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RESUMO 

Verdaguer, IB. Avaliação de possíveis inibidores da biossíntese de produtos isoprenilados e 

estudo da biossíntese de prenilquinonas nos estágios intraerotricitários de Plasmodium 

falciparum. Dissertação de mestrado (Parasitologia). Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, 2018. 

Anteriormente, o nosso grupo identificou nos estágios intraerotricitários de Plasmodium 

falciparum a biossíntese de diversas moléculas isopreniladas: dolicóis, carotenóides e 

proteínas isopreniladas, além de várias prenilquinonas como o tocoferol, a menaquinona-4 

(MQ-4), as ubiquinonas 7, 8 e 9 (UQ) e a filoquinona. A importância de tais moleculas 

desencadeou a investigação do efeito de derivados do tiosalicilato de farnesila (FTS) e 

nitisinona na inibição da biossíntese de diversas moléculas isopreniladas e também o seu 

efeito antimalárico in vitro. Com esta finalidade, foram realizadas marcações metabólicas a 

fim de se avaliar a biossíntese das diferentes prenilquinonas e a isoprenilação de proteínas. Os 

derivados de FTS mostraram atividade melhorada e poderiam intereferir na isoprenilação de 

proteínas. Já a nitisinona parece inibir a biossíntese de tocoferol.  Por outro lado iniciou-se um 

estudo amplo espectro da biossíntese de prenilquinonas e a procura da biossíntese de 

plastoquinona (PQ) no parasita. Ao marcar metilações dependentes de S-adenosil-L-[metil-

3
H] metionina (SAM), foi possível identificar a biossíntese de todas as prenilquinonas 

plasmodiais, exceto a MQ-4. Já encontramos alguns indícios da biossíntese de PQ em 

Plasmodium por meio de técnicas de radiomarcação metabolica, mas não foi possível 

confirmar os resultados por espectrometria de massas. Finalmente, foi avaliada a biossíntese 

das isoformas de UQ sob diferentes condições ambientais e atovaquona. Os resultados 

indicam que devido às mudanças na saturação de oxigênio na cultura ocorrem modificações 

na proporção entre as três isoformas plasmodiais de UQ. O aumento da saturação de oxigênio 

parece desencadear um incremento no pool intracelular de UQs e esta pode ser a causa da 

redução do efeito da atovaquona nessas condições. O efeito da atovaquona pode ser revertido 

por decil-UQ (análogo de UQ), mas não por MQ-4. Estudos de combinação de compostos 

demostram que a inibição da biossíntese da prenilquinona a nível farmacológico pode ser uma 

boa opção para melhorar a eficácia da atovaquona. O estudo abre oportunidades para o 

desenvolvimento racional de novos antimaláricos/combinações farmacológicas e aprofunda 

no estudo do metabolismo do parasita. 

Palavras chave: Plasmodium falciparum, Malária, Prenilquinonas, Proteínas isopreniladas, 

Isoprenóides, Atovaquona, Nitisinona, Ubiquinona, Tiosalicilato de farnesila. 
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ABSTRACT  

 
Verdaguer, IB. Evaluation of possible inhibitors of isoprenylated products biosynthesis and 

study focused on the prenylquinone biosynthesis in the intraerythrocytic stages of 

Plasmodium falciparum. Master dissertation (Parasitology). Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, 2018. 

Previously, our group identified the biosynthesis of several isoprenylated molecules in 

Plasmodium falciparum: dolichols, carotenoids and isoprenylated proteins. We also identified 

several prenylquinones, including tocopherol; menaquinone-4 (MQ-4); ubiquinones 7, 8, and 

9 and phylloquinone. Here it was studied the effect of derivatives of farnesyl thiosalicylate 

(FTS) and nitisinone in inhibiting the biosynthesis of several isoprenylated molecules as well 

as its antimalarial effect in vitro. In addition, metabolic markers were performed in order to 

evaluate the biosynthesis of the different prenylquinones and on protein isoprenylation. The 

FTS derivatives showed improved activity and interfered in protein isoprenylation. Nitisinone 

appears to inhibit tocopherol biosynthesis. On the other hand, it was performed a broad 

spectrum study of prenylquinone biosynthesis and the search for plastoquinona (PQ) 

biosynthesis in the parasite. By performing S-adenosyl-L- [methyl-
3
H] labeling,   we were 

able to identify methionine-dependent (SAM) methylations for the biosynthesis of all 

plasmodial prenylquinones except MQ-4. It were found some evidences for PQ biosynthesis 

in Plasmodium by employing metabolic radiolabelling techniques, however it it was not 

possible to confirm the results by mass spectrometry. Biosynthesis of UQ isoforms under 

different environmental conditions was also investigated. The results indicate that, due to 

changes in oxygen saturation in the culture, the ratio between the three plasmodial isoforms of 

