidratação dos tecidos e (7) Xilol I; (8) Xilol II; para clarificação
dos mesmos. Antes de serem incluídos em parafina os tecidos receberam banhos
de parafina I e II (paraplast embedding media, SIGMA P3558) durante 1 hora cada.
Os cortes histológicos foram realizados, em micrótomo (Spencer 820®), com
espessura de 5µm e colocados em banho-maria (35ºC), para distender. Estes cortes
foram colocados em lâminas e, após a retirada da parafina, foram hidratados para
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serem corados por Hematoxilina de Harris e Eosina, segundo a metodologia descrita
na subseção a seguir (LI et al. 2012).

3.7.2 Coloração por Hematoxilina-Eosina

Os cortes de pulmões, rins, fígado e coração dos camundongos dos
diferentes grupos experimentais foram corados por hematoxilina-eosina, conforme
as seguintes etapas: a) desparafinização, com imersão por 3 minutos em cada
solução: 1) Xilol I; 2) Xilol II e 3) Xilol III; b) hidratação, com imersão dos tecidos por
3 minutos em soluções de álcool absoluto a 100% I e II, álcool 95%, álcool 80% e
álcool 70%; c) impregnação pelos corantes, com imersão prévia por 3 minutos em
água destilada e, posteriormente, em solução de Hematoxilina de Harris por 3
minutos, água corrente por 25 minutos, álcool 70% por 2 minutos e, finalmente,
Eosina-floxina por 2 minutos (LI et al. 2012).

3.7.3 Avaliação histopatológica

Para realizar a análise histopatológica, as lâminas foram escaneadas
com aumento de 20x em um scanner para lâminas (ScanScope CS System® da
empresa APERIO®),

sendo analisadas regiões específicas em cada lâmina, de

forma a realizar uma descrição geral das mesmas. Neste trabalho, foi observada a
integridade da arquitetura dos pulmões, rins, fígados e corações dos vários grupos
experimentais comparando-os quanto a presença de trombos, hiperemia e
hemorragia, como descrito na literatura (LI et al. 2012). Todos os ensaios
envolvendo a subseção 3.6 foram realizados em colaboração com o Laboratório da
Dra. Carla Eponina Carvalho Pinto do Departamento de Imunobiologia do Instituto de
Biologia da Universidade Federal Fluminense.
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3.8 PREPARAÇÃO DA FORMA NANOMÉTRICA DOS DERIVADOS
SINTÉTICOS
3.8.1 Vetores nanoparticulados poliméricos

O preparo da forma nanométrica do novo composto com atividade
antiplaquetária (derivado N-acilhidrazônico 2c), utilizando o ácido poli-lático-glicólico
(PLGA) como matriz polimérica, seguiu o método da nanoprecipitação proposto por
Barichello e colaboradores (1999). Primeiramente, foi obtida uma dispersão, onde o
PLGA (75mg) e os derivados (2,5 mg) foram dissolvidos em uma mistura de
solventes orgânicos miscíveis em água (acetona 98% e ácido acético glacial 2%).
Essa mistura foi gotejada em uma solução aquosa de Poloxamer 188 (Lutrol F68,
BASF®) (0,5% p/p) utilizada como tensoativo, sob agitação, a 500 rpm, com auxílio
de um agitador mecânico. Nesta técnica, as nanopartículas (Np) foram formadas
instantaneamente (MURAKAMI et al.1999; BARICHELLO et al. 1999).

3.8.2 Caracterização das nanopartículas

3.8.2.1 Análise do tamanho das partículas (espalhamento dinâmico da luz)

A análise do tamanho das partículas e da distribuição de tamanho foi
efetuada utilizando um equipamento de espalhamento de luz a laser que permite a
avaliação espectroscópica de correlação de fótons ou “Light Scattering” (ZetaSizer®,
Malvern®). As amostras, em suspensão de partículas, foram analisadas em uma
cubeta de poliestireno com controle da temperatura a 25ºC. Os dados obtidos na
análise foram processados por um computador, obtendo-se um gráfico que relaciona
o diâmetro (nm ou µm) com a porcentagem das espécies relacionadas a este
tamanho (ZHANG et al. 2012).

3.8.2.2 Cálculo do rendimento da produção das nanopartículas

As nanopartículas foram pesadas, após centrifugação (12000 rpm por
30min) e liofilização, para cálculo do rendimento do processo, segundo a equação:
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R (%) = (MS/MF) x 100, onde: R (%) = rendimento do processo, MS = massa de
partículas que foi recuperada após o processo de secagem e MF= massa de PLGA
somada a massa de fármaco da formulação (FENG & HUANG, 2001).

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para a análise estatística foi utilizado o programa SPSS 14.0 para
Windows aplicando-se o teste ANOVA, e na sequência o teste de Tukey, sendo
significante um valor de p≤0,05.

Todos os resultados foram expressos como a

média ± desvio padrão.
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4 RESULTADOS

4.1 ENSAIOS ANTI-HEMOSTÁTICOS
4.1.1 Avaliação dos efeitos dos derivados N-acilhidrazônicos na agregação
plaquetária

Nos testes de agregação plaquetária in vitro, induzida por colágeno (3
µg/mL), foi possível avaliar o efeito dos derivados N-acilhidrazônicos (100 µg/mL)
sobre a ação agregante deste agonista. Os resultados mostraram que o composto
2e apresenta a maior inibição da agregação plaquetária (68%), seguido pelos
compostos 2a, 2c, 2h e 2g (55- 7%) (FIG. 3A). Para este teste, utilizamos como
controle positivo o ácido acetil salícilico (AAS, 100 µg/mL), que apresentou inibição
da agregação plaquetária de 62% (FIG. 3A).

Os compostos N-acilhidrazônicos foram posteriormente avaliados para a
determinação da concentração que inibe 50% da agregação plaquetária (IC50)
induzida por colágeno (3 µg/mL). O derivado 2e foi o que apresentou menor IC50
(IC50 = 65,6 µg/mL) seguido por 2a (IC50 = 72,4 µg/mL), 2c (IC50 = 82,3 µg/mL), 2h
(IC50 = 90,1 µg/mL) e 2g (IC50 = 99,6 µg/mL) (FIG. 3B). Neste teste, o IC50 do ácido
acetil salicílico utilizado com controle foi de 54,4 µg/mL (FIG. 3B).
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Figura 3 – Avaliação do perfil antiplaquetário dos derivados N-acilhidrazônicos e do
ácido acetil salicílico (AAS). Atividade antiplaquetária (%) (A) e concentração que inibe
50% da agregação plaquetária (IC50 = µg/mL) (B) frente ao colágeno (COL), comparados
aos valores descritos por JORDÃO e colaboradores (2009) para os derivados frentes aos
agonistas ácido araquidônico (AA), ADP, Epinefrina (EP). Os resultados são a média de dois
experimentos realizados em triplicada. *p≤0,05 (ANOVA oneway; Tukey Test)
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4.1.2 Avaliação dos efeitos dos derivados N-acilhidrazônicos sobre a
coagulação sanguínea

Os ensaios de coagulação in vitro incluíram a determinação dos tempos
de protrombina (PT) e de tromboplastina parcial ativada (aPTT) para verificação do
perfil anticoagulante dos compostos N-acilhidrazônicos (2a, 2c, 2e, 2g e 2h). Nos
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resultados obtidos, não observamos efeito significativo dos compostos testados
sobre a coagulação nas concentrações avaliadas (10 a 100 µg/mL) quando
comparados aos controles positivos heparina (0,5 UI/mL) e Argatroban (10 µg/mL),
dois anticoagulantes (GRAF. 1).
Gráfico 1 - Avaliação do perfil anticoagulante dos derivados N-acilhidrazônicos nos
ensaios de tempos de (A) protombina (PT) e (B) de tromboplastina parcial ativada
(aPTT). * p≤0,05 (ANOVA oneway; Tukey Teste)
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4.2 ENSAIOS ANTITROMBÓTICOS
4.2.3

Avaliação

do

perfil

antitrombótico

in

vivo

dos

derivados

N-

acilhidrazônicos em ensaios de tromboembolia pulmonar induzida por
trombina
Para a avaliação do perfil antitrombótico in vivo dos derivados Nacilhidrazônicos utilizamos o modelo de tromboembolia pulmonar em camundongos
BALB/c induzido por trombina bovina. Os resultados obtidos mostram que os
derivados 2a, 2c, 2g e 2h aumentaram a sobrevida dos animais em 83%, por um
período de 24h, enquanto que o composto 2e aumentou a sobrevida em 50%. Os
níveis observados foram maiores do que o controle, aqueles observados para o
ácido acetil salicílico, que aumentou a sobrevida dos animais em 33,3 % (GRAF. 2).
Gráfico 2 - Efeito dos derivados N-acilhidrazônicos (10 mmol/kg) nos ensaios in vivo
de tromboembolia pulmonar induzida por trombina. Os derivados foram administrados
oralmente em camundongos BALB/c, 1 hora antes da indução da trombose por injeção
intravenosa com trombina (15000 NIH unidades/Kg). O DMSO 0,5 % e o ácido acetil
salicilico (AAS - 10 mmol/kg) foram utilizados como controles e o resultado foi representado
pela média ± SD de ensaios com 2 grupos de 3 animais. *p≤0,05 (ANOVA oneway; Tukey
Test).
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4.2.1.1 Análise histopatológica de órgãos de camundongos BALB/c submetidos ao
ensaio de tromboembolia pulmonar

A análise histopatológica do tecido pulmonar dos camundongos BALB/c
com trombose induzida por trombina, sem qualquer pré-tratamento antitrombótico
(grupo controle), mostrou uma coagulação intravascular disseminada (CID),
representada por material hialino oclusivo (trombos) na luz de vasos sanguíneos de
diferentes calibres, confirmando o perfil trombótico da trombina como relatado na
literatura (FERREIRA, 2009). Este distúrbio circulatório foi acompanhado por outros
eventos como hiperemia e extensas áreas hemorrágicas na totalidade dos lóbulos
(FIG. 4).

Nos grupos de animais pré-tratados com ácido acetil salicílico (AAS) e que
sobreviveram à indução de trombose, observou-se focos hiperêmicos, ocasionando
oclusão parcial da luz dos vasos, bem como extensas áreas de hemorragia (FIG.
4C).

Em todos os grupos de animais pré-tratados com os derivados Nacilhidrazônicos foi verificado uma redução das formações trombóticas nos pulmões.
Além disto, os grupos que receberam os derivados 2c, 2e e 2h apresentaram
hiperemia menos intensa em alguns vasos e hemorragia restrita a pequenas áreas
do parênquima pulmonar (FIG. 4E, 4F e 4H). Neste órgão a hemorragia foi intensa
nos animais tratados com os derivados 2a e 2g (FIG. 4D e 4G detalhe e QUADRO
1).

O tecido renal dos animais também foi analisado neste estudo avaliativo,
observando-se que os grupos de camundongos sem tratamento antitrombótico
apresentaram vasos hiperêmicos e trombos. Nestes animais não foram observadas
áreas hemorrágicas ou alterações tubulares (FIG. 5).
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Figura 4 – Análise histológica dos pulmões de camundongos oriundos dos ensaios de
tromboembolia pulmonar induzida por trombina. Foram utilizados camundongos BALB/c
(A) não tratados e sem a indução de tromboembolia pulmonar, (B) não tratados e com
indução de tromboembolia pulmonar; (C) pré-tratados com ácido acetil salicílico ou (D-H)
pré-tratados com os derivados N-acilhidrazônicos (2a, 2c, 2e, 2g, 2h, respectivamente) com
indução de tromboembolia pulmonar (HE – 20x). Trombos (*), hiperemia (), hemorragia
(▲).
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Quadro 1 – Comparação das características histopatológicas observadas no ensaio
de tromboembolia pulmonar. Os ensaios foram realizados com camundongos BALB/c não
tratados e sem indução de tromboembolia pulmonar (Controle 1), não tratados e com
indução de tromboembolia pulmonar, (Controle 2) além daqueles pré-tratados com ácido
acetil salicílico (AAS) ou com os derivados N-acilhidrazônicos (2a, 2c, 2e, 2g, 2h) e com
indução de tromboembolia pulmonar. Os quadros avaliados foram trombos (TR), hiperemia
(HP) e hemorragia (HM); presença de alterações vasculares: leve (+), moderada (++),
severa (+++) ou ausência (-).
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+
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+
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Em todos os grupos de animais pré-tratados tanto com os derivados Nacilhidrazônicos, como com AAS verificou-se a redução do desenvolvimento de
trombos e uma hemorragia moderada. Contudo, nestes grupos as alterações
teciduais observadas incluíram a perda de espaço glomerular nos camundongos que
receberam os compostos 2a e 2h (FIG. 5D e 5H), uma discreta degeneração
hidrópica de células tubulares nos grupos tratados com os derivados 2e e 2h (FIG.
5F e 5H) e uma hiperemia em vasos de menor calibre nos grupos tratados com AAS
ou com derivados N-acilhidrazônicos (FIG. 5 e QUADRO 1). Nos grupos de
camundongos tratados com AAS, encontrou-se a formação de cilindros hialinos e
também perda do espaço glomerular (FIG. 5).

