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   RESUMO 

 

FREITAS, R. P. Avaliação da atividade esquistossomicida de análogos 
sintéticos da piplartina em vermes adultos de Schistosoma mansoni. 2015. 77 
f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

As esquistossomíases são doenças produzidas por trematódeos do gênero 
Schistosoma, afetando milhões de pessoas. São doenças debilitantes, e afetam 
principalmente as populações das regiões mais carentes. O Schistosoma mansoni é 
a única espécie que transmite a doença no território brasileiro. Para completar o 
ciclo evolutivo, o parasita necessita de dois hospedeiros, que se infectam quando 
entram em contato com a água que contenha a forma evolutiva de S. mansoni 
específica para cada um.  Inicialmente o controle da doença era realizado com o uso 
de moluscicidas, e somente na década de 70 foram empregados anti-helmínticos 
orais, sendo o praziquantel o único fármaco recomendado para o tratamento de 
todas as espécies de Schistosoma. Contudo, relatos isolados de helmintos 
resistentes foram descritos, tornando necessário o desenvolvimento de novas 
opções terapêuticas. Estudos realizados por nosso grupo demonstraram que 
extratos de plantas da família Piperacea exibiam atividade esquistossomicida. A 
partir do extrato de Piper tuberculatum foi isolada a piplartina, um alcaloide-amida, 
que apresentou ação esquistossomótica contra vermes adultos e imaturos. Por não 
se conhecer o alvo envolvido e para ampliar o conhecimento sobre a atividade 
esquistossomicida, neste trabalho foi realizado o estudo das relações entre a 
estrutura química e a atividade biológica de derivados sintéticos da piplartina. Foram 
avaliados 36 derivados, com modificações em 3 regiões da estrutura da piplartina. O 
experimento para a determinação da atividade esquistossomicida foi dividido em 
duas fases: a primeira se destinou à triagem dos compostos sintetizados, quando 
foram observadas a motilidade e mortalidade de 5 casais de S. mansoni nas 
concentrações de 50 e 100 μg/mL. Na etapa seguinte, foi determinado o IC50 
(concentração letal para 50% dos vermes) dos compostos 100 por cento ativos em 
pelo menos uma das concentrações testadas na primeira etapa. Nessa fase, a 
análise foi realizada em triplicata com 10 casais de S. mansoni em cada ensaio. As 
modificações avaliadas nos derivados influenciaram negativamente a atividade 
quando comparadas com a piplartina, mas apresentaram uma seletividade gênero 
específica. De todos os derivados avaliados, seis tiveram o valor do IC50 
determinados, e os valores variaram de 72,33 a 216,86 µM. Verificou que mudanças 
no equilíbrio hidrófilo-lipofilo, na estereoquímica e na distribuição das cargas 
eletrostáticas, podem explicar as diferenças na atividade esquistossomicidas do 
conjunto de moléculas avaliadas.  

 

 

Palavras Chave: Schistosoma mansoni. Esquistossomicida. Análogos sintéticos. 
Piplartina. REA. 

 



 

 

ABSTRACT 

 
FREITAS, R. P. Evaluation of schistosomicidal activity of synthetic analogs of 
piplartine in Schistosoma mansoni adult worms. 2015. 77 p. Masters thesis 
(Biotechnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2015. 
 
Schistosomiasis are debilitating diseases caused by trematodes from Schistosoma 
genus affecting millions of people mostly in the developing world. Schistosoma 
mansoni is the only species transmitting the disease in Brazil. To complete its life 
cycle, the parasite needs two hosts which are infected in contact with the water body 
containing the specific evolutive S. mansoni forms. Firstly, schistosomiasis control 
was performed with molluscicides; only in the 1970’s, oral anthelmintics were 
employed. Praziquantel is the only recommended drug to the treatment of all 
Schistosoma species. However, sporadic reports on parasite resistance have been 
described, making urgent the search for new therapeutic options. Schistosomicidal 
activity of crude extracts from plants of Piperaceae family was described in our 
previous studies. An alkaloid-amide, piplartine, isolated from a Piper tuberculatum 
extract, exhibited schistosomicidal activity against adult and immature worms. The 
drug target and mechanism of action are still unknown. Thus, in the present work, we 
analyzed the structure and properties of a series of piplartine derivatives to propose a 
structure-activity relationship model. A total of 36 synthetic piplartine derivatives with 
modifications in three regions of the piplartine molecule were evaluated. All the 
modifications had a negative influence in the biological activity; nevertheless, a 
gender specific selectivity was observed. Schistosomicidal activity was evaluated in 
S. mansoni adult worms exposed in vitro to piplartine synthetic derivatives in a two 
phase study. First, a screening was performed by evaluating the motility and mortality 
of 5 pairs of S. mansoni exposed to 50 and 100 μg/mL. The derivatives that showed 
100% of activity in at least one of the two concentrations were considered active. 
Next, IC50 (lethal concentration to 50% of worms) values were determined for the 
selected compounds. In this phase, the analysis was performed in triplicate with 10 
worm pairs. Of all the derivatives, 6 had the IC50 values determined, ranging from 
72,33 a 216,86 µM. Differences in the schistosomicidal activity between piplartine 
and its derivatives could be attributed to changes in shape, hydrophilic-lipophilic 
equilibrium and electrostatic charge distribution. 
 