UQ is modified. Increased oxygen saturation appears to trigger an increase in the intracellular 

UQ pool, and this may be the cause for the reduction in the effectiveness of atovaquone under 

these conditions. Finally, it has been demonstrated that the effects of atovaquone can be 

reversed by decyl-UQ (UQ analogue), but not by MQ-4. Inhibitions in UQ biosynthesis at a 

pharmacological level appear to be a good option for improving atovaquone efficacy. The 

study opens up opportunities for the rational development of new antimalarial / 

pharmacological combinations and delves into the study of parasite metabolism.  

Key words: Plasmodium falciparum, Malaria, Prenylquinones, Isoprenylated proteins, 

Isoprenoids, Atovaquone, Nitisinone, Ubiquinone, Farnesyl thiosalicicylic acid. 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/intraerythrocytic
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demetilubiquinona-9 3-metiltransferase 

UbiH 
Monoxigenase da biossíntese de ubiquinona / 2-

octaprenil-6-metoxifenol hidroxilase 

UbiI 2-Poliprenilfenol 6-hidroxilase 

UbiX 4-Hidroxi-3-poliprenilbenzoato decarboxilase 

UPLC 

Ultra Performance Liquid Chromatography, 

cromatografia cromatografia liquida de ultra 

eficiência de fase reversa, pelas siglas em inglês 

UQ/UQH2 Ubiquinona/ubiquinol 

UV Ultra Violeta 

Vitamina K1 Filoquinona 
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Vitamina K2 Menaquinona 

VTE1 Tocoferol ciclase 

VTE3 
2-Metil-6-solanesil-1,4-benzoquinol metiltransferase, 

2-metil-6-phitilquinol metiltransferase 

VTE4 Tocoferol O-metiltransferase 

α-TMT Tocoferol O-metiltransferase 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Introdução à Malária 

 

Na espécie humana são conhecidas seis espécies de Plasmódios que podem ocasionar 

malária (doença também conhecida como paludismo ou impaludismo). As espécies são 

Plasmodium ovale (causador da malária terçã benigna), Plasmodium vivax (malária terçã 

benigna), Plasmodium malariae (malária quaternã), Plasmodium knowlesi (malária benigna, 

parasitando também primatas não humanos) Plasmodium simium (exclusiva no Brasil) e, a 

espécie que ocasiona a forma mais grave da doença, Plasmodium falciparum (malária terçã 

maligna) (1,2). Estima-se que no ano de 2016 cerca de 216 milhões de pessoas foram 

acometidas pela malária das quais cerca 445.000 morreram (1). A doença é endêmica no 

pacifico oriental, África e na América do Sul onde concentra-se no terço norte do continente 

(incluindo o norte do Brasil) (1). A maioria das mortes aconteça na África subsaariana (1). 

A doença é caracterizada por intervalos de três dias de febre alta, dores de cabeça e 

musculares, náuseas e, em certas ocorrências, um quadro hemorrágico. Aparecem períodos de 

febre muito alta que, se intercalam com períodos sem. Às vezes quando o paciente está 

infectado com P. falciparum ocorre à forma cerebral, pulmonar ou placentária da doença que, 

nos casos mais graves, pode levar a aparição de convulsões, estado de coma, e até o óbito ou 

produzir abortos em mulheres gestantes (1).  

 

1.1.2 O Ciclo de vida do Plasmodium falciparum 

 

Plasmodium spp é um protozoário apicomplexo de ciclo heteroxeno, necessitando, 

portanto, de dois hospedeiros para completar o seu ciclo (figura 1). Nos mosquitos do gênero 