A análise do fígado dos grupos de animais trombóticos sem prétratamento mostrou distúrbios circulatórios, incluindo a coagulação intravascular
disseminada (CID) e hiperemia, evidenciando-se áreas hemorrágicas menos
extensas (FIG. 6).
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Figura 5 - Análise histológica dos rins de camundongos oriundos dos ensaios de
tromboembolia pulmonar induzida por trombina. Foram utilizados camundongos BALB/c
(A) não tratados e sem a indução de tromboembolia pulmonar, (B) não tratados e com
indução de tromboembolia pulmonar; (C) pré-tratados com ácido acetil salicílico ou (D-H)
pré-tratados com os derivados N-acilhidrazônicos (2a, 2c, 2e, 2g, 2h, respectivamente) com
indução de tromboembolia pulmonar (HE - 20x). Trombos (*), hiperemia (), cilindros
hialínos (↑)
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Todavia, o fígado dos animais tratados com AAS ou com os derivados Nacilhidrazônicos revelou a redução da CID, notando-se ainda vasos hiperêmicos e
poucas áreas hemorrágicas (FIG. 6 e QUADRO 1). A única exceção observada foi o
grupo de camundongos tratados com o composto 2g cuja hemorragia foi mais
intensa (FIG. 6G). De uma forma geral, estes grupos apresentaram o parênquima
hepático com padrão similar ao de tecidos íntegros, mostrando um grau lesivo
reduzido (FIG. 6).

A análise do coração dos camundongos avaliados nos diferentes
protocolos experimentais revelou que o conteúdo das câmaras cardíacas foi mantido
sem alteração nos diferentes grupos experimentais. A luz dos vasos sanguíneos não
apresentou aumento do fluxo de sangue ou alteração das fibras musculares (não
mostrado).

4.3 ENSAIOS DE TOXICIDADE
4.3.1 Avaliação da citotoxidade dos derivados N-acilhidrazônicos em células
VERO

4.3.1.1 Análise da citotoxicidade dos derivados N-acilhidrazônicos pelo teste de
redução do brometo de 3-[4,5dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazólio

O teste de citotoxicidade dos derivados N-acilhidrazônicos em células
VERO foi realizado através do ensaio de redução do MTT. Nossos resultados
mostram uma gradativa redução na viabilidade celular em relação ao tempo de
exposição aos derivados. No tempo de duas horas o composto que proporciona a
menor redução da viabilidade celular é o 2g (10,2%), sendo a maior observada para
os compostos 2a e 2e (25% e 24%). Nos tempos de 6h e 8h, o padrão de toxicidade
se manteve similar ao observado no tempo de 2 horas em que 2a e 2g assumem
respectivamente o maior e o menor valor de redução da viabilidade celular. Em 6h,
observa-se também uma redução da viabilidade celular significativa (p≤0,05)
promovida pelos compostos 2e e 2h. Em 8h esta redução pode ser observada para
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todos os compostos menos pelo 2g, que varia muito pouco em relação ao controle
(GRAF. 3).
Figura 6 - Análise histológica do fígado de camundongos oriundos dos ensaios de
tromboembolia pulmonar induzida por trombina. Foram utilizados camundongos BALB/c
(A) não tratados e sem a indução de tromboembolia pulmonar, (B) não tratados e com
indução de tromboembolia pulmonar; (C) pré-tratados com ácido acetil salicílico ou (D-H)
pré-tratados com os derivados N-acilhidrazônicos (2a, 2c, 2e, 2g, 2h, respectivamente) com
indução de tromboembolia pulmonar (HE - 20x). Hiperemia ().
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Em comparação ao ácido acetil salicílico, os compostos 2g e 2c
foram os que apresentaram as menores taxas de inibição do número de células
viáveis, apresentando valores similares ao deste antiplaquetário, principalmente no
tempo de 8 horas. Os demais compostos reduziram quase pela metade as células
viáveis em 8 horas (30 - 50%) (GRAF. 3).
Gráfico 3 - Avaliação da citotoxicidade dos derivados N-acilhidrazônicos em células
VERO através dos ensaios de MTT nos tempos de 2, 6 e 8h comparada ao ácido acetil
salicílico (AAS), um antiplaquetário comercial. * p≤0,05 (ANOVA oneway; Tukey Test).
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4.3.1.2 Análise da citotoxicidade dos derivados N-acilhidrazônicos pelo teste de
captação do vermelho neutro

O grau citotóxico dos derivados N-acilhidrazônicos em nível de alterações
na membrana lisossomal de células VERO foi avaliado através do teste de captação
do vermelho neutro como descrito na literatura. Nesta análise verificamos que os
derivados 2g e 2c não induzem a redução expressiva da viabilidade celular em um
período de 4h de exposição. Neste mesmo período observamos que os derivados
2h, 2a e 2e promoveram 22, 11 e 3% de redução na viabilidade celular
respectivamente enquanto o ácido acetil salicílico causou a diminuição de 25%
(GRAF. 4).
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Gráfico 4 - Avaliação da citotoxicidade dos derivados N-acilhidrazônicos em células
VERO pelo teste de captação do vermelho neutro no tempo 4h em comparação ao
ácido acetil salicílico (AAS). * p≤0,05 (ANOVA oneway; Tukey Test).
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4.3.1.3 Ensaios de hemólise
Por meio do teste de hemólise foi possível determinar a toxicidade in vitro
dos derivados N-acilhidrazônicos em relação ao grau de indução da lise eritrocitária
em um período de 3 horas de incubação. Nossos resultados mostram que os
derivados 2a, 2c e 2g não apresentaram qualquer atividade hemolítica detectável,
enquanto os derivados 2e e 2h induziram respectivamente 3% e 7% de hemólise. A
aspirina apresentou perfil não hemolítico (1%) diferente do controle positivo Triton
X100 que causou 100% de hemólise (GRAF. 5).
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Gráfico 5 - Avaliação do perfil hemolítico dos compostos N-acilhidrazônicos em
ensaios de hemólise no tempo de 3 horas. Valores abaixo de 10% de hemólise são
considerados não hemolíticos (FISCHER et al. 2003). * p<0,05 (ANOVA oneway; Tukey
Test).

4.3.2 Avaliação do perfil toxicológico in vivo dos derivados N-acilhidrazônicos
em dose terapêutica

4.3.2.1 Análise histopatológica dos órgãos de camundongos BALB/c tratados com
derivados N-acilhidrazônicos em dose terapêutica

Após a administração dos derivados N-acilhidrazônicos 2a, 2c, 2e, 2g e 2h
(10 mmol/kg), ácido acetil salicílico (AAS) (10 mmol/kg) ou DMSO 0,5% (veículo) por
via oral, foi estabelecido um período de 24h de observação dos grupos de
camundongos tratados para verificação do efeito direto dessas moléculas sobre
esses animais. De forma significativa, ao término deste período, não foi observada
nenhuma morte ou alteração macroscópica no exame de necropsia realizada
posteriormente.

Nos grupos de animais tratados com os derivados N-acilhidrazônicos, a
análise histopatológica dos pulmões, mostrou que a arquitetura alveolar em geral foi
preservada. Contudo, foi possível observar pequenos focos hemorrágicos e a
dilatação dos vasos sanguíneos em virtude dos processos hiperêmicos (FIG. 7).
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Figura 7 – Histopatologia pulmonar de camundongos BALB/c tratados com os
derivados N-acilhidrazônicos em dose terapêutica analisados no ensaio de toxicidade.
Camundongos tratados com DMSO 0,5% (A), com acido acetilsalicilico (B) ou com os
derivados 2a, 2c, 2e, 2g, 2h (C-G respectivamente) (HE - 20x). Hiperemia ().
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A histopatologia revelou que os rins de todos os grupos de
camundongos tratados com AAS ou com os derivados N-acilhidrazônicos
apresentaram vasos sanguíneos hiperêmicos e pequenas áreas hemorrágicas (FIG.
8). Da mesma forma, alterações como perda do espaço glomerular foram vistas nos
grupos tratados com os compostos 2a, 2e e 2h (FIG. 8C, 8E e 8G), enquanto nos
animais que receberam AAS se observa a presença de cilindros hialinos na luz
tubular (FIG. 8B).

A análise do tecido hepático revelou o desenvolvimento de processos
hiperêmicos em todos os grupos tratados com os derivados N-acilhidrazônicos ou
com ácido acetil salicílico (AAS) (FIG. 9). A histopatologia também mostrou que os
hepatócitos não estavam degenerados em contraste com o grupo controle. Em todos
os grupos de animais observou-se ausência de áreas hemorrágicas (FIG. 9).

Os grupos de camundongos analisados em sua totalidade mostraram o
conteúdo das câmaras cardíacas preservado, o miocárdio sem alterações nas fibras
e os vasos sanguíneos sem hiperemia ou áreas hemorrágicas (não mostrado).

4.4 PREPARAÇÃO DE FORMAS NANOMÉTRICAS DO DERIVADO 2C
4.4.1 Avaliação do efeito dos componentes da matriz polimérica das
nanopartículas sobre a hemostasia

Para avaliar previamente o efeito sobre o processo hemostático dos
componentes selecionados como constituintes das nanopartículas a serem geradas
para o derivado N-acilhidrazônico mais ativo, realizamos testes com o ácido
polilático-glicólico (PLGA) e com o tenso ativo Poloxamer 188 (Lutrol F68 - BASF®)
em ensaios de agregação plaquetária e de tempo de protrombina (PT) e
tromboplastina parcial ativada (aPTT).

Os resultados obtidos na análise destes ensaios mostram que o PLGA
(0,1 mg/mL) e Poloxamer 188 (1%) não exercem influência significativa na
agregação plaquetária em PRP humano mediada por nenhum dos agonistas
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testados (ADP, Colágeno, epinefrina e ácido araquidônico) ou na via intrínseca da
cascata de coagulação (GRAF. 6).
Figura 8 - Histopatologia renal de camundongos BALB/c tratados com os derivados Nacilhidrazônicos em dose terapêutica analisados no ensaio de toxicidade.
Camundongos tratados com DMSO 0,5% (A), com acido acetilsalicilico (B) ou com os
derivados 2a, 2c, 2e, 2g, 2h (C-G respectivamente) (HE - 20x). Hiperemia (), cilindros
hialínos (↑).
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Figura 9 - Histopatologia hepática de camundongos BALB/c tratados com os
derivados N-acilhidrazônicos em dose terapêutica analisados no ensaio de toxicidade.
Camundongos tratados com DMSO 0,5% (A), com acido acetilsalicilico (B) ou com os
derivados 2a, 2c, 2e, 2g, 2h (C-G respectivamente) (HE - 20x). Hiperemia ().
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Gráfico 6 - Avaliação do efeito dos componentes da matriz polimérica das
nanopartículas (PLGA e Poloxamer 188) na agregação plaquetária induzida por ADP
(3µM), ácido araquidônico (AA - 500µM), epinefrina (EP - 2µM) e Colágeno (COL - 3
µg/ml). * p<0,05 (ANOVA oneway; Tukey Test).
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Na análise dos ensaios de aPTT, observa-se que o polímero PLGA
aumentou o tempo de tromboplastina parcial ativada (via extrínseca da cascata de
coagulação) nas concentrações utilizadas que foram baseadas nas concentrações
iniciais que compõem a formulação das nanopartículas (10mg/mL) (GRAF. 7).

4.4.2 Avaliação da citotoxidade dos componentes da matriz polimérica das
nanopartículas

No intuito de avaliar a citotoxicidade dos constituintes selecionados para
a geração de nanopartículas (PLGA e Poloxamer 188), realizamos ensaios in vitro
de hemólise com 3h de incubação e observamos que somente o Poloxamer 188
gerou um grau de hemólise de 3% podendo ser classificado como não hemolítico
(GRAF. 8).
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Gráfico 7 - Avaliação dos efeitos dos componentes da matriz polimérica das
nanopartículas (PLGA e Poloxamer 188) sobre as vias extrínseca e intrínseca da
coagulação nos ensaios de tempos de protombina - PT (A) e tromboplastina parcial
ativada - aPTT (B) respectivamente. * p<0,05 (ANOVA oneway; Tukey Test).
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Gráfico 8 - Avaliação do perfil hemolítico dos componentes selecionados para a
geração da matriz polimérica das nanopartículas (PLGA e Poloxamer 188) em ensaios
de hemólise no tempo de 3 horas.