 
Keywords: Schistosoma mansoni. Schistosomicidal. Synthetic analogues. Piplartine. 
SAR.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Esquistossomose 

 

As esquistossomíases são doenças causadas por trematódeos do gênero 

Schistosoma (REY, 2008c). Seis espécies parasitam o homem: o S. japonicum 

encontrado na China e no Sudeste Asiático; o S. mansoni nas populações da África, 

Arábia e América do Sul; o S. haematobium encontra-se restrito a população da 

África e da Arábia; o S. intercalatum é encontrado na África Ocidental e Central; o S. 

mekongi é encontrado apenas no Delta do rio Mekong, localizado no sudeste da 

Asia; e S. malayensis é restrito a Malásia. Destas, os S. mansoni, S. japonicum e S. 

haematobium são as principais espécies responsáveis por transmitir a infecção no 

mundo (GRYSEELS, 2012).  

São infecções pouco reconhecidas nas fases iniciais, e uma preocupação 

global de saúde pública, principalmente nas áreas endêmicas, por debilitar homens 

e mulheres durante seus anos mais produtivos. Atingem as populações que vivem 

em condições que favoreçam a transmissão e não têm acesso a cuidados 

adequados ou medidas eficazes de prevenção (ENGELS et al., 2002). Afetaram 

quase 250 milhões de pessoas em 2010 (ROLLINSON et al., 2013) e estima-se que 

ocorram 41.000 mortes anuais (GRYSEELS, 2012). 

Entre as principais espécies de Schistosoma de mamíferos, o S. mansoni é 

endêmico em 54 países, a maioria na África subsaariana e partes do sul da América 

(CHITSULO et al., 2000), sendo esta a espécie de maior interesse médico e 

sanitário nas Américas (REY, 2008b) e a única responsável por transmitir a doença 

no território brasileiro.  

No Brasil, país mais afetado nas Américas, estima-se que em 2010 quase 7 

milhões de pessoas estavam infectadas (ROLLINSON et al., 2013). As áreas 

endêmicas mais importantes compreendem o norte do Maranhão e as regiões 

orientais do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, grande parte dos Estados 

de Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais e na Zona Serrana do Espírito Santo 

(REY, 2008b). 

Os esquistossomos, o agente etiológico desta doença, são organismos 

complexos multicelulares, que têm co-evoluído com seus hospedeiros mamíferos 
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(VAN HELLEMOND et al., 2006). São endoparasitas, com simetria bilateral, corpo 

não segmentado, desprovidos de sistema circulatório, esquelético ou respiratório; o 

sistema digestório é incompleto terminando em fundo cego, e apresentam sexo 

separados (REY, 2008a).  

Quando adultos (figura 5), são vermes macroscopicamente visíveis, os 

machos medem aproximadamente 1 cm de comprimento por 0,11 cm de largura, de 

cor branca, com o corpo achatado dorsoventralmente e enrolado de maneira a 

formar um tubo longitudinal conhecido como canal ginecóforo, onde a fêmea 

costuma estar alojada. A fêmea que tem o corpo cilíndrico, mais fino e mais longo 

que o do macho, mede de 1,2 a 1,6 cm de comprimento por 0,016 cm de diâmetro 

em média, é mais escura e acinzentada (REY, 2008c). Alimentam-se de células 

sanguíneas e globulinas, e os detritos são regurgitados no sangue humano. O 

metabolismo anaeróbico serve principalmente para os movimentos dos 

esquistossomos masculinos e a produção de ovos das fêmeas (GRYSEELS, 2012).  

O ciclo biológico do S. mansoni é complexo e necessita dois hospedeiros, o 

intermediário é um molusco que pertence ao gênero Biomphalaria e o definitivo, 

geralmente o mamífero (MACHADO E SILVA et al., 2008).  Apresentam diferentes 

formas evolutivas, sendo duas de vida livre encontradas nos rios, lagos e córregos – 

responsáveis pela infecção dos hospedeiros, e as formas encontradas no interior 

dos hospedeiros (REY, 2008c). A figura 1 ilustra as fases do ciclo evolutivo do S 

mansoni.  

