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INTRODUÇÃO

Limitações no tratamento convencional de várias

patologias foram verificadas ao longo do tempo,

incluindo aquelas que ocorrem ao nível do Sistema

Nervoso Central (SNC). Neste contexto, surge a

nanomedicina, área da medicina relacionada com a

utilização de materiais nanoestruturados, com

características específicas e podendo ser usadas no

direcionamento dos fármacos para o local da ação

terapêutica. A médida que possibilitam a incorporação

do fármaco no seu interior ou acoplado à sua superfície

da estrutura, auxiliam na sua passagem pela Barreira

Hematoencefálica (BHE), libertando-o no local

pretendido, sem que antes seja biodegradada.
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As Nanopartículas lipídicas ligadas à bromocriptina, um

agonista da dopamina, permitem o direcionamento e

entrega do fármaco nos receptores dopaminérgicos

localizados no neurônio pós-sináptico, estimulando esses

receptores e aumentando a eficácia da levodopa,

precursor da dopamina. Estudos realizados com estas

nanopartículas associadas à apomorfina, um agonista de

receptores da dopamina, exibiram resultados muito

favoráveis para a entrega da apomorfina, quando

administrados por via oral, melhorando a sua

biodisponibilidade e distribuição no SNC. O Fulereno

C60 possui uma forte atividade antioxidante e reduz o

risco de danos no SNC causado pela presença de

radicais livres. Desta forma, foram produzidos fulerenos

C60 associados a compostos antioxidantes, como o

ácido ascórbico, adsorvidos à sua superfície, que

demonstraram um elevado potencial de proteção das

células neuronais, conseguindo eliminar alguns efeitos

indesejados provocados pela administração de levodopa,

como a neurotoxidade.

CONCLUSÃO

Os tratamentos tradicionais da DP envolvem fármacos,

como por exemplo, agonistas da dopamina, levodopa e

anticolinérgicos. As novas abordagens terapêuticas

introduzidas destinam-se a aumentar a ação dos

fármacos já existentes e diminuir os seus efeitos

adversos. Microcápsulas, nanopartículas lipídicas e

fulerenos são alguns dos novos sistemas terapêuticos

utilizados para efetuar o transporte destes fármacos até

o SNC. As Microcápsulas foram testadas em modelos

experimentais (camundongos), onde permitiram

verificar que os sistemas de microencapsulação de

enxertos de células embrionárias dopaminérgicas e de

células PC12, células de linhagem dopaminérgica, são

vantajosos na eliminação dos sintomas da DP.

Nanopartículas lipídicas, microcápsulas e fulerenos

demonstraram ser capazes de carregar e transportar

fármacos até o cérebro, através da BHE, na sua forma

ativa e inata, libertando-os de modo controlado.
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Gráfico 1: Diferença do funcionamento do neurônio normal e
afetado pela doença de Parkinson.

Gráfico 2: Estruturas: Microcápsulas, fulereno e nanopartículas
lipídicas .
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