4.4.3 Caracterização das nanopartículas

4.4.3.1 Análise do tamanho das nanopartículas (Espalhamento dinâmico da luz)

Para

os

estudos

de

nanotecnologia

presentes

neste

trabalho,

selecionamos o derivado 2c dentre os compostos avaliados, tendo em vista que este
apresentou o melhor perfil de atividade frente ao ácido araquidônico (IC50 = 8,8
µg/mL), integrado à baixa toxicidade nos níveis de concentração avaliados.

A preparação das nanopartículas se iniciou utilizando-se a técnica de
nanoprecipitação com acetona (100%) como componente da fase orgânica para
solubilização conjunta do PLGA e do derivado 2c. Contudo, esta técnica apresentou
uma baixa eficiência no processo de encapsulamento, sendo necessário um estudo
de avaliação de solventes capazes de solubilizar tanto o polímero quanto o derivado.
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Com

base

nesse

resultado,

diversos

solventes

foram

testados

previamente (tolueno; diclorometano; dicloroetano; clorofórmio; éter etílico e
diferentes misturas destes com água e entre eles) sendo a combinação que
apresentou resultado mais promissor foi a mistura de acido acético glacial (2%) com
acetona (98%). Assim buscamos adaptação da técnica utilizando acido acético
glacial como um dos constituintes da preparação para possibilitar a solubilização
tanto do derivado 2c quanto do PLGA.

Em uma análise inicial produzimos as nanopartículas sem o derivado 2c
em seu interior através da metodologia proposta. Dois valores importantes foram
obtidos através da realização de 3 leituras independentes do material preparado: o
tamanho das partículas e a polidispersividade (Z-average: 93,78 nm ± 1,16 e PD:
0,089 ± 1,16 respectivamente) (GRAF. 9). Estes dados revelam que as partículas
formadas estão em escala nanométrica e que estas são homogêneas em relação ao
tamanho.

Ao inserir o derivado 2c no sistema de nanoencapsulamento observamos
uma nova dinâmica em relação ao tamanho e polidispersividade da partícula gerada.
Os novos valores para os parâmetros citados (Z-average: 118,76 nm ± 2,0 e PD:
0,113 ± 0,014 respectivamente) revelaram um aumento no tamanho das partículas
contendo 2c comparada as nanopartículas sem o derivado (GRAF. 9).

4.4.3.2 Cálculo do rendimento da produção das nanopartículas

Após centrifugação a 12000 rpm por 30 min e posterior liofilização, as
nanopartículas foram pesadas para o cálculo de rendimento do processo. A
formulação sem o derivado 2c obteve uma massa de partículas recuperada igual a
39 mg enquanto aquela contendo o derivado gerou uma massa equivalente a 35,7
mg. Foi possível verificar que o rendimento da formulação sem o derivado 2c foi de
100% enquanto a formulação contendo o derivado foi de 92,1%, seguindo a
equação:
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R (%) = (MS/MF) x 100,
onde: R (%) = rendimento do processo, MS = massa de partículas que foi
recuperada após o processo de secagem e MF= massa de PLGA somada a massa
de fármaco da formulação.

Gráfico 9 - Avaliação do tamanho das nanopartículas geradas pelo aparelho
Zetasizer utilizando a técnica de nanoprecipitação com (verde) e sem (vermelho) o
derivado 2c.
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5 DISCUSSÃO
A utilização de inibidores enzimáticos como agente terapêutico para o
tratamento de diferentes doenças é amplamente descrita na literatura e inclui
diferentes

medicamentos

como

os

anti-hipertensivos,

os

antibióticos,

os

antitrombóticos e os fármacos utilizados no tratamento do câncer (LALL; JAIN &
VEDERAS, 2004; VOORHEES & ORLOWSKI, 2006; CALE & LAWRENCE, 2007,
SINGH et al. 2012). Devido à grande importância para a redução das altas taxas de
mortalidade e morbidade de doenças como o AVC, trombose e infarto agudo do
miocárdio, os agentes com ação antiplaquetária também são amplamente
estudados, sejam eles de origem sintética ou natural (ZINGALI et al. 2005; LIMA et
al. 2008; EIKELBOOM et al .2012).

O estudo detalhado dos inibidores plaquetários sobre o processo
hemostático, bem como sobre o perfil de atividade frente a eventos fisiopatológicos,
determinando inclusive o alvo terapêutico, é de grande importância para a
identificação de novas moléculas mais eficientes e menos tóxicas. Por isso,
atualmente existe um enorme investimento das indústrias farmacêuticas e de
centros de pesquisas na busca e desenvolvimento de novos inibidores de alta
especificidade com baixo perfil toxicológico (LOMBARDINO & LOWE III, 2004;
STEINHUBL, 2012).

A identificação de novos protótipos, candidatos a fármacos, através do
processo de hibridação molecular de inibidores enzimáticos ou antagonistas de
biorreceptores representa uma alternativa em potencial para o desenvolvimento de
novas moléculas com perfil terapêutico (WERMUTH, 1996; BARREIRO et al. 2002).
Dentro desta perspectiva, os derivados do sistema acilhidrazona se constituem uma
classe de moléculas oriundas deste processo de planejamento racional de fármacos.
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Originalmente, estes derivados foram desenvolvidos como protótipos de
agentes antiinflamatórios direcionados para a inibição da 5-lipoxigenase (5-LO) e
prostaglandinas-endoperóxido sintase (PGHS). Essas enzimas são responsáveis
pela biotransformação do ácido araquidônico (AA), liberado da membrana pela
fosfolipase A2 (PLA2), em metabólitos conhecidos como eicosanóides que
apresentam importantes funções bioquímicas e fisiológicas. Entre estes metabólitos
estão os leucotrienos e prostaglandinas (LT’s e PG's) cuja presença induz febre,
vasodilatação e quimiotaxia; o tromboxano A2 (TXA2) que promove vasoconstrição e
agregação plaquetária e a prostaciclina que induz o processo de vasodilatação e
inibição da agregação plaquetária (BARREIRO & FRAGA, 2001; BARREIRO et al.
2002; JORDÃO, 2007).

Estudos in vitro realizados por Barreiro e colaboradores em 2002
identificaram a natureza farmacofórica da subunidade acilidrazona presente em
diversos padrões de heterociclos nitrogenados. Os ensaios farmacológicos
realizados permitiram identificar N-acilidrazonas (NAH) apresentando diferentes
propriedades terapêuticas, tais como as ações antiinflamatória, analgésica e inibição
da agregação plaquetária, resultantes da provável inibição dual das enzimas 5lipoxigenase/ prostaglandina-endoperóxido sintase (5-LO/PGHS) (BARREIRO et al.
2002).

Vários derivados do sistema acilhidrazona são descritos na literatura
como inibidores da agregação plaquetária (CUNHA et al. 2003; LIMA et al., 2008;
FERREIRA, 2009; JORDÃO et al. 2009; RODRIGUES et al. 2012). Cunha e
colaboradores descreveram em 2003 a síntese das acilidrazonas derivadas do
sistema pirazólico, as quais se destacaram por exibirem perfils analgésico e inibitório
da agregação plaquetária. Um dos derivados se mostrou 5 vezes mais potente que a
dipirona, um analgésico clássico usado como padrão no ensaio de contorções
abdominais induzidas pela acetilcolina (ACh) em camundongos albino swiss
(CUNHA et al. 2003).

O planejamento de acilidrazonas 1,2,3-triazólicas a partir da troca
bioisostérica de anel também foi descrito por Cunha e colaboradores em 2003
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(CUNHA et al. 2003). Os bioensaios in vitro destas moléculas identificaram um
potente agente antiplaquetário (IC50 = 1,6 µM) frente ao ácido araquidônico em
plasma de coelhos rico em plaquetas, superior ao protótipo pirazol (IC50 = 24 µM).
De forma interessante, os derivados triazólicos apresentaram um perfil analgésico
inferior ao dos protótipos pirazólicos, indicando uma seletividade no perfil bioativo.
Estes resultados indicam que a atividade farmacológica observada para as
acilidrazonas está relacionada com a presença não só da função acilidrazona,
farmacóforo para provável inibição dual, mas também dependente da natureza e do
padrão de substituição da subunidade aromática imínica das N-acilhidrazonas
(CUNHA et al. 2003). Assim, por possuírem uma subunidade estrutural mínima
capaz de fornecer pontos de interação para mais de um tipo de biorreceptor, os
derivados N-acilidrazônicos (NAH) apresentam atividade biológica descrita para
diferentes alvos farmacológicos, sendo sua seletividade modulada pela adequada
introdução de subunidades farmacofóricas auxiliares (FRAGA & BARREIRO, 2006).

Como elucidado anteriormente, a criação e identificação de derivados
mais eficazes para o tratamento de doenças relacionadas à trombose tem sido
preconizada em virtude do número crescente de óbitos relacionados a estes quadros
patológicos. Atualmente, estima-se que aproximadamente 17 milhões de pessoas
são vítimas destas doenças, representando em torno de 30% dos óbitos em todo o
mundo (CHAVES et al. 2010; BERALL et al. 2011; PARADIS & CHIOLERO, 2011;
WHO, 2012). Destacam-se, portanto, a aterotrombose e o tromboembolismo venoso,
ambos relacionados ao processo de formação do trombo vascular, tendo a
agregação plaquetária como evento diretamente envolvido nestes acidentes agudos
isquêmicos (PREVITALI et al. 2011).

Até o momento, nenhum fármaco utilizado na terapia antiplaquetária é
suficientemente potente e seguro por via oral para a prevenção da trombose arterial.
As terapias mais comumente utilizadas como, o ácido acetil salicílico, clopidogrel e
tirofibano apresentam uma ou mais limitações, que incluem: pouca eficácia, risco
significativo de hemorragias, irritabilidade gástrica, resistência ao fármaco ou via de
administração exclusivamente parenteral (HAMILTON, 2009).
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Em um recente estudo, Jordão e colaboradores (2009) relataram uma
nova classe de acilhidrazonas triazólicas, capazes de inibir in vitro as vias do ácido
araquidônico (2c - IC50 = 8,8 µg/mL), adrenalina (2h - IC50 = 7,8 µg/mL) e ADP (2a IC50 = 19,04 µg/mL), com um perfil antiplaquetário promissor diferente do expresso
pelo ácido acetil salicílico. De acordo com esses autores, os resultados
experimentais indicam que estes derivados teriam outros alvos plaquetários
diferentes do ácido acetil salicílico, que tem a ciclooxigenase como alvo de inibição,
apontando como provável alvo a tromboxano sintetase, uma enzima plaquetária que
gera o tromboxano A2, um agonista plaquetário. Porém, diversos aspectos acerca do
espectro de ação in vitro e in vivo, mecanismo de ação e toxicidade destes
derivados ainda necessitam ser determinados, sendo alvos de estudo no presente
trabalho.

Estudos mostram que a inibição da via do ácido araquidônico está
relacionada com o processo de ativação plaquetária mediada por colágeno.
Atualmente é reconhecido que esse agonista se liga direta ou indiretamente a duas
integrinas plaquetárias, chamadas de GP α2β1 e GP IIb/IIIa (via vWf),
respectivamente. Contudo, para isto acontecer, pelo menos uma dessas integrinas
deverá mudar para uma conformação de alta afinidade em resposta à sinais gerados
pela GP VI e à secreção de mediadores como ADP e tromboxana A2 (NIESWANDT
& WATSON, 2003; OZAKI; SUZUKI-INOUE & INOUE, 2009).

Neste trabalho avaliamos o espectro de ação do perfil antitrombótico in
vitro destes derivados frente a agregação induzida por colágeno, sendo observada
uma inibição significativa pelos derivados 2a, 2c, 2e e 2h (IC50 = 72,4 µg/mL- 90,1
µg/mL). A literatura descreve que o perfil da atividade biológica dos derivados que
apresentam sistema acilhidrazona é dependente de uma relativa acidez e sua
capacidade de estabilizar os radicais livres, mimetizando certos ácidos graxos, como
por exemplo, o ácido araquidônico e seus derivados (PGG2 e PGH2). Isto reforça a
hipótese de que estes derivados N-acilhidrazônicos poderiam estar agindo sobre a
tromboxano sintetase A2, que converte PGH2 em tromboxano A2 (TxA2), mas não
exclui possibilidade de um mecanismo similar ao ácido acetil salicílico, com ação a

42

44

41

44

sobre a enzima ciclooxigenase (MAHY et al. 1994; SILVA et al. 2004; NAKAHATA,
2008; GERALDO et al. 2010).