Os ovos eclodem ao entrar em contato com a água e liberam a forma larvária 

ciliada denominada miracídio. Os miracídios nadam ativamente, e quando 

encontram um caramujo se aderem e penetram através do tegumento. No interior do 

caramujo, há a formação de uma membrana com células germinativas de 

esporocisto primário. Após o rompimento da membrana, os esporocistos filhos ou 

secundários são liberados, e continuam crescendo até se diferenciarem e formarem 

as cercárias, ou originarem os esporocistos terciários que permanecem se 

multiplicando. As cercárias provocam a formação de microvesículas e, quando 

estimuladas pela luz e calor, saem para o meio externo e se acumulam na superfície 

da água dos lagos ou córregos (COELHO, 1970; MACHADO E SILVA et al., 2008; 

REY, 2008c). No hospedeiro definitivo, as cercárias penetram pela pele ou mucosas, 

perdem a cauda e transformam-se em esquistossômulos, que através da corrente 

sanguínea ou linfática são levados ao pulmão. Nesse órgão, os esquistossômulos 
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permanecem um período, onde passam por transformações, tornando-se mais 

delgados e compridos, depois são levados para os vasos intra-hepáticos e a 

circulação geral (PRATA; COURA, 2008). Após o acasalamento, os vermes adultos 

migram para as veias mesentéricas, onde a fêmea elimina seus ovos. Diariamente, 

cerca de 300 ovos são liberados pela fêmea; parte dos ovos liberados é arrastada 

para a circulação e depositados principalmente no baço, fígado e pulmões, o 

restante é eliminado pelo intestino através das fezes (QUACK et al., 2010). 

 

 

Figura 1- Ciclo evolutivo do S mansoni. Fonte: (BARBOSA et al., 2008). 

 

A infecção por S. mansoni pode ser classificada em duas fases: aguda e 

crônica, ambas podendo ser sintomáticas, oligossintomáticas ou assintomáticas 

(PRATA; COURA, 2008). A gravidade das manifestações clínicas está envolvida 

com a linhagem do parasita, a carga infectante, as condições fisiológicas tanto do 

parasita como do hospedeiro definitivo e a frequência com que ocorre a re-infecção. 

O curso da doença depende do tipo das reações locais e gerais, da reação do 

organismo na fase da invasão, das mudanças ocorridas durante o amadurecimento 
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dos vermes e das reações provocadas pela presença dos ovos no hospedeiro 

(ANDRADE, 1970; MACHADO E SILVA et al., 2008; REY, 2008d). 

Na fase aguda os sintomas são decorrentes da penetração das cercarias e 

migração dos vermes jovens. Observam-se dois sintomas bem característicos: a 

dermatite cercariana e a febre Katayama. A dermatite cercariana varia desde um 

quadro assintomático até o surgimento de dermatite urticariforme, com erupção 

papular, eritema, edema e prurido, durando até cinco dias após a infecção. Já a 

febre Katayama surge de três a sete semanas após a exposição, caracterizada por 

febre, anorexia, dor abdominal e cefaleia, diarreia, náuseas, vômitos e tosse seca. 

Devido a inespecificidade destes sintomas clínicos na fase aguda da doença, 

geralmente são ignorados pelo portador, o que acarreta a cronicidade da doença. 

Após esse período ocorre a maturação sexual e fecundação das fêmeas, e 

começam as complicações da fase crônica, sendo o fígado o órgão mais 

comprometido. Os pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar diarreias 

repetidas, do tipo mucosanguinolenta ou não, dor abdominal, ascite e, em quadros 

mais graves, os pacientes podem apresentar circulação colateral e varizes 

esofagianas. Em casos mais raros os pacientes podem apresentar sintomas 

pulmonares (tais como dispneia e tosse seca) e neurológicos tais como encefalite 

aguda e vasculite cerebral. Os sinais e sintomas iniciais da doença incluem: dor 

lombar ou dor em membros inferiores, paraparesia, disfunções urinária e intestinal e 

impotência, nos homens (GRYSEELS, 2012; PRATA; COURA, 2008; SILVA et al., 

2012). 

 

1.2 Controle da Esquistossomose 

 

Ao longo dos anos, programas de controle da disseminação da doença foram 

criados. As ações compreendem metas que vão além do controle da morbidade, 

apresentando como foco principal a interrupção do ciclo de vida do S. mansoni por 

meio de abordagens como: i) a quimioterapia; ii) o controle dos caramujos 

hospedeiros intermediários; iii) adequação das condições sanitárias; iv) fornecimento 

da água tratada, v) conscientização e educação sanitária da população, 

principalmente da que vive nas áreas endêmicas (FENWICK et al., 1987; KATZ; 

ALMEIDA, 2003; REY, 2008b). 