Anopheles ocorre à fase sexuada (esporogonia). Deste modo o mosquito é o hospedeiro 

definitivo e vetor responsável pela infecção em humanos. No homem, hospedeiro 

intermediário, ocorre à fase assexuada (esquizogonia). A infecção na espécie humana inicia-se 

com a picada do mosquito fêmea, a qual necessita de sangue para a maturação dos ovos (os 

machos se se alimentam de seiva). Durante o repasto sanguíneo, o mosquito libera os 

esporozoítos na corrente sanguínea, juntamente com a saliva. Em seguida os esporozoítos 

migram para o fígado, invadem os hepatócitos e iniciam o ciclo intra-hepático. Nesta fase, os 

esporozoítos realizaram a esquizogênese, se diferenciando em esquizonte hepático. 
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Posteriormente, acontece a lise do hepatócito liberando os merozoítos no sangue. Os 

merozoítos rapidamente invadem hemácias iniciando o ciclo intraeritrocitário. No interior da 

hemácia o parasita realiza a segunda esquizogênese e se diferenciar para trofozoíto e, 

consecutivamente, a esquizonte hemático. Três estágios são identificados dentro da hemácia: 

o anel que madura para trofozoito e consecutivamente para esquizonte. Uma estratégia para 

evitar passar pelo baço (onde as hemácias são fagocitadas) é a produção de proteínas adesivas 

que serão transportadas para a superfície da membrana da hemácia. Essas proteínas variam 

para evitar uma resposta humoral efetiva contra o Plasmodium (3). A função é se ligar no 

endotélio vascular e, desta forma, o parasita consegue fixar a hemácia nos vasos. 

Ao fim do ciclo intraeritrocitário, ocorre à lise da hemácia liberando novos merozoítos 

no sangue dando continuidade ao ciclo. O parasita pode repetir o comentado ciclo durante 

duas ou três semanas, infectando repetitivamente as hemácias. Por outro lado, as formas 

assexuais também podem se diferenciar em gametócitos e estes para gametas masculinos (de 

quatro a oito gametas) ou femininos (um macrogameta). Estas formas poderm ser ingeridas 

pelo mosquito em outro repasto sanguíneo. No mosquito, os gametas vão se fusionar para 

formar o zigoto e, posteriormente, formam os oocinetos que vão invadir o endotélio intestinal 

do mosquito, onde se diferenciam em esporozoítos. Os esporozoítos podem migrar até as 

glândulas salivares e serem inoculados a um novo hospedeiro vertebrado durante outro 

repasto sanguíneo do inseto (1).  
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Figura 1. Esquema do ciclo da malária: Durante o repasto sanguíneo, a fêmea de anofelino inocula 

esporozoítas no humano (1). Os esporozoítas chegam ao fígado e invadem hepatócitos (2) e se diferenciam para 

esquizontes (3), que vão romper a célula liberando merozoítas na corrente sanguínea (4). Depois do ciclo 

hepático, o parasita inicia o ciclo eritrocítico. Os merozoítas invadem os eritrócitos (5) e novamente se 

diferenciam em esquizontes (6) e liberam mais merozoítas (6). Alguns parasitas se diferenciam em gametócitos 

(7) que podem ser ingeridos por uma fêmea de anofelino novamente (8). As formas sexuais formam o zigoto (9) 

que por sua vez se diferencia na forma móvel, o oocineto (10), no intestino médio do inseto. Os oocinetos 

invadem a parede do intestino e se desenvolvem em oocistos (11). Inicia-se a esporogonia e formam-se 

esporozoítas (12) que são liberados.  As esporozoítas migram via hemolinfa para as glândulas salivares. Através 

picada, os esporozoítas poderão ser inoculados no hospedeiro vertebrado iniciando o ciclo novamente. 

Modificado de www.cdc.gov.  

 

1.1.3 Filogenia de parasitas apicomplexos 

 

O P. falciparum, assim como Toxoplasma gondii, Theileria spp. e Babesia spp são 

parasitas apicomplexos pertencentes a um grande e diverso grupo de eucariotas microscópicos 

denominados alveolados. Umas das características principais dos protozoários alveolados é a 

presença de uma camada de alvéolos subcorticais que lhes dão resistência mecânica. Os 

grupos incluídos na denominação de alveolados são os dinoflagelados, ciliados e 

apicomplexos (4). Existem evidências de que os alveolados sofreram dois processos de 

endossimbiose (figura 2). Uma endosimbiose primária, entre um organimo nucleado 

fagotrofo e uma cianobactéria. Este acontecimento teria dado origem ao clado Archaeplastida 

que inclui o grupo dos glaucocystophytes, rhodophytes (algas vermelhas) e o grupo 

Viridiplantae (algas verdes e plantas terrestres). Já a endosimbiose secundária 

http://www.cdc.gov/
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provavelmente ocorreu entre um segundo fagotrofo ancestral de todos os cromoalveolados e 

uma alga vermelha (5). 