Estudos anteriores com os precursores das N-acilhidrazonas avaliadas
neste trabalho mostraram que estes não promovem ulceração gástrica expressiva
em testes in vivo. Estes dados indicam que tais moléculas não atuam na redução do
efeito citoprotetor da PGE2 sobre mucosa gástrica como visto no ácido acetil
salicílico, inibidor de ciclooxigenase-1. Esses dados reforçam a hipótese da inibição
da tromboxano sintase A2 pelos derivados, que atualmente é um alvo terapêutico
promissor para o tratamento e prevenção do acidente trombo-isquêmico, reduzindo
a possibilidade da ação sobre a ciclooxigenase (BARREIRO & FRAGA, 2001;
CUNHA et al. 2003).

A literatura descreve moléculas que possuem uma atuação dual sobre o
processo de hemostasia como o descrito por Sashidhara e colaboradores (2012),
que em recente estudo relataram o perfil antitrombótico dual de novas amidas
benzocumarinas. Essas moléculas além de gerar a inibição da agregação
plaquetária possuem um caráter anticoagulante, o que tende a proporcionar
distúrbios hemorrágicos graves. Neste trabalho avaliamos o espectro de ação dos
derivados acilhidrazônicos 2a, 2c, 2e, 2g e 2h sobre a hemostase em nível de
coagulação. Na identificação do perfil anticoagulante, verificamos que estes
derivados não atuam significativamente nos tempos de protrombina (PT) e
tromboplastina ativada (aPTT), indicando uma ação direcionada para o processo de
agregação plaquetária. Este dado é de extrema importância, posto que indica que
tais derivados não tendem a promover um desequilíbrio exacerbado em nível de vias
extrínseca ou intrínseca da coagulação.

O perfil dos derivados aqui analisados é similar a outros derivados
acilhidrazônicos, como o protótipo LASSBio 752 elucidado por Ferreira (2009), que
promove a inibição a agregação plaquetária sem apresentar uma atividade
anticoagulante. Essa especificidade impede que os derivados atuem de forma dual
sobre os sistemas de manutenção hemostática diminuindo os efeitos colaterais
observados em outras moléculas descritas na literatura.
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De acordo com Ferreira e Brunin (2008), a absorção pelo trato
gastrointestinal de um derivado tem como um dos fatores determinantes a sua
lipossolubilidade, sendo o coeficiente de partição óleo/ água um modo de expressar
esta propriedade no qual, quanto mais elevado o coeficiente, maiores a
lipossolubilidade e absorção. Sendo assim, através do cálculo teórico de logP dos
derivados

N-acilhidrazônicos

aqui

avaliados

e

reportados

por

Jordão

e

colaboradores em 2009 (LogP = 2,99 – 4,88) é possível inferir que estes tenham um
bom nível de absorção, o que tende a refletir em uma boa biodisponibilidade e
atividade destes derivados. Esses dados inferem um perfil in vivo promissor para
esses derivados. Assim, dando prosseguimento a análise do espectro de ação dos
derivados N-acilhidrazônicos, utilizamos ensaios de tromboembolia pulmonar em
camundongos para explorar e identificar o perfil antitrombótico in vivo dessas
moléculas.

De forma geral, todos derivados testados apresentaram um certo grau de
proteção contra a mortalidade induzida pela trombina nestes ensaios. Um perfil
protetor similar foi relatado por Odawara e colaboradores para um novo derivado
1,5-benzotiazepina (TA-993), inibidor da agregação plaquetária, que em ensaios de
tromboembolia pulmonar obteve quase 100% de sobrevivência dos animais com
doses que variavam de 10 a 100 mg/kg (ODAWARA et al. 1996). Em nossos
experimentos, os derivados 2a, 2c, 2g e 2h (10 mmol/kg) proporcionaram uma
sobrevivência de mais 80% dos camundongos frente ao estímulo trombótico,
revelando o perfil in vivo potencial para o tratamento de sintomas de doenças
cardiovasculares.

Nestes ensaios todos os derivados apresentaram melhores resultados do
que o ácido acetil salicílico na mesma concentração molar. Uma resultado similar foi
relatado por Ferreira em 2009, que constatou um melhor perfil de atividade de
derivados N-acilhidrazônicos (100 µmol/kg) em relação a indometacina, um inibidor
de Ciclooxigenase-1 nos experimentos de tromboembolia pulmonar induzida por
trombina.
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Apesar da sobrevivência dos camundongos tratados com os derivados Nacilhidrazônicos e submetidos aos experimentos de tromboembolia pulmonar
induzida por trombina, constatamos na análise histopatológica o desenvolvimento de
processos hemorrágicos expressivos em nível pulmonar nos camundongos tratados
com os derivados 2a e 2g. Dentro da proposta experimental, como reportado por
Filho em 2011, este quadro hemorrágico está associado ao evento de coagulação
intravascular disseminada (CID), que consiste na coagulação do sangue em grande
número de pequenos vasos formando microtrombos. Em conseqüência do consumo
rápido de fatores da coagulação, de plaquetas e de fibrina por conta da indução
deste quadro, os animais apresentam sangramento profuso em diversos locais
(coagulopatia consumptiva) (FILHO, 2011).

De acordo com estas observações é possível inferir que apesar de tais
derivados serem capazes de promover a redução das formações trombóticas,
observa-se a perda do controle de reparo da hemostase. A constatação desta
alteração vascular é de fundamental importância, pois a hemorragia é um efeito
colateral que se destaca nas terapias antitrombóticas e trombolíticas (ASSAFIM,
2010). Nesta perspectiva, a literatura aborda de forma ampla quadros similares em
outros antitrombóticos que promovem o desenvolvimento de hemorragias durante
tratamento, por exemplo, ácido acetil salicílico e Clopidogrel (ALTMAN, RIVAS &
GONZALEZ, 2012).

Em nosso estudo, o desequilíbrio hemostático no efeito in vivo pôde ser
observado apenas nos ensaios de tromboembolia pulmonar, não sendo observado
nos experimentos de toxicidade em que se utilizou a mesma concentração dos
derivados N-acilhidrazônicos. Em outra análise constatamos que os derivados 2c e
2h foram os que apresentaram melhor atividade antitrombótica combinada com a
manutenção do equilíbrio hemostático (menor incidência hemorrágica) nos
experimentos de tromboembolia pulmonar induzida por trombina, reforçando o perfil
promissor dos mesmos frente aos outros da mesma série.

Os processos hiperêmicos são um distúrbio da circulação recorrente
observados na análise histopatólogica tanto nos experimentos de tromboembolia
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pulmonar induzida por trombina quanto nos de toxicidade com dose terapêutica dos
derivados N-acilhidrazônicos. Em 2011, Filho ressaltou que este aumento da
quantidade de sangue no interior dos vasos sanguíneos pode ser acompanhado de
uma dilatação arteriolar com aumento do fluxo sanguíneo local. A vasodilatação
expressa neste caso tem origem simpática ou humoral o que leva à abertura de
capilares “inativos”.

Estes resultados em conjunto com a análise da literatura nos direcionam
para hipótese de que os derivados aqui testados poderiam atuar também como
inibidores de fosfodiesterase (PDE), uma enzima responsável pela degradação de
nucleotídeos cíclicos (Ex.: AMPc) que exerce efeito regulatório na ativação
plaquetária (SILVA; NOËL & BARREIRO, 2002; FRAGA et al. 2011; GAGE et al.
2011). Diversos trabalhos mostram este perfil de atividade para as acilhidrazonas,
havendo relatos de diversos fármacos que possuem um mecanismo de ação similar,
como

Dipiridamol,

uma

substância

derivada

dos

pirimidopiridínicos

com

propriedades antiplaquetárias e vasodilatadoras (KÜMMERLE et al. 2009; BRITO et
al. 2010). Essa análise indica que a confirmação do perfil inibidor de PDE em
estudos in vitro para os derivados aqui apresentados é uma perspectiva futura que
deve ser mantida em foco.

Neste trabalho, a avaliação da citotoxicidade in vitro nos ensaios de MTT e
Vermelho neutro permitiu observar que os derivados 2c e 2g (100 µg/mL)
apresentam menor citotoxicidade em relação aos outros derivados e perfil
semelhante ao do controle, o ácido acetil salicílico. Em 1999, Sletten e Dahl
definiram faixas de porcentagem representativas da viabilidade celular para a
classificação do grau de citotoxicidade. Segundo esses autores e as normas 109935 da ISSO, essas devem ser avaliadas de acordo com os resultados de viabilidade
celular

em

não-citotóxicas

(>

90%),

levemente

citotóxicas

(80

-

89%),

moderadamente citotóxicas (50 - 79%) e severamente citotóxicas (0 – 49%),
(MENEZES, 2004). Portanto, seguindo a respectiva classificação, tanto o derivado
2c quanto o 2g se enquadram no perfil levemente citotóxico para os tempos de
incubação de 2 e 6h no experimento de MTT, enquanto os demais já apresentam

42

48

41

44

graus de citotoxidade moderada nas primeiras 2 horas. O único que é levemente
moderado num período de 8 horas de incubação é o derivado 2g.

No teste de captação do vermelho neutro tanto o derivado 2h quanto o
ácido acetil salicílico se enquadram no perfil de toxicidade moderada em um período
de exposição de 4 horas. Os demais derivados se enquadram no perfil não tóxico ou
levemente tóxico. Um perfil citotóxico equivalente ao observados para os derivados
N-acilhidrazônicos foi relatado por Huang e colaboradores (2005) na análise de
novos derivados de baicaleina com atividade antiplaquetária. Neste estudo, estes
polihidroflavonóides sintéticos apresentaram citotoxidade leve e moderada em
concentrações acima de 200 µM em testes de MTT realizados com macrófagos
RAW 264.7 por 24h.

Devido a semelhança estrutural destes derivados, o perfil toxicológico
diferenciado destas moléculas, provavelmente, está relacionado a natureza das
substituições em R1 e R2 como elucidado por Jordão e colaboradores (2009) . Com
base nos estudos de Yang e colaboradores (2012) podemos inferir a existência de
uma relação direta entre a atividade toxicológica e o potencial hidrofóbico dos
grupamentos substituídos nos derivados N-acilhidrazônicos analisados.

Percebemos que o composto 2a que possui um dos maiores potenciais
tóxicos, apresenta também como substituintes dois anéis fenil, formados por 3
carbonos com hibridação sp2. Este potencial de toxicidade é reduzido no composto
2e, que apresenta apenas 2 carbonos sp2, além de um heteroátomo de enxofre que
amplifica o potencial eletrostático do grupo. Contudo o átomo de bromo associado
ao anel tiofeno é capaz de atrair elétrons favorecendo a estabilização das ligações
duplas e aumentando a aromaticidade do anel (JORDÃO et al. 2009) .

Em 2h a substituição em R2 por um grupo furil não substituído favorece
interações eletrostáticas além de apresentar um número de carbonos sp2 similar ao
anel tiofeno. Contudo, a presença de um átomo de cloro na posição R1 favorece a
aromaticidade do anel adjacente ao mesmo, aumentando a viabilidade das ligações
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duplas e favorecendo a interação hidrofóbica nesta região, o que gera poucas
alterações no perfil de toxicidade em comparação à 2e (JORDÃO et al. 2009).

De forma interessante, ao manter o hidrogênio em R1, associada ao anel
furil, observamos em 2g, o melhor potencial toxicológico da série, além de um menor
potencial gerador de contatos hidrofóbicos. O composto 2c, se apresenta como a
segunda molécula de menor potencial toxicológico, provavelmente o anel piridil
favorece interações eletrostáticas através do par de elétrons do heteroátomo de
nitrogênio, embora não apresente um perfil similar ao anel furil devido a presença de
mais um carbono sp2, gerando um total de 3 carbonos sp2, superando os 2 carbonos
do anel furil (JORDÃO et al. 2009).