7 

 

 

O controle da esquistossomose foi realizado inicialmente com o uso de 

moluscicidas sintéticos para o controle dos caramujos hospedeiros. Entre 1913 e 

1915, foram empregadas várias substâncias não específicas para o controle dos 

caramujos hospedeiros tais como cal, cianeto de cálcio e sulfato de cobre 

(DUNCAN, 1985). Posteriormente, de 1945 a 1955, outros produtos como o 

pentaclorofenato de sódio e pentaclorofenol surgiram (JURBERG et al., 1989), 

porém, devido à baixa especificidade entre os organismos aquáticos, eles foram 

sendo substituídos. Atualmente, a niclosamida (Bayluscide WP70 – Bayer, 

Leverkusen, Bayerwerk, Alemanha) é o moluscicida mais recomendado e utilizado 

nos programas de controle da doença. As aplicações deste produto têm 

demonstrado a redução temporária das populações de caramujos (TELES; 

CARVALHO, 2008). 

O uso de quimioterápicos no tratamento da esquistossomose iniciou-se com o 

tártaro emético (CHRISTOPHERSON, 1918). Em seguida, diversos fármacos foram 

introduzidos, entretanto, o surgimento de muitos efeitos colaterais e tóxicos, 

associado à ocorrência de morte súbita de pacientes, levou à proscrição desses 

medicamentos (KATZ, 2008a; KATZ; ALMEIDA, 2003). 

A revolução no tratamento quimioterápico ocorreu durante a década de 70, 

com a descoberta da oxamniquina e do praziquantel. Os ensaios clínicos realizados 

no Brasil mostraram que o tratamento por via oral com o oxamniquine apresentava 

boa tolerância, baixos efeitos colaterais e índice de cura acima de 60 por cento, 

(KATZ, 2008a). Entretanto, ensaios posteriores verificaram que a oxamniquina era 

inativo contra S. japonicum e S. hematobium. Cepas do Leste Africano de S. 

mansoni foram menos suscetíveis ao tratamento que as cepas do Novo Mundo 

(CIOLI et al., 1995) fazendo com que a utilização deste medicamento ficasse restrita 

ao Brasil. 

O praziquantel mostrou uma ação anti-helmíntica polivalente nos ensaios 

clínicos, com taxas de cura de 80-90 por cento quando administrado por via oral 

(KATZ, 2008a). O amplo espectro de ação anti-helmíntico, poucos efeitos adversos 

e o baixo custo fizeram do praziquantel uma ótima opção terapêutica e o composto 

passou a ser empregado no controle da esquistossomose em todas as regiões 

endêmicas (KATZ, 2008a). Amplamente utilizado por quase 40 anos, ainda não foi 

verificado o desenvolvimento de resistência clínica generalizada ao praziquantel em 

nenhuma das principais espécies que infectam humanos, mesmo em áreas onde o 
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tratamento tem sido realizado por longos períodos de tempo (BLACK et al., 2009; 

BOTROS et al., 2005; GUIDI et al., 2010). No entanto, parasitas com menos 

sensibilidade ao praziquantel foram obtidos em experimentos de seleção artificial em 

laboratório (FALLON; DOENHOFF, 1994) e relatos de redução terapêutica 

semelhante foram registrados em estudos de campo (DOENHOFF et al., 2002; 

LIANG et al., 2001; LIANG et al., 2010; MELMAN et al., 2009). Ainda, estudos 

recentes demonstraram que o tratamento de vermes jovens e adultos com dose 

subletal de praziquantel induzia o aumento da expressão de diferentes proteínas 

associadas à resistência a múltiplos fármacos (KASINATHAN et al., 2010).  

Até o momento a busca por análogos ativos do praziquantel (PZQ) foram 

infrutíferas (DONG et al., 2010; LAURENT et al., 2008; RONKETTI et al., 2007) 

apesar de compostos protótipos para o tratamento da esquistossomose terem sidos 

identificados (SAYED et al., 2008; SIMEONOV et al., 2008). Na tabela 1 

encontramos um resumo das substâncias estudadas para compor o arsenal 

terapêutico esquistossomicida. Nesta tabela é possível verificar que a grande 

maioria dos fármacos avaliados entraram em desuso ou apenas foram avaliados os 

efeitos in vitro e in vivo, contudo os estudos clínicos para avaliar a sua efetividade na 

população  ainda não prosseguiram. Atualmente apenas a oxamniquina e o 

metrifonato são os fármacos empregados no tratamento da esquistossomose 

causada pelo do S. mansoni e S. haematobium respectivamente, e o PZQ é o único 

ativo em todas as espécies do parasita. Nas campanhas de quimioterapia 

preventiva, uma dose anual de PZQ vem sendo distribuído para crianças em idade 

escolar ou comunidades inteiras. Mesmo após os excelentes resultados obtidos com 

as campanhas de tratamento em massa, várias barreiras precisam ser vencidas para 

eliminar a esquistossomose entre elas: a demanda do PZQ é maior que a 

quantidade oferecida, a existência de dificuldades na fiscalização e manutenção da 

periodicidade no tratamento da população durante a realização dessas campanhas 

que precisam ser realizadas por vários anos, a ausência de uma vigilância pós-

intervenção e verificação da interrupção da transmissão efetiva da doença. Além 

disso, práticas como o controle de vetores, o fornecimento de água potável e 

saneamento básico e higiene, devem estar aliadas para erradicação da 

esquistossomose. Isso demonstra que a utilização do PZQ tende a aumentar, e, com 

isso, pode-se acelerar o risco de surgimento de resistência ou tolerância do parasita 

ao PZQ, por isso, torna-se necessária a aplicação de medidas que a curto prazo 
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aumentem a vida útil do praziquantel (BOCKARIE et al, 2013; WOELFLE et al., 

2011). 

