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Resumo:
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune inflamatória crônica de caráter
desmielinizante que afeta o sistema nervoso central. A Encefalomielite Autoimune Experimental
(EAE) é o modelo animal de estudo da EM. A capacidade de melhorar os sinais clínicos da EAE
utilizandoa genisteína e a mitoxantrona já foi anteriormente relatada. Estes compostos parecem
atuar na inibição da produção de mediadores inflamatórios e aumento de citocinas regulatórias,
justificando a melhora dos sinais clínicos. Com o objetivo de melhorar a atividade destes
compostos foram sintetizados novos análogos da genisteína e da mitoxantrona para estudos no
modelo de EAE. A EAE foi induzida em camundongos fêmeas C57BL/6 através de injeção
subcutânea contendo 100 µg de peptídeo MOG35-55, emulsificado em adjuvante completo de
"Freund" e 4mg/mL Mycobacterium tuberculosis. Injeção intraperitoneal de 300 ng de toxina
pertussis foi administrada no dia e 48 h pós-indução. O tratamento com mitoxantrona ou seu
derivado antraquinônico (LSF19) ocorreu do 14° ao 2 1° dia pós-indução (dpi), enquanto que com
genisteína ou seus análogos, TDG ou ANA9 ocorreu do 2° ao 6° dpi. O escore clínico dos animais
foi avaliado e as medulas espinhais coletadas para análise histopatológica, produção de citocinas
e fenotipagem celular. Foi observado melhora dos sinais clínicos e diminuição do infiltrado
inflamatório nas medulas espinhais dos grupos tratados com TDG e LSF19, em relação ao grupo
EAE. Enquanto o análogo ANA9 não promoveu melhora dos sinais clínicos. O tratamento com
LSF19 reduziu a produção das citocinas inflamatórias IFN-γ, IL17 e IL6 e aumentou as antiinflamatórias TGF-β e IL10. Além disso, o tratamento com TDG e ANA9 reduziu a expressão dos
receptores TLR3, TLR4 e TLR9 por macrófagos (CD11c+F4/80+) e células dendríticas
(CD11c+F4/80-), em relação ao grupo EAE. O presente trabalho demonstra que a redução da
expressão de receptores TLR 3, TLR4 e TLR9 na medula pelos compostos genisteína e TDG
pode estar envolvida com o atraso no aparecimento e redução dos sinais clínicos na EAE, mas
associada a outros fatores imunomodulatórios como redução de citocinas pró-inflamatórias e
aumento de citocinas anti-inflamatórias.. A melhora dos sinais clínicos da EAE obtida com os
tratamentos com LSF19 e TDG sugerem um possível potencial terapêutico.Desta forma mais
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estudos para avaliação do mecanismo de atuação e avaliação de toxicidade são necessários para
confirmar a eficácia destes compostos.
Instituições de fomento: FAPEMIG, CNPq, CAPES e UFJF