De forma promissora, os derivados 2c e 2g apresentaram o melhor perfil
em nível de atividade hemolítica no período de incubação de 3 horas, não
expressando o principal efeito resultante da interação dos derivados com as
hemácias que é o envelhecimento acelerado ou destruição mecânica prematura
destas células, com liberação da hemoglobina. De acordo com Fisher e
colaboradores (2003), valores abaixo de 10% de hemólise são considerados não
hemolíticos, o que classifica os nossos derivados como não possuindo caráter
hemolítico no tempo de 3h, se enquadrando no perfil aceitável de toxicidade. Ao
contrário, dos derivados testados no presente estudo, o ácido caurenóico e seus
derivados, moléculas com atividade tripanossomida, induzem hemólise de forma
dose-dependente em hemácias de ratos e humanas (EC50 respectivamente 70 e
56,4 µM) (COSTA-LOTUFO et al. 2002; VIEIRA et al. 2002)

Na análise histopatológica renal dos camundongos submetidos ao teste de
toxicidade em dose terapêutica, observamos que aqueles tratados com os derivados
2a, 2e e 2h tiveram uma maior perda de espaço glomerular e discreta degeneração
hidrópica, indicando maior toxicidade destes derivados. Estas alterações histológicas
têm sido correlacionadas também com a toxicidade renal de diversos outros
fármacos como o antiplaquetário indometacina, reportado por Fracasso e
colaboradores em 1987 e o antineoplásico ciclofosfamida (CPM) relatado por
Rehman e colaboradores (2012).
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Quando utilizado em dose terapêutica, o ácido acetil salicílico, de forma
semelhante aos derivados N-acilhidrazônicos menos tóxicos (2c e 2g), raramente
altera a função renal. Entretanto, em altas doses (>300 mg/kg), o uso deste fármaco
pode levar à insuficiências renal e, em doses mais elevadas (500mg/kg) pode
inclusive ser letal (D’AGATI, 1996). Os derivados com maior toxicidade podem ser
comparados à indometacina que é extremamente tóxico ainda em dose terapêutica
(ANDERSON, 1992; BRICKS, 1998). Os efeitos de altas doses dos derivados é
outra perspectiva a ser alcançada para determinação da faixa de segurança como
fármaco comercializável.

Com as análises obtidas nos experimentos in vitro e in vivo e associando
os dados de atividade e toxicidade, observamos que o derivado mais promissor para
melhoramento de sua potencialidade é o derivado 2c. Sendo assim, visando um
processo de otimização da atividade deste derivado, bem como a redução de sua
toxicidade,

exploramos

técnicas

de

nanotecnologia

para

preparação

de

nanopartículas deste derivado.

Atualmente, a nanotecnologia é um campo em rápida expansão devido ao
suporte multidisciplinar dado pelos setores acadêmicos, públicos e privados
(WALSHA & RIDGEB, 2012). Dentre as áreas inseridas na nanotecnologia podemos
citar aquelas envolvendo processos e fenômenos em nanoescala, nanomateriais,
nanodispositivos, nanosistemas, normas para uso da nanotecnologia e estudos
sociais sobre riscos e benefícios da nanotecnologia (GUPTA et al. 2012). Esses
estudos desempenham um papel importante nas terapias do futuro pela viabilização
do desenvolvimento de nanosistemas de liberação de moléculas bioativas,
(GOLDBERG & GOMEZ-ORELLANA, 2003; KOO; RUBINSTEIN & ONYUKSEL,
2005).

Os sistemas de liberação, também denominados de vetores de liberação,
podem ser classificados como de primeira geração, sendo aqueles que liberam a
substância no tecido alvo, sendo necessária uma via de administração específica
(microesferas e microcápsulas para quimioembolização) e os de segunda geração
que incluem os lipossomas e nanopartículas (vetores coloidais passivos), além dos
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vetores coloidais ativos (nanopartículas magnéticas) (PUISIEUX & ROBLOTTREUPEL, 1988).

As nanopartículas poliméricas (Np) podem ser compostas por polímeros
naturais

ou

sintéticos

e

na

nanobiotecnologia,

um

fármaco

ou

material

biologicamente ativo pode estar dissolvido, incorporado, encapsulado e/ou adsorvido
ou aderido às mesmas (KREUTER, 2001; MOHANRAJ & CHEN, 2006; KREUTER,
2007). Nanocápsulas e Nanoesferas compõem a classe de nanoparticulas e se
diferem de forma significativa, visto que a primeira delimita de forma bem definida o
material encapsulado onde pode estar contido um fármaco, enquanto a segunda o
apresenta disperso por toda a esfera (KUMARI; YADAV; YADAV, 2010).

No

presente

estudo

devido

a

metodologia

de

nanoprecipitação

desenvolvida e o matriz polimérica utilizada (PLGA), o processo de nanovetorização
é direcionado para a formação de nanocápsulas (BARICHELLO et al. 1999). Para a
construção dessas nanocápsulas contendo o derivado 2c, utilizamos polímeros
específicos

capazes

de

proporcionar

a

estruturação

necessária

para

a

nanovetorização. Neste contexto a verificação da hemocompatibilidade de polímeros
como o ácido poli-lático-glicólico (PLGA) e substâncias tensoativas como o
poloxamer 188 é fundamental para a continuidade deste estudo.

Considerando,

portanto,

a

importância

da

hemocompatibilidade,

realizamos a análise da influência do PLGA e do Polaxamer 188 no processo
hemostático, testando-os em ensaios de agregação plaquetária, PT e aPTT,
verificando também o perfil toxicológico em nível de potencial hemolítico.

De

maneira geral, em relação à influência do PLGA na agregação plaquetária e
coagulação, não verificamos alterações significativas nestes sistemas, com exceção
da via intrínseca da coagulação, na qual se observa um efeito sutil. Nossos
resultados estão em concordância com os estudos descritos na literatura para o
PLGA tanto em nível de agregação plaquetária (LI et al. 2009) quanto em relação a
coagulação sanguínea (LIU et al. 2011).
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Na análise do grau de toxicidade em ensaios de hemólise (3 horas), o
PLGA apresentou um padrão hemolítico abaixo de 10%. Esse resultado está em
concordância com o estudo realizado por He e Xiong (HE & XIONG, 2011) sendo
característico de uma substância não hemolítica, de acordo com Fisher e
colaboradores
apresentado

(2003).
por este

Assim,

devido

polímero,

ao

padrão

selecionamos

o

de

hemocompatibilidade

PLGA para

compor as

nanopartículas a serem preparadas contendo o derivado 2c.

A adaptação da metodologia de nanoprecipitação proposta por Barrichello
e colaboradores em 1999 viabilizou o processo de geração da forma nanométrica do
derivado 2c. Através da mistura acetona 98% e ácido acético glacial 2% foi possível
solubilizar o PLGA juntamente com o derivado, formando uma fase orgânica
compatível, que ao ser inserida na fase aquosa, possibilitou a geração das
nanopartículas. O derivado 2c se inclui, portanto, no grupo de moléculas que podem
ser nanovetorizadas através da técnica de nanoprecipitação utilizada neste trabalho,
como a indometacina, a vancomicina, a insulina e a ciclosporina A (BARICHELLO et
al. 1999; TANG et al. 2012).

De acordo com as análises realizadas, as nanopartículas contendo o 2c
(Z-average = 118,76 nm) tiveram um pequeno aumento em relação aos vetores sem
a adição deste derivado (Z-average = 93,78 nm). Esse resultado está em
concordância com os parâmetros obtidos na literatura em relação ao tamanho das
nanopartículas, podendo ser explicado pelo evidente encapsulamento destas
moléculas, o que resulta no aumento de tamanho dos vetores (GOVENDER et
al.1999). O tamanho observado para a nanopartícula de derivado 2c é considerado
pequeno pela literatura atual, o que segundo Gaumet e colaboradores (2008), a
tornaria menos susceptível ao sistema de fagocitose mononuclear, aumentando seu
tempo de circulação no organismo e a eficácia da liberação do fármaco. As
nanopartículas de tamanhos menores conseguem penetrar entre lacunas endoteliais
com maior facilidade, atingindo os tecidos-alvos.

Nos dados obtidos com a avaliação das nanopartículas, a polidispersão
(Pd) evidenciada no presente trabalho (Pd = 0,113) foi baixa uma vez classificada
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segundo Govender e colaboradores (1999). De acordo com esses autores, essa
menor a polidispersão indica uma maior homogeneidade das partículas, fazendo
com que todas tenham aproximadamente o mesmo tamanho. Nanopartículas que
possuem um mesmo tamanho apresentam geralmente uma homogeneidade
também na cinética de liberação do fármaco, o que é um fator positivo para essa
forma farmacêutica (GOVENDER et al.1999).

O rendimento do processo de geração das formas nanométricas do
derivado 2c foi de 92,1 %, sendo similar ou superior ao de diversas formulações
abordadas na literatura envolvendo diferentes fármacos, como o antineoplásico
paclitaxel, que apresentou um rendimento de 66% no processo de geração das
nanoparticulas utilizando o PLGA como matriz polimérica (MO & LIM, 2005). Desta
forma, os dados apresentados até aqui mostram que as partículas formadas estão
em escala nanométrica, sendo homogêneas em relação ao tamanho e com
processo de produção e rendimento ideais.

Atualmente, diversos estudos sobre moléculas antitrombóticas associadas
a sistemas nanométricos têm sido desenvolvidos, porém a produção específica de
formas nanométricas de moléculas antiplaquetárias com enfoque na atividade in vivo
ainda se encontra em processo de desenvolvimento (GONZALEZ et al. 2008; KEMP
& LINHARDT, 2010).
Recentemente o nanoencapsulamento do ácido acetil salicílico foi descrito
por Gonzalez e colaboradores (2008), que relataram a eficiência de rendimento e
encapsulamento das nanopartículas e um perfil de liberação controlado por meio da
difusão do fármaco através da degradação do polímero. Segundo os autores, esses
resultados sugerem que por meio deste sistema, o grau lesivo do ácido acetil
salicílico sobre a mucosa gástrica seria reduzido, com libertação mais eficaz no
intestino. Dentro ainda desta perspectiva, outros autores elucidaram a produção das
formas nanométricas da indometacina que obteve eficiência de encapsulamento de
aproximadamente

94%,

bem

como,

significativo

aumento

da

atividade

antiinflamatória com redução de efeitos colaterais (BARRICHELO et al. 1999;
SHAKEEL et al. 2010).
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Os resultados descritos na literatura para esses antiplaquetários apontam
para uma perspectiva positiva em futuros testes com as formas nanométricas do
derivado 2c, visto que podem ser uma alternativa de tratamento para diferentes
indivíduos que sofrem com as doenças trombóticas. Um público em especial de
interesse para o uso de um tratamento alternativo que inclua o derivado 2c é aquele
formado pelos indivíduos que apresentam resistência a aspirina. Esses indivíduos
apresentam uma expressão transitória da enzima COX2 em plaquetas jovens;
produção extraplaquetária de TXA2 e interferência do uso de outros antiinflamatórios
não-esteroidais no sítio de ligação da COX1, levando a uma redução da afinidade e
aumento do risco cardiovascular pelo uso destas substâncias (FERREIRA &
BRUNINI, 2008). Com base no reconhecimento da necessidade urgente deste
público, a nanotecnologia e o desenho racional de novos fármacos ainda se
constituem em áreas que ao serem exploradas, tanto para identificação de novos
protótipos antiplaquetários como para adequação daqueles já conhecidos e
presentes no mercado, o que pode auxiliar na determinação de novas terapias de
menor risco e maior eficiência para o tratamento de distúrbios trombóticos.
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6 CONCLUSÃO
- Em relação à análise do perfil antihemostático in vitro, os derivados Nacilhidrazônicos 2a, 2c, 2e e 2h apresentam o melhor perfil antiplaquetário sem
interferência na coagulação sanguínea, indicando uma ação seletiva para o
processo de agregação plaquetária, sem perfil dual.
- Acerca do perfil antitrombótico in vivo, as análises dos ensaios de
tromboembolia pulmonar induzida por trombina apontam que os derivados testados
são capazes de proteger de forma significativa contra a mortalidade de
camundongos BALB/c induzida por processo trombótico. Contudo, a análise
histológica revela o perfil negativo de 2a e 2g que foram capazes de induzir focos
hemorrágicos intensos como efeito colateral.
- Os derivados que tem melhor atividade antitrombótica, combinada com a
manutenção do equilíbrio hemostático, foram os derivados 2c e 2h, indicando a
maior potencialidade destes quando comparados aos demais derivados.
-Sobre a avaliação da toxicidade in vitro e in vivo verifica-se que os
compostos 2c e 2g apresentam menor efeito tóxico com perfil semelhante ao do
ácido acetil salicílico.
- Em relação aos componentes da matriz polimérica das nanopartículas
(PLGA, Polaxamer 188), ambos possuem uma boa hemocompatibilidade com baixa
toxicidade, permitindo o nanoencapsulamento do derivado 2c, com a geração de
nanopartículas na faixa de 118,76 nm com rendimento de 92,1% pela técnica de
nanoprecipitação.
- O derivado 2c, que é capaz de inibir de maneira significativa a via do
ácido araquidônico e outros agonistas de grande relevância no processo de
agregação plaquetária com baixa toxicidade, permitindo ainda o processo de
nanoencapsulamento, o que pode servir no futuro para a determinação de nova
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terapias de menor risco e com maior eficiência para o tratamento de distúrbios
trombóticos.
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8 ANEXOS

8.1 ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
Aprovação do projeto submetido ao comitê de ética em pesquisa humana CMM/HUAP (REGISTRO N° 140/2010 e 177/11).
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Aprovação do projeto submetido ao comitê de ética em pesquisa humana CMM/HUAP (REGISTRO N° 177/11).
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Aprovação do projeto submetido ao comitê de Ética Animal - NAL/CEPA
(REGISTRO Nº 206-10)
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8.2 ANEXO II – ARTIGOS CIENTÍFICOS (PERÍODO 2010-2012)