 

Tabela 1- Fármacos empregados no tratamento da esquistossomose. 

Ano1  Nome Estrutura Observação 

1918 tártaro 

eméticoA 

 

O O

Sb

O

O O
-

Sb

O

O
-

O

O

O O

O

2k+.3H2O

2-  

Início do uso de 

quimioterápicos; 

muito tóxico. 

1920 emetinaB 

N

NH
O

O

H
H

H

O

O

 

Moderadamente 

efetivo; tóxico. 

1960 metrifonatoB  

OH

P

Cl

Cl
ClO

O

O
 

Ainda usado 

contra S. 

haematobium 

1962 nitrofuranosB 
O N

+

O

O
-

R

 

Moderadamente 

efetivos 

1962 lucantonaB 

S

O NH

N

 

Substituído pela 

hicantona 

1964 niridazolB 

S

N

N
+

N
NH

O
O

-

O

 

Moderadamente 

efetivo por via oral 

1965 hicantonaB 

S

O NH

N

OH  

Uso interrompido, 

devido a 

mutagenicidade 
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1969 oxamniquinaB 

N

H

OH

N
+O

-

O

NH

 

Ainda em uso em 

S. mansoni.  

1971 tubercidinaB 

N

N

N

OOH

OH OH

NH2

 

Análogo purina, 

testado apenas 

em animais. 

1976 amoscanatoB  

N
+O

O
-

NH

N
C

S

 

Amplamente 

testado na China, 

tóxico. 

1977 praziquantelB 

N

N

O

O

 

Fármaco de 

referência no 

tratamento de 

todos as espécies 

de Schistosoma. 

1978 meclonaze-

pam 

Ro 113128B,C 

N

H

N

O

Cl

N
+O

-

O

 

Efeito profilático e 

terapêutico em S. 

mansoni e S. 

haematobium. 

1978 oltiprazB 
N

N

S S

S

 

Uso interrompido: 

problema nas  

unhas. 

1981 ciclosporina 

AB 

N

O

N
N

O
OH

O

N

H

N

O

N

O

N

H

O

O

N
N

H

O

O

N

H

N

O

O

 

Somente testado 

em laboratório, 

profilático. 
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1984 hidrazona 9 

acridinaB 

N

N N

N

H

S

N

N

N NH

N

S

N N

 

Ativo em animais, 

não testado em 

humanos 

1985 artemisininaC  

O

O

O
H

H

H

OO

 

Tratamento de 

malaria resistente 

à cloroquina, 

potencial 

esquistossomicida 

1989 arteméter C,F 

O

O

O

O
O

H

H

H

 

Ativo contra as 

principais espécies 

de Schistosoma 

humano, tanto nas 

formas jovens e 

adultas do 

parasita. 

1994 ácidos 

aminoalcano-

tiosulfúricoE 

 

nS  

Ativo contra S. 

mansoni in vitro 

como in vivo 

2001 myrrh 

(Mirazid®)C,D,

F 

Látex resina oleosa obtida do caule de 

Commiphora molmol Engier  

Resultados 

contraditórios 

referente ao 

potencial 

esquistossomicida.  

2003 análogos 

nucleotídeo 

acíclico F 
N

N
N

N

O P OH

O

OH

OH

NH2

 

Atividade 

esquistossomicida  

in vitro e in vivo 

2006 trioxolanas 

(OZ78) C, D, F 

 

 

Análogo semi-

sintético da 

artemisina, ativo 

contra formas 
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O

OO

O

OH  

jovens e adultas 

de S. mansoni e S. 

japonicum 

2007 

 

vinilsulfona 

(K11777)
 C,D 

N

N

O

NH
NH

O

S

O O

 

Inibidor de cisteina 

proteases. 

Reduziu a carga 

parasitária e a 

patologia. 

2007 curcumina
F, H 

O

OH

O O

O

OH  

 

Potente atividade 

esquistossomicida 

in vitro e in vivo 

em S. mansoni 

2007 tiosulfatos 

alquilamino 

alcanos E, G 
S

NH
R

S

O

O

OH
 

Ativo em fêmeas 

do S. mansoni; 

Tóxico. 