Diferentes grupos de cromoalveolados surgiram após a endossimbiose secundária 

incluindo colpodélidos, croméridos, diátomos e apicomplexos. Dentro de estes grupos existem 

numerosos ciliados e dinoflagelados não-fotosintetizantes e de vida heterótrofa que perderam 

o cloroplasto ou a presença de pigmentos ou galactoglicerolipídeos ao longo do processo 

evolutivo, mas também é possível encontrar espécies de dinoflagelados que são 

fotossintetizantes e que possuem clorofila, peridinina e galactoglicerolipídeos. No caso dos 

apicomplexos, a maioria dos organismos é parasita intracelular que não biosintetiza 

pigmentos. Porém, alguns apresentam uma organela denominada apicoplasto, um cloroplasto 

modificado não fotossintetizante contendo o seu próprio genoma (4). Devido a estes processos 

de endosimbiose, diversas vias metabólicas desses organismos são compartilhadas com 

organismos fotossintéticos. A posterior descoberta do organismo Chromera vela, reforçou a 

hipótese de que os parasitas apicomplexos derivam de protozoários de vida mutualista com 

animais (uma vez que Chromera vela é um protozoário fotossintetizante que está em simbiose 

com corais e é filogeneticamente próximo aos apicomplexas) (6,7)  

 

Figura 2. Esquema dos processos endossimbióticos dos cromoalveolados: Esquema que mostra os diferentes 

processos de endossimbiose que podem ter acontecido ao longo da historia evolutiva dos alveolados. Indicam-se 

os diferentes grupos taxonômicos e espécies que surgiram ao longo da evolução dos alveolados. Esferas são 

representativas de células contendo ou não diferentes tipos de plastídios (legenda).  As setas verdes a azuis 

indicam percurso temporal. As setas verdes podem ser correlacionadas à ordem dos diferentes acontecimentos 

evolutivos, as azuis não. Setas pretas indicam processos de endossimbiose. Finalmente, setas descontínuas 

indicam descontinuidade no tempo, setas contínuas indicam continuidade temporal. Figura própria realizada para 

a presente tese. As informações necessárias para a elaboração foram encontradas na referencia 4º. 
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Estudos de microscopia eletrônica com parasitas do gênero Plasmodium revelaram que 

o apicoplasto é uma organela envolta por quatro membranas. Este fato é considerado uma das 

maiores evidências dos processos de endosimbiose ocorridos ao longo da história evolutiva 

dos apicomplexas (7). A quarta membrana do apicoplasto (ou membrana externa) derivaria do 

vacúolo digestivo que outrora envolveu a alga vermelha ancestral; a terceira membrana 

(também denominada membrana periplástida) derivaria da membrana plasmática da alga e, 

finalmente, a segunda e primeira membrana derivariam respectivamente da membrana externa 

e interna do plastídio primário da alga (figura 2). O espaço entre a quarta e a terceira 

membrana é denominado compartimento periplástido e deriva do citosol do endossimbionte 

(4).  

 

1.1.4 Epidemiologia, medidas de prevenção e controle da malária   

 

A malária é uma das doenças mais antigas de que se tem conhecimento. No passado, 

boa parte do território mundial era afetado, incluindo regiões não tropicais atualmente livres 

de malária (8). Porém, somente no século passado se iniciaram esforços globais para a 

erradicação da doença. Em maio de 1955, a Organização Mundial da Saúde aprovou a Oitava 

Campanha Global de Erradicação da Malária com base na utilização generalizada de 

inseticidas como o diclorodifenil tricloroetano (DDT) e de antimaláricos. Em 1967 este 

programa levou à parcial erradicação da malária em todos os países desenvolvidos onde a 

doença era endêmica (8). Inclusive em grandes territórios da Ásia e da América Latina 

desapareceu o risco de infecção. Porém, o surgimento da resistência dos mosquitos ao DDT e 

dos parasitas aos derivados de quinina levaram ao posterior fracasso do programa. 