42

41

44

70

42

41

44

71

42

41

44

72

42

41

44

73

42

41

44

74

42

41

44

75

42

41

44

76

42

41

44

77

42

41

44

78

42

41

44

79

42

41

44

80

42

41

44

81

42

41

44

82

42

41

44

83

42

41

44

84

42

41

44

85

42

41

44

86

42

41

44

87

42

41

44

88

42

41

44

89

42

41

44

90

42

41

44

91

42

41

44

92

42

41

44

93

42

41

44

94

42

41

44

95

42

41

44

96

42

41

44

97

42

41

44

98

42

41

44

99

42

41

44

100

42

41

44

101

42

41

44

102

42

41

44

103

42

41

44

104

42

41

44

105

42

41

44

106

42

41

44

107

42

41

44

108

42

41

44

109

42

41

44

110

42

41

44

111

42

41

44

112

42

41

44

113

42

41

44

114

42

41

44

115

42

41

44

116

42

41

44

117

42

41

44

118

42

41

44

119

42

41

44

120

42

41

44

121

42

41

44

122

42

41

44

123

42

41

44

124

42

41

44

125

42

41

44

126

42

41

44

127

42

41

44

128

42

41

44

129

42

41

44

130

42

41

44

131

42

132

41

44

Original Article
Section - Platelet

In vitro and in vivo analysis of the antithrombotic and toxicological
profile of new antiplatelets N-acylhydrazone derivatives
Pharmacological analysis of novel NAH derivatives

Plínio Cunha Sathler*†, André Luiz Lourenço*†, Carlos Rangel Rodrigues‡, Lúcio Cabral
Mendes§, Alessandro Kappel Jordão¶, Anna Cláudia Cunha¶, Carla Eponina**, Hye Chung
Kang††, Helena Carla Castro†

* Programa de Pós-graduação em Patologia, HUAP, Departamento de Patologia,
UFF, Niterói, RJ, Brazil.
†LABioMol, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Celular e Molecular UFF,
Niterói, RJ, Brazil.
‡ModMolQSAR, Faculdade de Farmácia, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
§LabTIF, Faculdade de Farmácia, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
††Laboratório de Hematologia Clínica, HUAP, Departamento de Patologia, UFF,
Niterói, RJ, Brazil.
¶Departamento de Química Orgânica, Instituto de Química, UFF, Niterói, RJ, Brazil.
**Departamento de Imunologia, Instituto de Biologia, UFF, Niterói, RJ, Brazil.

Correspondence address:
Helena Carla Castro. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Biologia,
Departamento de Biologia Celular e Molecular, LABioMol, 24210-130, Niterói, RJ,
Brazil. Phone +55+21-26299954. E-mail: hcastrorangel@vm.uff.br and
hcastrorangel@yahoo.com
42

133

41

44

Abstract: Cardiovascular diseases are the most frequent cause of morbidity and mortality
worldwide. Among the most important diseases stand out atherothrombosis and venous
thromboembolism with platelet aggregation as one of their key patogenic events. Currently,
the comertial antiplatelet agents display numeours undesirable effects, which prompt the
search for new compounds with better therapeutic index. This study aims to characterize the
antithrombotic and toxicological profiles of novel N-acylhydrazonic derivatives in comparison
to acetylsalicylic acid using both in vitro and in vivo approaches. Antiplatelet and
anticoagulation assays were performed to access the overall in vitro antithrombotic potential
and mirroed to MTT reduction tests and neutral red uptake in kidney VERO cells as well as
hemolysis tests to access the overall toxicologial profile and prompt the most promising
compound to further in vivo pulmonary embolism

Our results, reveals the N-pyridine-

carbohydrazide as the most promising molecule as a new potential lead compound to orient
the rational design of novel terapeutic alternatives for thrombotic disorders.
Keywords: Antiplatelet, Haemostasis, Thromboembolism, N-acylhydrazonic derivatives.
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1 INTRODUCTION
Hemostasis has been one extensively studied topic on hematology over the
past few years. Important conceptual changes have been made over time
concerning the physiology of the hemostatic system and the pathogenesis of
hemorrhagic and thrombotic disorders [1].
According to literature, the hemostasis can be defined as a physiological
event for maintenance of blood circulation, with the induction of a hemostatic plug in
case of vascular injury. In general this process depends on three components, the
vascular endothelium, platelets and the clotting cascade [2–4].
The inappropriate activation of hemostatic process leads to severe
pathological conditions such as thromboembolic diseases [5]. Among them are
atherothrombosis and venous thromboembolism, both related to the process of
vascular thrombus formation. Accordingly, platelet aggregation is one of the main
events involved in these processes [6,7].
The incidence of cardiovascular and thromboembolic events have been
increasing steadily in recent years, representing a major cause of death in Western
countries. According to the World Health Organization, cardiovascular diseases will
be the leading causes of deaths in developed countries and developing countries in
2015 [8,9].
Currently the treatment of these diseases is based on the use of
antithrombotic drugs including antiplatelet agents (eg. aspirin, clopidogrel, tirofiban).
However, due to their mechanisms they provoke serious adverse reactions in some
patients, such as bleeding, neutropenia, thrombocytopenia and resistance
development [8,10].
Nowadays the costs to the economic and financial antithrombotic treatments
are extremely high. The United States in 2003 spent over US$ 2 billion with
antithrombotic drugs and it is estimated that between 2005 and 2015, expenditures
spent on drug treatment of vascular diseases reach even more considerable
amounts - US$ 54 billion (Brazil), US$ 558 billion (China), US$ 260 billion (India)
and US$ 8 billion (Nigeria) [8,11].
In this context, the identification of new compounds with more effective
biological profile and less toxic effects for the treatment of thrombosis-related
diseases is still in need and is a demand worldwide. Therefore the determination of
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new therapies of lower risk and greater efficiency is important in different aspects
including social and economically [12].
In a recent study, our group briefly characterized the antiplatelet profile of a
new series of derivatives N-substituted-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-carbohydrazide
(2a - 2h) some of these derivatives are able to inhibit the arachidonic acid (2c - IC50
= 8,8 µg/mL), epinephrine (2h, IC50 = 7,8 µg/ml) and ADP (2a - IC50 = 19,04 µg/mL)
induced platelet aggregation. However their in vivo antithrombotic profile and toxicity
level have not been determined [13].
Thus, this study aim for the in vitro and in vivo characterization of the
biological and toxicology profiles of these N-acylhydrazone derivatives to identify
them as potential antiplatelet agents for a novel therapeutical treatment for
thrombotic disorders.

2 MATERIALS AND METHODS
2.1 ANTITHROMBOTICS ASSAYS

2.1.1 Platelet aggregation assays
The human blood samples were obtained from adult volunteers, healthy both sexes,
aged 21-35 years, without use of drugs or other substances that could interfere with the
experiment (eg. Alcohol and drugs) for at least 15 days (CMM / HUAP - REGISTRATION
N 140/10 and 177/11). Blood was collected by venipuncture mean brachial vein with the aid
of scalp 21 and a 20 ml syringe, citrate 3.8%, the proportion of 9 volumes blood to 1 volume
citrate. The platelet-rich plasma (PRP) was prepared by centrifugation of whole blood at 800
rpm for 10 minutes while the platelet poor plasma (PPP) was obtained by centrifugation of
PRP at 3500 rpm for 15 minutes. Platelet aggregation was monitored by turbidimetric method
described by Born and Cross, 1963 using an aggregometer 4-Pack ® (Helenas Laboratories,
USA) [14]. The synthetic derivatives used and the vehicle (DMSO) were preincubated for 2
minutes before addition of agonists (500 mM Arachidonic Acid, Collagen 3-5 µg/mL, 3 mM
ADP and epinephrine 2 mM). The concentration of DMSO in the sample did not exceed the
limit of 1%. The platelet aggregation tests were performed in triplicate and the data were
analyzed statistically. The determination of the concentration required to inhibit 50% (IC50) of
platelet aggregation was performed by making dilutions of the compounds in DMSO as
written in the literature [13,15].
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2.1.2 Clotting assay
For tests of activated partial thromboplastin time (aPTT) and Prothrombin Time (PT)
were used citrated plasma samples of patients from Antônio Pedro University Hospital
(HUAP) which showed no disturbances in the hemostatic system, whose INR was expressed
in the coagulation less than or equal to 1.3 (CMM / HUAP - 177/11). These samples were
collected in citrated plasma pools (six patients). Assays were performed in coagulation
analyzer CoagLab ® IV (Beijing Shining Sun Technology Co., Ltd., China) following the
protocol proposed by Martinichen-Herrero et al, 2005 [16]. In the aPTT assay, plasma 97µL
with the synthetic derivatives were first incubated for 15 minutes at room temperature and
subsequently incubated for 2 minutes at 37 °C. Next was added 100 ul of them cephalin and
incubated for 2 minutes. The reaction was triggered with 100 µl of 0.025 M CaCl2 in a final
volume of 300µL. In the PT test, the same way, 97 µL of plasma with the compounds were
first incubated for 15 minutes at room temperature and then were incubated for 2 minutes at
37 °C. Then they were added to 100 µL of PBS and incubated for 3 minutes. The reaction was
triggered with 100 µL of calcium thromboplastin, in a final volume of 300 µL being
determined and monitored the plasma clotting time in seconds at 37 °C.

2.1.3 Pulmonary thromboembolism model induced by thrombin in mouse
The antithrombotic activity was determined using BALB-C mice of both sexes (18-25
g) (NAL/CEPA - REGISTRATION N 206-10). N-acylhydrazone derivatives (2a, 2c, 2e, 2g
and 2h) were given orally (10 mmol/kg ≅ 10 mg/kg; 0,1 mL/20 g) as a suspension n 5%
arabic gum in saline (vehicle), 60 min before i.v. injection of the thrombogenic stimulus.
Thrombotic event was induced by human thrombin (15000 NIH unites /kg) and the survival
rate was evaluated 15 min after thrombotic event. Results shown represent the mean ±SD of 2
groups of three animals each [17].

2.2 TOXICITY TESTS

2.2.1 MTT reduction assay
The MTT assay is a test used to assess cell viability, run fast and objective, based on a
colorimetric reaction. The bromide salt of 3 - (4,5-dimetilazol-2-yl) -2,5-diphenyl tetrazolium
bromide (MTT) enter the mitochondria of viable cells and cleaved by the enzyme is succinate
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dehydrogenase, resulting formazan crystals, dark blue color. The amount of crystals formed is
directly proportional to the number of viable cells. Thus, the darker the color the higher end of
the reaction cell viability is determined by spectrophotometer. Assays were performed by
incubating the derived molecules and synthetic test (100µg/mL) for preset times (2, 6 and 8h)
with the cell line of green monkey kidney (vervet) African (VERO) in plate 96. After
incubation performed treatment with 1mg/ml of MTT (Sigma) for 1h at 37 °C. After this
period of time, add the isopropanol and determined the optical density in ELISA at 595630nm TP reader Reader ® (Thermo Plate, Life and Analytical Sciences Rayto C. Ltd.,
Germany) [18,19].

2.2.2 Neutral red uptake assay
The neutral red uptake assay is based on the ability of viable cells to capture and
incorporate this dye at the lysosomes. Once the neutral red is a cationic dye weak readily
penetrate into cells through the cell membranes by diffusion non-ionic and is trapped
intracellularly in the lysosomes. Changes of the lysosomal membrane results in a reduction of
the incorporation of neutral red, can thus differentiate between viable cells (which incorporate
neutral red) and non-viable (neutral red do not incorporate, lower spectrophotometric signal).
The neutral red test was performed according to the described and Borenfreund and Puerner
(1985). After incubating the cell line of green monkey kidney (vervet) African (VERO) in
plate 96 with the synthetic derivatives (100 µg/mL) and specific control (1% DMSO and
aspirin 100 µg/mL) by predetermined time defined (4h) treatment carried out with 500 g of
neutral red/mL for 3 h at 37 ° C. Then the dye is removed, with subsequent application of an
aqueous 40% formaldehyde and 1% CaCl2 and 1% acetic acid and 50% ethanol. The plate is
left 20 min on shaking. After this time period, we determined the optical density in ELISA at
540 nm TP reader Reader® (Thermo Plate, Life and Analytical Sciences Rayto C. Ltd.,
Germany) [20].