2007 auranofinaC 

O

O

O
O

O

O

O

O

S

O

Au
- P

+

 

Ativo em todas as 

fases do 

S.mansoni. 

2008 oxadiazolI 

N
N

+

O

R2

R1

O
-

 

Ativo em todas as 

fases do S. 

mansoni  e S. 

japonicum. 

2009 mefloquinaF 

N

F

F

F

F

F
F

OH
NH

 

Ativo in vitro e in 

vivo para S. 

mansoni 

2010 ácido 

araquidônico

F 

 

O

OH  

 

Ativo em S 

mansoni e S. 

haematobium 
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1-
 Ano da descoberta ou da publicação

 A
-(CIOLI et al., 1995); 

B
- (CIOLI, 1998); 

C
-(ANGELUCCI et al., 

2011); 
D
- (ABDUL-GHANI et al., 2009), 

E
-(CAFFREY, 2007); 

F
- (EL RIDI; TALLIMA, 2013); 

G
- 

(PENIDO et al., 2008); 
H
- (MAGALHAES et al., 2009); 

I
-(SAYED et al., 2008). 

 

1.3 Descoberta de novos fármacos antiparasitários 

 

A pesquisa de novos princípios biologicamente ativos representa o maior 

desafio na descoberta de novos fármacos. Para que isso ocorra, é necessária a 

junção de várias áreas do conhecimento, pois o processo aborda a descoberta, a 

identificação e a preparação de compostos biologicamente ativos, o estudo do 

metabolismo, o mecanismo de ação molecular e as relações entre a estrutura 

química e a atividade biológica (GALDINO; PITTA, 2011). 

Ao encontrar uma substância que apresente uma atividade farmacológica 

desejada, esta é conhecida como um composto protótipo (PATRICK, 2009b). A 

procura por protótipos pode ser realizada a partir de diferentes abordagens. Dentre 

elas, a serendipidade ou a descoberta ao acaso, o ensaio randômico, no qual se 

avaliam várias substâncias aleatoriamente, a busca a partir dos produtos naturais, o 

estudo do metabolismo de fármacos na busca por moléculas mais ativas e a 

modificação molecular de fármacos conhecidos são empregadas quando há poucas 

informações sobre doença. Quando informações sobre o alvo molecular envolvido 

na doença e um respectivo ligante são conhecidas, pode-se empregar métodos de 

triagem virtual (GALDINO; PITTA, 2011; KINGHORN, 2008; KNITTEL; ZOVAD, 

2008; PATRICK, 2009b).  

A busca de antiparasitários inicialmente é realizada de forma aleatória, 

através da triagem de uma série de compostos, pois pouco se conhece sobre os 

parasitas. Mesmo após a determinação do transcriptoma completo do S. mansoni 

(VERJOVSKI-ALMEIDA et al., 2003), 55% dos genes de S. mansoni ainda não tem 

homologia fora do gênero; dos 45% restantes com um homólogo, quase metade não 

possui atribuição funcional (DEMARCO; VERJOVSKI-ALMEIDA, 2009).  

Quando um protótipo é encontrado e não se conhecer o alvo envolvido, o 

objetivo é melhorar a atividade biológica obtida. A partir do estudo da relação entre a 

estrutura química do protótipo e a atividade biológica (REA), é possível distinguir 

quais as partes da molécula são importantes para a atividade biológica (PATRICK, 

2009a; b; c). Tais informações podem ser obtidas a partir da avaliação de uma série 

de compostos produzidos por modificações estruturais específicas (PATRICK, 
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2009b). O estudo dos fatores que favorecem a interação de um fármaco com o alvo 

biológico pode ajudar no entendimento de como um conjunto de átomos, um grupo 

funcional ou uma subestrutura podem ser importantes para a atividade biológica 

(ALMEIDA, 2011). Para sintetizar moléculas com pequenas mudanças, diferentes 

abordagens são empregadas, tais como a simplificação ou a conservação molecular, 

a abertura ou fechamento de anéis ou pela incorporação de novos grupamentos 

(GALDINO; PITTA, 2011). 

Uma vez estabelecidos os grupos importantes para a atividade biológica, 

passa-se para a etapa da identificação do farmacóforo (PATRICK, 2009a). O grupo 

farmacofórico é aquela parte essencial da molécula com arranjo estereoquímico 

específico responsável pelo reconhecimento, interação ou ligação com o alvo 

biológico. A partir do farmacóforo podem-se identificar as classes de compostos 

ativos, prever diferentes atividades por similaridade de um composto com atividades 

biológicas conhecidas, ou mesmo melhorar a potência e as propriedades 

farmacocinéticas de um composto de interesse farmacológico (ALMEIDA, 2011). 