 Depois de tal episódio a estratégia aprovada para o controle da malária se deu pela 

Conferência Ministerial sobre o Controle da Malária em 1992 e foi posteriormente 

confirmada pela Organização Mundial da Saúde em 1993. A estratégia se concentrou mais 

nos cuidados primários de saúde e no uso inteligente dos fármacos antimaláricos já 

disponíveis (9). Porém, nas áreas afetadas pela malária, muitas vezes não existia suficiente 

recursos financeiros e humanos para o correto planejamento, gestão do controle, o correto 

diagnóstico e para o tratamento da doença. Ademais, a expansão e surgimento de novas 

resistências aos antimaláricos, à ausência de tratamentos imunoprofilácticos efetivos e a falta 

interesse político são fatores que podem favorecer fracasso dos programas de erradicação (10, 

11, 12). 
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Atualmente a malária é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, 

afetando especialmente a África (11) (figura 3). Deste modo, as regiões mais pobres em termo 

econômico e de desenvolvimento humano são justamente as mais afetadas pela malária (1, 10, 

13, 14). Estima-se que, devido ao aquecimento global, a distribuição da malária é que possa se 

expandir para regiões atualmente não endêmicas (14) e o cenário se torna mais preocupante 

sabendo que não existem estratégias imunoprofiláticas para poder evitar uma eventual 

expansão (15). No Brasil, a malária foi endêmica em todo o território até final do século XIX 

porém hoje encontra-se limitada ao norte do país (16). 

 

Figura 3. Mapa da distribuição da malária. Mapa mundi elaborado pela Organização Mundial da Saúde que 

mostra as regiões com presença de malária no mundo no ano de 2016 em comparação ao ano 2000. Em azul os 

países endêmicos em malária o ano 2016; em verde países que eram endêmicos no ano 2000, mas deixaram de 

ser em 2016; em branco países não endêmicos; em roxo, países sem dados recolhidos. Pedimos para não 

confundir a região dos grandes lagos no Canadá (azul) como regiões com presença de malária. Extraído da 

referência 16. 

 

1.1.5 Terapêutica da malária humana e resistências aos antimaláricos 

 

Há 3000 anos, na China, a planta artemisia já era utilizada para o tratamento de febres 

e, na América do sul, indígenas usavam a quina com semelhante finalidade (17,18). Ambas as 

plantas contêm substâncias utilizadas na atualidade de eficácia bem conhecida contra ao 

Plasmodium (19, 20). Atualmente, os princípios ativos e derivados da artemisia 
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(sesquiterpenoslactonas como a artemisina ou artesunato) e a quina (aminoquinolonas como a 

cloroquina, amadioquina, primaquina) são medicamentos de referência para malária 

juntamente com o grupo das diaminopiridinas (pirimetamina), os inibidores de 

deshidrogenases mitocondriais (atovaquona) e os inibidores da dihidropteroato sintase 

(sulfonamidas). Dentre todas as estratégias para tratar malária, a inibição da formação de 

hemozoína é a que demostrou ser mais eficaz (21, 22). A hemozoína (ou pigmento malárico) é 

um produto da degradação da hemoglobina produzida pelo parasita. Depois da proteólise da 

hemoglobina para fins nutritivos, o Plasmodium converte o grupo heme em hemozoína, visto 

que é um produto menos oxidante e, portanto menos tóxico (21, 22). Com isso, a inibição 

deste processo tem-se mostrado um efetivo meio de combate do parasita via estresse oxidativo 

(21). Apesar da importância dos antimaláricos, vale salientar que o tratamento de suporte 

baseado no uso de antipiréticos, metoclopramida, fluidoterapia ou domperidona entre outros, 

pode ser tão importante quanto o tratamento etiológico da malária (20). 

Ao longo do tempo surgiram cepas resistentes aos tratamentos usados para o 

tratamento e controle da doença (23). Este fato é favorecido pelo uso irresponsável dos 

fármacos, assim como por características do próprio parasita, como a sua reprodução sexuada. 

Por esse motivo se tornou prioritária a buscas por novas drogas eficazes. Por este motivo é 

interessante o estudo das vias metabólicas essenciais para o parasita, mas ausentes no 

humano, como por exemplo, as vias relacionadas ao apicoplasto (24). Sabe-se que P. 

falciparum apresenta algumas vias metabólicas mais conhecidas por estarem presentes em 

organismos fotossintéticos e que essas vias estão associads ao apicoplasto. Neste sentido, têm 

sido estudadas varias fitotoxinas e herbicidas ativos contra o Plasmodium (25,26,7). Ao longo 

da introdução serão apresentadas diversas vias metabólicas plasmodiais tipicamente de 

plantas/bactérias assim como compostos fitotóxicos eficazes. 