2.2.3 Hemolysis Assay
The hemolysis test determines the degree of lysis of erythrocytes and release
hemoglobin caused by the action of a substance in vitro. This essay is an important screening
test to verify that the fragility of erythrocyte membrane in contact with the molecules tested.
The hemolytic activity of N-acylhydrazone derivatives were investigated according to a
proposed adjustment by Parnham and Wetzig [21,22]. The human blood samples were
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obtained from adult volunteers, healthy both sexes, aged 21-35 years, without use of drugs or
other substances that could interfere with the experiment for at least 15 days (CMM / HUAP
- REGISTRATION No. 140/10 and 177/11). The citrated blood was collected into tubes
were centrifuged at 2500 rpm for 15 minutes and the pellet was washed 3 times with PBS (pH
7.4) by centrifugation (same speed and time) and resuspended in same buffer. Later
derivatives were incubated at 37 °C water bath with the suspension of erythrocytes derived
from the centrifugation in pre-established in accordance with the requirements of ASTM
F756-00 (Standard Practice for Assessment of Hemolytic Properties of Materials) (3h). The
release of hemoglobin was measured after centrifugation of samples (2500 rpm for 15 min)
and checked by spectrophotometer at 540 nm. The complete hemolysis was obtained using
1% Triton X-100. Hemolysis less than 10% makes a good hemocompatibility and nontoxicity of the molecules tested. The experiments were performed in triplicate [23].

2.2.4 In vivo toxicity assay
In vivo toxicity test, the derivatives were administered orally at a concentration of the
10mmol/kg BALB-C (20-25 g) of both sexes (NAL/CEPA - REGISTRATION N 206-10).
After 24 h of treatment, they were euthanized and a necropsy performed next with the
removal of lungs, heart, kidneys and liver for histological processing and analysis according
to the protocol adapted from Rabello-Gay and collaborators [24,25].

2.2.4.1 Histology and histopathological analysis
After the necropsy, lungs, heart, liver and kidneys were removed and placed in plastic
cassettes properly identified. The determination of the organs was performed in 5% formalin
for a period of 12 - 24 hours. The volume of the set used for this step was 20 times higher
than that of the bodies. The technique for preparation of samples followed the corresponding
steps: a) dehydrating and to brighten the fabric, each cassette containing the organs, was
immersed in automatic fabric enclosing (LUPE ®) for 30 minutes in each of the following
solutions: ( a) 70% Ethanol (2) Ethanol 95% (3) Absolute alcohol 100% I, (4) 100% absolute
alcohol II (5) 100% absolute alcohol III (6) Xylene R , (7) Xylene II b) for the inclusion
bodies was performed on paraffin paraffin I and II (Paraplast embedding media-Sigma P3558)
in an oven at 58-60 ° C for one hour each. The histological sections were performed in
microtome (Spencer 820 ®) with a thickness of 5µm and placed in a water bath (35 °C) to
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distend. The sections were placed on slides and after removal of the paraffin and hydration
they were stained with hematoxylin and eosin [26].
The hematoxylin-eosin staining of samples followed sequentially the following steps:
a) for deparaffinization, the sections were kept for 3 minutes in each solution: 1) I Xylene, 2)
and 3 II Xylene) Xylene III b) for hydration of tissues was performed immersing the fabric for
3 minutes in each solution at 100% absolute alcohol I and II followed by 95% alcohol
solution, c) the step of staining, tissues were kept for three minutes in distilled water , Mayer's
hematoxylin solution for 20 minutes, water for 25 minutes, 70% ethanol for 2 minutes and
finally phloxine-Eosin for 2 minutes. To perform histopathological evaluation, the slides were
scanned in an increase of 20X in a scanner for slides (ScanScope CS System ®) APERIO ®
company, which was analyzed specific regions on each slide so as to give a general
description of them, this work evaluate the integrity of the architecture of the bodies, the
presence of thrombi, hyperemia and hemorrhage, and others as described in the literature [26].

2.3 STATISTICAL ANALYSIS
For statistical analysis we used SPSS 14.0 for Windows software by applying the
ANOVA, and the Tukey test sequence, with significant value of p ≤ 0.05. All results were
expressed as the mean ± standard deviation.

3. RESULTS

3.1 ANTITHROMBOTIC ASSAYS

3.1.1 Evaluation of N-acylhydrazonic derivatives effect on collagen induced Platelet
Aggregation
In this work we analyzed the influence of novel N-acylhydrazone derivatives (100
µg/mL) on the platelet aggregation induced by collagen (3µg/mL), an agonist platelet. Our
data, revealed the compound 2e as with the highest effect on platelet aggregation at 100
µg/mL (68%) similar to ASA (62%) (Fig. 1A). The derivatives inhibition profile is similar to
those observed against other agonists (arachidonic acid, ADP and epinephrine) described by
Jordão and coworkers (2009) (Fig. 1A).
The N-acylhydrazone derivatives were subsequently evaluated to determine the
concentration that inhibits 50% of platelet aggregation (IC50) induced by collagen (3 µg/mL).
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The derivative 2e presented the lowest IC50 (IC50 = 65,6 µg/mL) followed by 2a (IC50 = 72,4
µg/mL), 2c (IC50 = 82.3 µg/mL), 2h (IC50 = 90 , 1 µg/mL) and 2g (IC50 = 99, 6 µg/mL) close
to acetylsalicylic acid used as control and previous results using others agonists (54,4 µg/mL)
[13](Fig. 1B).

3.1.2

Evaluation of N-acylhydrazonic derivatives effect on blood coagulation
Our results showed no significant influence of the derivatives (10 - 100 µg/mL) on

prothrombin time test (PT) and activated partial thromboplastin time tests (APTT), compared
to the positive controls heparin (0,5 IU/mL) and argatroban (10 mg/mL). These data suggests
that the antitrombotic profile of these compounds affects only platelet aggregation. (Fig. 2)

3.1.3

Accessment of the antithrombotic profile of N-acylhydrazonic derivatives in vivo
through thrombin-induced pulmonary thromboembolism
To evaluate the in vivo antithrombotic profile of the N-acylhydrazonic derivative we

used the model of pulmonary thromboembolism in mice induced by bovine thrombin.
Interestingly, the derivatives 2a, 2c, 2e, 2g and 2h increase the survival of the animals from
50% to 83% for a period of 24h. The levels were higher than the control, acetylsalicylic acid
(33.3%) (Fig. 3).

3.1.3.1 Histopathological analysisrombin from the pulmonary thromboembolism assays.
Histopathological analysis of lung tissue from mice without any antithrombotic
pretreatment (control group) presented a disseminated intravascular coagulation (DIC)
induced by thrombin with occlusive hyaline material (thrombus) in the lumen of blood vessels
of different sizes as reported in the literature [27–29]. Circulatory events such as hyperemia
and extensive hemorrhagic areas were also observed in all lobes (Fig. 4). Despite of surviving
from thrombin thrombotic activity the groups of animals pretreated with acetylsalicylic acid
(ASA) showed hyperemic focus with partial occlusion of the vessel lumen and extensive
hemorrhage areas (Fig. 4).
In all groups of animals pretreated with N-acylhydrazonic we observed a reduction of
thrombotic formations in the lungs. Moreover, derivatives 2c, 2e and 2h treatment lead to less
hyperemia and hemorrhaging restricted to small areas of lung parenchyma (Fig. 4E, 4F and
4H). In contrast bleeding was intense in the animals treated with 2a and 2g (Fig. 4D and 4G
detail and TABLE 1).
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The renal tissue of the positive control mice groups treated with thrombin presented
hyperemic vessel and thrombus, but with no hemorrhagic areas or tubular changes (Fig. 5). In
all groups of pretreated animals with N-acylhydrazonic derivatives or acetylsalicylic acid
presented less thrombus formation and moderate bleeding. However, there were glomerular
space loss in the mice treated with the compounds 2h and 2a (Fig. 5D and 5H). A discrete
hydropic tubular cells degeneration were also noticed in the groups treated with the
derivatives 2e and 2h (Fig. 5F and 5H) and hyperemia in small vessels in the groups treated
with ASA (Fig. 5 and TABLE 1). The groups of mice treated with ASA, also showed the
formation of hyalines cylinders and loss of glomerular space (FIG. 5).
The liver analysis of thrombotic animals groups without any pretreatment showed
circulatory disorders, including disseminated intravascular coagulation (DIC) and hyperemia
with some hemorrhagic areas (Fig. 6). However, the liver of animals pretreated with ASA or
N-acylhydrazonic derivatives showed hyperemic vessels and few hemorrhagic areas but with
DIC reduction (FIG. 6 and TABLE 1). The only exception was the mice group treated with
2g that presented more intense bleeding (FIG. 6G). In general, these groups showed an intact
hepatic parenchyma with a reduced harmful degree (FIG. 6).
The analysis of heart tissue of mice showed heart chambers without changes in all
experimental groups. The blood vessels showed no increase in blood flow or change of
muscle fibers (not shown).

3.2 TOXICITY TESTS

3.2.1 Citotoxicity evaluation of novel N-acylhydrazonic derivatives

3.2.1.1 MTT Reduction tests
The cytotoxic profile of the N-acylhydrazonic derivatives was evaluated by MTT
reduction test that revealed a gradual decrease in cell viability time released. In two hours the
smallest reduction in cell viability is observed for 2g (10, 2%), whereas the largest was for 2a
and 2e (25% and 24%). The toxicity pattern remained similar in 6 and 8 hours to that
observed in 2 hours with 2a and 2g showing the highest and lowest reduction in cell viability
respectively. In 6 hours, there was also a significant reduction in cell viability promoted by
compounds 2e and 2h. At 8 hours this reduction can be observed for all compounds except for

42

142

41

44

2g (Fig. 7). The compounds 2g and 2c showed the lowest inhibitory level of viable cell
number similar to acetylsalicylic acid (Fig.7).

3.2.1.2 Neutral red uptake assays
The cytotoxic degree of N-acylhydrazonic derivatives on cellular lysosomal membrane
was evaluated by testing uptake of neutral red as described in the literature [20]. Derivatives
2c and 2g induce no significant reduction in cell viability over a period of 4h exposure,
whereas 2h, 2e and 2a promoted 22, 11 and 3% reduction in cell viability respectively. All
compounds shower a lower level of cytotoxic profile than acetylsalicylic acid (25%) (Fig. 8).

3.2.1.3 Hemolysis Assay
The in vitro measurement of soluble hemoglobin after the erythrocyte lysis assay
showed no significance hemolytic profile of 2a-g after 3h incubation period, similar to ASA.
Triton X-100 (1%) was used as a positive control for erythrocyte lysis (Fig. 9).