Os principais alvos moleculares para interação com os fármacos são 

proteínas – especialmente enzimas, receptores, proteínas de transporte, e canais 

iônicos – ácidos nucleicos e constituintes da parede celular (GALDINO; PITTA, 

2011). A interação ocorre em uma área específica da biomacromolécula, que é 

conhecida como sítio de interação, e são mantidas por diferentes interações de 

ligação (PATRICK, 2009c). Essa interação ocorre quando há complementaridade 

estereoeletrônica do fármaco com o sitio de ligação; isto faz com que a forma 

espacial do fármaco seja um dos mais importantes fatores que afetam a atividade 

farmacológica (GALDINO; PITTA, 2011). 

 

1.4 Estudo com Piperacea 

 

Produtos naturais podem representar uma fonte promissora de compostos 

bioativos, já que se originam de uma fonte renovável de diferentes compostos de 

origem vegetal ou animal, obtidos do metabolismo primário ou secundário; são 

compostos biologicamente ativos utilizados há séculos pelo homem para prevenção 

ou cura de doenças. Apresentam estruturas privilegiadas do ponto de vista biológico, 

uma vez que evoluíram em conjunto com as proteínas durante suas biossínteses. 
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Exibem uma ampla e complexa diversidade química, com propriedades similares aos 

fármacos em uso(PUPO et al., 2007). 

Com o intuito de encontrar novas substâncias químicas que apresentem 

atividade esquistossomicida, nosso grupo realizou a triagem de espécies 

pertencentes ao gênero Piper da família Piperacea. Esse estudo foi baseado em 

diversos trabalhos que identificaram o potencial dessa família quanto à produção de 

compostos naturais bioativos (BERNARD et al., 1995; JENSEN et al., 1993; 

PARMAR et al., 1997; SENGUPTA; RAY, 1987). Entre as atividades observadas, 

destacam-se a antifúngica, a antimicrobiana e a inseticida (DYER et al., 2003; 

KATO; FURLAN, 2007; LOPEZ et al., 2002; NGONO NGANE et al., 2003; 

TERREAUX et al., 1998). 

A família Piperacea é uma das mais primitivas das Angiospermas, possui 14 

gêneros e cerca de 3600 espécies, sendo os gêneros Piper e Peperomia os mais 

representativos (KATO; FURLAN, 2007; MABBERLEY, 1997; SOUZA, 2005). No 

gênero Piper, foram identificados cerca de 2000 espécies (WANKE et al., 2007), que 

fazem com que esse seja o maior gênero das Angiospermas basais. Muitos estudos 

com Piper foram baseados no seu uso na medicina popular, como remédios para 

dores no estômago, agentes anti-inflamatórios, antipiréticos, no tratamento da asma 

e como repelentes de insetos (BEZERRA et al., 2013; JARAMILLO; MANOS, 2001; 

PARMAR et al., 1997; SENGUPTA; RAY, 1987). 

No estudo realizado por nosso grupo, verificou-se a atividade dos extratos 

etanólicos de Piper tuberculatum, Piper crassinervium, Piper diospyrifolium, Piper 

fuligineum, Piper gaudichaudianum e Pothomorphe umbellata em vermes adultos e 

esquistossômulos de S. mansoni. Os resultados obtidos mostraram que todos os 

extratos reduziram a motilidade e causaram a morte dos parasitas ou alterações 

morfológicas no tegumento, efeitos esses diretamente dependentes da 

concentração, do tempo de incubação e da idade dos helmintos. Houve redução de 

oviposição nos grupos dos vermes expostos às concentrações subletais (MORAES, 

2011). Dentre os extratos avaliados, o obtido de Piper tuberculatum apresentou 100 

por cento de atividade esquistossomicida na concentração de 4 µg/mL em vermes 

adultos. Em esquistossômulos, fase imatura dos parasitas, este valor foi de 15 

µg/mL (MORAES, 2011). Na figura 2 é mostrada essa espécie. 

Apesar do gênero Piper apresentar uma composição fitoquímica muito 

diversificada, as amidas constituem a classe mais característica de compostos. Em 
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estudos realizados com 10 por cento das espécies identificadas, constatou-se que 

as amidas estão presentes em quase 75 por cento delas (DYER; PALMER, 2007). 

Foram isoladas das espécies de Piper diversos grupos de amidas como os 

alcamidas, amidas do grupo pirrilidínicas, piperidônicas e piperidinicas, contendo 

grupamentos metilenodioxifeníla e amidas de cadeia aberta. Dentre as amidas 

presentes nesse gênero, a piplartina é um importante alcaloide/amida descrito em 

algumas espécies de Piper (P. retrofractum, P. tuberculatum, P. arborens, P. 

divaricatum, P. sylvaticum, Piper nigrum, P. longum e Piper chaba) (BEZERRA et al., 

2008; BEZERRA et al., 2005; BODIWALA et al., 2007; COTINGUIBA et al., 2009; DA 

SILVA et al., 2002; MORAES et al., 2011; DUH et al., 1990; FELIPE et al., 2007; 

FONTENELE et al., 2009; JYOTHI et al., 2009; LIN et al., 2007; MARQUES, 2009; 

RODRIGUES et al., 2009; TSAI et al., 2005). 

 

Figura 2- Fotografia de Piper tuberculatum. Fonte: Kato, 2014
1
 

 

1.5 Piplartina 

 

O

O

O

N

O O

 

Figura 3- Estrutura química da piplartina. (programa Chemsketch, 2012). 

                                            
1
 KATO, J. M. São Paulo, 2014. Foto cedida de arquivo pessoal. 
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A piplartina (figura 3) foi isolada pela primeira vez da espécie Piper longum 

em 1961; também chamada de piperlongumina, teve sua estrutura caracterizada em 

1963 (ATAL; BANGA, 1963; BEZERRA et al., 2013; CHATTERJEE; DUTTA, 1967) e 

apenas em 1984 foi publicada a descrição de sua síntese (BOLL et al., 1984). Já 

foram descritas diferentes atividades biológicas da piplartina como a antitumoral 

(BEZERRA et al., 2008), antimetastática (RAJ et al., 2011), inibição de aflatoxina B1 

(LEE et al., 2002) antiagregante plaquetária (FONTENELE et al., 2009; PARK et al., 

2008; TSAI et al., 2005), analgésica (RODRIGUES et al., 2009), ansiolítica e 

antidepressiva (FELIPE et al., 2007), antiangiogênica (RAJ et al., 2011), 

antiaterosclerótica (SON et al., 2012) e antidiabética (RAO et al., 2012).  

Verificou-se que a piplartina apresentou forte ação biocida contra os fungos 

Cladosporium cladosporioides e C. sphaerospermum (DA SILVA et al., 2002; 

NAVICKIENE et al., 2000), contra as bactérias Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumonia e Staphilococcus aureus  (NAIKA et al., 2010) e em caramujos 

Biomphalaria glabrata, tanto em adultos quanto em embriões nos diferentes estágios 

(RAPADO et al., 2013). A piplartina também atua em diferentes parasitas, agindo 

como uma molécula tripanocida, (COTINGUIBA et al., 2009; GOMES et al., 2009; 

SILVA et al., 2007), leishmanicida, em testes in vitro e in vivo sobre promastigota 

(BODIWALA et al., 2007). 

Alguns estudos analisaram as relações entre a estrutura química e a atividade 

biológica e toxicológica com análogos da piplartina. Verificou-se que ambas as 

atividades estão envolvidas com a presença do grupo carbonila α, β insaturado e 

que a redução ou substituição de qualquer um dos dois grupamentos insaturados 

originaram moléculas sem citotoxicidade e com atividade reduzida (BEZERRA, 2008; 

BEZERRA et al., 2013; COTINGUIBA et al., 2009). 

Nos estudos com S. mansoni realizados em nosso laboratório, a piplartina 

induziu a mortalidade de 100% dos parasitas adultos expostos na concentração de 3 

µg/mL (MORAES et al., 2011) e 2 µg/mL na fase de esquistossômulos (MORAES et 

al., 2012), e em concentrações subletais, a piplartina alterou a motilidade e a 

oviposição de maneira dose dependente (MORAES et al., 2011).  Estas 

concentrações estão dentro do limite estabelecido pela Organização Mundial da 

Saúde para a realização de triagem de compostos protótipos com atividade 

antiparasitária (PINK et al., 2005). 
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Neste trabalho, foram empregadas técnicas que iniciaram a busca por 

informações que elucidem as relações entre a estrutura química e a atividade 

esquistossomicida de derivados da piplartina. Para a identificação dos grupos 

essenciais para a atividade biológica, foram avaliadas as diferenças nas respostas 

obtidas a partir de ensaios in vitro com vermes adultos de S. mansoni expostos a 

derivados sintéticos da piplartina e a avaliação de algumas propriedades 

moleculares. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1- Os derivados sintéticos da piplartina estudados apresentaram uma 

atividade inferior à observada para a piplartina. 

2- No entanto, foi possível identificar especificidade entre gêneros, sendo o 

composto 15 o mais efetivo contra os parasitas machos e o 12 para as 

fêmeas. 

3- Todos os compostos avaliados apresentaram respostas dose—

dependentes e tempo—dependentes para a mortalidade, motilidade e 

acasalamento.  

4- Mudanças na estereoquímica, no equilíbrio hidrófilo-lipófilo (valores de 

ClogP) e na distribuição de densidade eletrônica (MPE) podem explicar as 

diferenças na atividade esquistossomicidas dos derivados e da piplartina. 

5- As modificações realizadas na porção trimetoxibenzeno e a remoção da 

dupla ligação foram as que mais afetaram a atividade esquistossomicida. 
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