3.2.2 Evaluation of the in vivo toxicological profile of N-acylhydrazonic derivatives at
therapeutic dose

3.2.3.1 Histopathologic analysis of the mice organs treated with N-acylhydrazonic derivatives
at therapeutic dose
The groups of animals pretreated with the N-acylhydrazonic derivatives presented the
lungs with the alveolar architecture preserved. However, small hemorrhagic focus and blood
vessels dilation were detected due to hyperemic processes (Fig. 10). The histopathology data
revealed the kidneys of all pretreated mice groups with ASA or of N-acylhydrazonic
derivatives with hyperemic blood vessels and small hemorrhagic areas (Fig. 11). We also
observed loss of glomerular area in the groups pretreated with 2a, 2e and 2h (Fig. 11C, 11D
and 11G). The animals pretreated with ASA showed hyaline cylinders in the tubular lumen
(Fig. 11B).
The analysis revealed hyperemic processes in the liver tissue in all pretreated groups
with N-acylhydrazonic derivatives or acetylsalicylic acid (ASA) (Fig. 12). The histopathology
data showed conserved hepatocytes in contrast to the control group and no hemorrhagic areas
(Fig. 12). All mice groups showed conserved cardiac chambers with no changes observed in
the myocardial fibers and blood vessels without hyperemia or hemorrhagic areas (not shown).
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4. DISCUSSION
Due to the increasing number of deaths caused by thrombosis related diseases, the
development and identification of more effective antithrombotic agents are still in need.
About 17 million people are victims of thrombotic diseases, accounting for around 30% of
deaths worldwide [8,9,30,31].
Atherothrombosis and venous thromboembolism are diseases related to the process of
vascular thrombus formation, where platelet aggregation is a key step.
Currently the antiplatelet therapy is not efficient or safe enough for arterial thrombosis
prevention. The most commonly used therapies including acetylsalicylic acid, clopidogrel and
tirofiban have one or more limitations (eg: low effectiveness, significant risk of bleeding,
gastric irritability, drug resistance or exclusively parenteral route of administration) [32].
In a recent study, Jordão and coworkers (2009) reported a new class of Nacylhydrazones as inhibitors of in vitro platelet aggregation induced arachidonic acid (2c IC50 = 8,8 µg/mL), epinephrine (2h - IC50 = 7,8 µg/ml) and ADP (2a - IC50 = 19,04 µg/mL)
[13]. According to the authors the profile of these derivatives was different from the
acetylsalicylic acid. A feasible target for these compounds is the thromboxane synthetase, an
enzyme that generates platelet thromboxane A2, a platelet agonist. However, several aspects
about the in vitro and in vivo profile including toxicity still need to be determined.
In this study, we evaluated the in vitro antithrombotic profile of these derivatives
against platelet aggregation induced by collagen. A significant inhibition was observed for
derivatives 2a, 2c, 2e and 2h (IC50 = 72,4 µg/mL - 90,1 µg/mL respectively). According to the
literature the biological activity profile of the derivatives is related to the acylhydrazone
system, which is dependent on the acidity and ability of stabilizing free radicals. They
probably mimetize fatty acids, such as arachidonic acid and its derivatives (PGG2 and PGH2).
These N-acylhydrazonic derivatives could be acting on thromboxane synthetase A2, which
converts PGH2 into thromboxane A2 (TxA2). However this hypothesis does not exclude the
possibility of a similar acetylsalicylic acid mechanism [33–36].
Previous studies with the precursors of these N-acylhydrazones evaluated in this
study showed that they do not promote significant in vivo gastric ulceration. These data
suggest that these molecules do not act on reducing the cytoprotective effect of PGE2 on the
gastric mucosa as seen in acetyl salicylic acid, a cyclooxygenase-1 inhibitor. These results
reinforced the hypothesis of the inhibition of thromboxane A2 synthase by these derivatives,
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which currently is a promising therapeutic target for the treatment and prevention of thromboischemic accident [15,37].
Interestingly these derivatives did not act significantly in prothrombin time (PT)
and activated thromboplastin time (aPTT), confirming their selective action on platelet
aggregation event. Therefore, probably these derivatives do not affect the extrinsic or intrinsic
pathways of coagulation different from molecules that have a dual action on the process of
hemostasis as described by Sashidhara and colleagues (2012). In a recent study these authors
reported the dual antithrombotic profile of new amides benzocumarines that not only inhibit
platelet aggregation but also have an anticoagulant character leading to severe bleeding
disorders [38].
In this work wed use a of pulmonary thromboembolism model to explore and
identify the in vivo antithrombotic profile of these molecules. Interestingly, all Nacylhydrazonic derivatives showed some degree of protection against mortality induced by
thrombin. A similar profile was reported by Odawara and collaborators for a new 1,5benzothiazepine derivative (TA-993), a platelet aggregation inhibitor with almost 100%
survival of animals with doses ranging from 10-100 mg/kg [39]. In our experiments,
derivatives 2a, 2c, 2g and 2h (10 mmol/kg ≅ 10 mg/kg) resulted in a survival of over 80% of
the mice against the prothrombotic stimulus, which revealed the in vivo potential profile for
the treatment of symptoms of cardiovascular diseases. Importantly, all derivatives exhibited
better results than acetyl salicylic acid in the same molar concentration. A similar result was
reported by Ferreira in 2009, for N-acylhydrazonic derivatives (100 µmol/kg) compared to
indomethacin,

an

inhibitor

of

cyclooxygenase-1

in

experimental

pulmonary

thromboembolism induced by thrombin.
Despite the survival of treated mice with N-acylhydrazonic derivatives we noticed
significant bleeding in the lungs when using 2a and 2g. As reported in 2011 by Filho, this
hemorrhagic event is probably associated with disseminated intravascular coagulation (DIC).
As a result of the rapid consumption of clotting factors, platelets and fibrin, they show profuse
bleeding in several places [40].
According to these observations we can infer that although such derivatives are
capable of promoting the reduction of thrombotic formations, there is a loss of control of
haemostasis repair mainly for 2c and 2h derivatives. The finding of this vascular change is
crucial because the bleeding is a side effect that stands in both antithrombotic and
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thrombolytic therapies [8]. In this perspective, the literature report some other antithrombotics
that lead to hemorrhages during treatment (eg. aspirin and clopidogrel) [41].
In our study, the toxicity experiments using the same concentration of Nacylhydrazonic derivatives revealed 2c and 2h derivatives with the best antithrombotic
activity combined with the maintenance of hemostatic balance (lower hemorrhagic incidence)
in the experiments of thrombin-induced pulmonary thromboembolism, reinforcing their
promising profile compared to others of the same series.
In this work, evaluation of in vitro cytotoxicity of these molecules in MTT and Neutral
Red assay showed 2c and 2g derivatives (100 µg/mL) with lower cytotoxicity compared to
other derivatives but similar to the control, the acetylsalicylic acid. According to Sletten and
Dahl classification (1999) 2c and 2g derivatives fit the slightly cytotoxic profile after
incubation of 2 and 6 hours in MTT experiment, while others already have moderate
cytotoxicity degrees in the first 2 hours [42].
In contrast, 2h and acetylsalicylic acid present moderate toxicity profile in an exposure
period of 4 hours in the uptake test neutral red assays. The other derivatives fit the nontoxic to
slightly toxic profile. A profile equivalent to that observed for cytotoxic N-acylhydrazonic
derivatives was reported by Huang et al (2005) in the analysis of new baicalein derivatives
with antiplatelet activity. In this study, these synthetic polyhydroflavonoids showed mild and
moderate cytotoxicity at concentrations above 200 µM in MTT tests using RAW 264.7
macrophages for 24 hours [43].
The derivatives 2c and 2g showed no hemolytic profile after incubation period of 3
hours. A negative interaction with the erythrocytes may accelerate aging or lead to a
mechanical premature destruction of these cells with release of hemoglobin was not observed
for these derivatives. According to Fisher and collaborators (2003), values below 10% are
considered non-hemolytic which fit with our derivatives profile without hemolytic in 3 hours.
In contrast to, the derivatives tested in this study, Kaurenoic acid and its derivatives induce
hemolysis in a dose-dependent in rat and human erythrocytes (EC50 respectively 70 and 56,4
µM). [23,44,45].
Our renal Histopathology analysis of mice tested for toxicity in therapeutic doses
revealed that 2a, 2e and 2h derivatives had a greater loss of glomerular space and discrete
hydropic degeneration, indicating a greater toxicity of these derivatives. These histological
changes have also been correlated with other antiplatelet drugs such as indomethacin, reported
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by Fracasso and colleagues in 1987 and cyclophosphamide antineoplastic (CPM) reported by
Rehman and coworkers (2012) [46].
Similarly to the N-acylhydrazonic derivatives (2c and 2g), the acetylsalicylic acid,
when used in therapeutic doses, we did not observe changes in renal function. However, at
higher doses (> 300 mg / kg), the use of this drug can lead to renal insufficiency and, at higher
doses (500mg/kg) can even be lethal [47]. The derivatives with greater toxicity can be
compared to indomethacin which is extremely toxic even at therapeutic dose [48–50].

5. FINAL REMARKS
The in vivo assays data revealed the compounds with a protective profile against
thrombin induced mortality. According to the in vitro and in vivo analysis obtained in this
work and considering the activity and toxicity profiles, 2c is the most promising derivative for
further exploring and improving.
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FIGURES
Figure 1 – Profile antiplatelet evaluation of N-acylhydrazonic and acetyl salicylic acid. Antiplatelet
activity (%) (A) and concentration which inhibits 50% of platelet aggregation (IC50 = µg/mL) front of
collagen (COL) (B) compared to the values described by Jordão et al (2009) for the derivatives fronts
to agonists arachidonic acid (AA), ADP, epinephrine (EP). The results are the mean of two
experiments performed in triplicate. * p <0.05 (oneway ANOVA, Tukey test)
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Figure 2 - Evaluation of derivatives N-acylhydrazonic anticoagulant profile on the testing (A)
Prothrombin time - PT and (B) activated partial thromboplastin time - aPTT. * P <0.05 (oneway
ANOVA, Tukey test.
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Figure 3 - The effect of N-acylhydrazonic derivatives (10 mmol/kg) on in vitro assays of thrombininduced pulmonary thromboembolism. The derivatives were orally administered to mice 1 hour prior
to induction of thrombosis by intravenous injection with thrombin (15 000 NIH units/Kg). The 0,5%
DMSO and acetyl salicylic acid (ASA - 10 mmol/kg) were used as controls and the result was
represented by mean ± SD of assays with two groups of 3 animals. * p <0.05 (oneway ANOVA,
Tukey test).

Table 1 - Comparison of the histopathological features observed in the trial pulmonary
thromboembolism trial. Assays were performed with untreated mice and without induction of
pulmonary thromboembolism (Control 1), untreated and with induction of pulmonary
thromboembolism (Control 2) beyond those pretreated with acetylsalicylic acid (ASA) or Nacylhydrazonic derivatives (2a, 2c, 2e, 2g, 2h) and induction of pulmonary thromboembolism. The
tables were evaluated thrombus (TR), hyperemia (HP) and hemorrhage (HM), presence of vascular
changes: mild (+), moderate (+ +), severe (+ + +) or absence (-).
Groups

Lung

Kidney

Liver

TR

HP

HM

TR

HP

HM

TR

HP

HM

Control 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Control 2

+++

+++

++

+++

+++

+

+++

+++

+

AAS

++

+++

++

+

++

-

+

++

-

2a

+

++

+++

+

++

-

+

+++

-

2c

+

++

+

+

++

-

+

++

-

2e

++

++

++

+

++

-

+

+

-

2g

+

++

+++

+

+++

+

+

+++

++

2h

+

++

+

+

++

-

+

+

-

42

41

44

154

Figure 4 - Histological analysis of mice lungs from the test of thrombin-induced pulmonary
thromboembolism. Mice were used (A) untreated and without the induction of pulmonary
thromboembolism, (B) untreated and induction of pulmonary thromboembolism, (C) pretreated with
acetylsalicylic acid or (D-H) pretreated with N-acylhydrazonic derivatives (2a, 2c, 2e, 2g, 2h,
respectively) with the induction of pulmonary thromboembolism (HE - 20x). Thrombus ( * ),
Hyperemia (), Hemorrhage (▲).
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Figure 5 - Histological analysis of mice kidney from the test of thrombin-induced pulmonary
thromboembolism. Mice were used (A) untreated and without the induction of pulmonary
thromboembolism, (B) untreated and induction of pulmonary thromboembolism, (C) pretreated with
acetylsalicylic acid or (D-H) pretreated with N-acylhydrazonic derivatives (2a, 2c, 2e, 2g, 2h,
respectively) with the induction of pulmonary thromboembolism (HE - 20x). Thrombus ( * ),
Hyperemia (), Hyalines Cylinders (↑).
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Figure 6 - Histological analysis of mice liver from the test of thrombin-induced pulmonary
thromboembolism. Mice were used (A) untreated and without the induction of pulmonary
thromboembolism, (B) untreated and induction of pulmonary thromboembolism, (C) pretreated with
acetylsalicylic acid or (D-H) pretreated with N-acylhydrazonic derivatives (2a, 2c, 2e, 2g, 2h,
respectively) with the induction of pulmonary thromboembolism (HE - 20x). Hyperemia ().
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Figure 7 - Evaluation of N-acylhydrazonic derivatives cytotoxicity in MTT assays at the times of 2, 6
and 8 hours compared to aspirin (ASA), an antiplatelet commercial. * P <0.05 (oneway ANOVA,
Tukey Test

Figure 8 - Evaluation of N-acylhydrazonic derivatives cytotoxicity using neutral red uptake test in
time 4h compared with acetylsalicylic acid (ASA). * P <0.05 (oneway ANOVA, Tukey test)
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Figure 9 - Evaluation of the N-acylhydrazonic derivatives profile hemolytic through assays hemolysis
in time of 3 hours. Values below 10% are considered non haemolytic hemolysis (FISCHER et al.
2003). * P <0.05 (oneway ANOVA, Tukey test).

42

41

44

159

Figure 10 - Pulmonary Histopathology of treated mice with N-acylhydrazonic derivatives in
therapeutic dosage analyzed in toxicity testing. Treated mice with 0.5% DMSO (A), acetylsalicylic
acid (B) or derivatives 2a, 2c, 2e, 2g, 2h (C-G respectively) (HE - 20x). Hyperemia ().
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Figure 11 – Renal Histopathology of treated mice with N-acylhydrazonic derivatives in therapeutic
dosage analyzed in toxicity testing. Treated mice with 0.5% DMSO (A), acetylsalicylic acid (B) or
derivatives 2a, 2c, 2e, 2g, 2h (C-G respectively) (HE - 20x). Hyperemia (), Hyalines Cylinders (↑).
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Figure 12 – Hepatic Histopathology of treated mice with N-acylhydrazonic derivatives in therapeutic
dosage analyzed in toxicity testing. Treated mice with 0.5% DMSO (A), acetylsalicylic acid (B) or
derivatives 2a, 2c, 2e, 2g, 2h (C-G respectively) (HE - 20x). Hyperemia ().
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