 

1.2 Metabolismos de interesse farmacológico em Plasmodium falciparum 

 

1.2.1 Metabolismo associado ao apicoplasto 

 

O apicoplasto foi inicialmente descrito em Toxoplasma gondii e posteriormente em P. 

falciparum. A origem fotossintética da organela e a presença de vias metabólicas ausentes no 

hospedeiro estimularam muitos autores a considerem o estudo do apicoplasto uma excelente 

estratégia para a obtenção de novos antimaláricos (27). A organela se destaca pela 
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proximidade física com a única mitocôndria do parasita e sabe-se que as funções metabólicas 

de ambas as organelas estão intimamente relacionadas (28, 29). Inclusive, algumas vias 

metabólicas, como por exemplo, a biossíntese de grupo heme, parecem ser realizadas de 

forma entrelaçada entre as organelas (28, 29). Isso levou alguns autores no passado a 

considerar o apicoplasto uma reserva metabólica para a mitocôndria (30, 31). O 

sequenciamento do genoma do apicoplasto demonstrou a presença de sequências relacionadas 

somente com a replicação, transcrição e tradução de DNA (32). Porém, posteriores análises 

bioinformáticas em P. falciparum apontaram que as biossínteses de ácidos graxos, 

isoprenóides e do heme provavelmente ocorram no apicoplasto (28). Esse fato leva a pensar 

que a organela poderia ter uma função importante no fornecimento de vários compostos para 

o parasita. Curiosamente, todo o aporte de cujo carbono da organela parece prover dos dois 

únicos transportadores conhecidos: PfoTPT e PfiTPT (transportadores de triosas fosfato de 

Plasmodium falciparum, pelas siglas em inglês; translocador de fosfoenolpiruvato / fosfato de 

Plasmodium falciparum, pelas siglas em inglês) (33).  

 

1.2.2 Isoprenóides e derivados  

 

A biossíntese de isoprenóides é presente em quase todos os seres vivos conhecidos 

(34, 35, 37). O grupo dos isoprenóides e compostos isoprenilados envolve moléculas diversas 

e importantes para a vida como as ubiquinonas (UQ),  esteróis, compostos isoprênicos ligados 

a RNA ou proteínas (proteínas isopreniladas), dolicóis, carotenóides e variedade de vitaminas. 

Existem duas vias caracterizadas para a biossíntese de isoprenóides, as quais são conhecidas 

como a via do mevalonato (via MVA) e do 2C-metil-D-eritritol-2-fosfato (viaMEP) (37) 

(figura 4). O produto final de ambas as vias é o isopentenil pirofosfato (IPP) e/ou o seu 

isômero, o dimetilalil pirofosfato (DMAPP), interconversíveis pela ação da enzima IPP 

isomerase. Uma molécula de IPP e uma de DMAPP podem se condensar para formar o 

pirofosfato de geranila (GPP), que a sua vez pode se condensar com outro IPP para formar o 

farnesil pirofosfato (FPP). Se o FPP for condensado com o IPP mais uma vez se forma o 

pirofosfato de geranilgeranila (GGPP). Essas três reações comentadas são catalisadas por 

preniltransferases (37). Os produtos finais da via MEP são utilizados na biossíntese de 

compostos isoprênicos secundários como carotenóides, vitaminas ou prenilquinonas uma vez 

formadas as unidades isoprênicas básicas (34, 35).  
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A via MVA foi à primeira via a ser descoberta para a síntese de isoprenóides e, 

durante muitos anos, acreditou-se que era a única forma de sintetizar isoprenóides em plantas, 

fungos, arqueabactérias, eubactérias e diversos protozoários (35, 36). A via MVA se inicia 

com a atividade da enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA sintase (HMG-CoA sintase), que 

condensa o acetil-CoA ao acetoacetil-CoA, gerando HMG-CoA. Os passos seguintes são: (i) a 

formação do mevalonato pela ação da enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase (HMG-

CoA redutase). (ii) duas fosforilações consecutivas catalisadas pelas enzimas mevalonato 

quinase e fosfomevalonato quinase, tendo como produto 5-difosfomevalonato (iii) formação 

de isopentenil pirofosfato por ação da enzima difosfomevalonato decarboxilase (37). Por 

muito tempo permaneceu inexplicado porque em alguns organismos não ocorria a 

incorporação dos carbonos do acetato em IPP e em produtos isoprenilados de cloroplastos 

(como a plastoquinona ou a clorofila); este fato não concordava com a ideia que a via MVA 

era a fonte única de IPP para todos os organismos (35). Rohmer et al. (35, 37) demostraram 

que existe mais de uma alternativa para sintetizar isoprenóides na natureza. Utilizando 

glicose, acetato, piruvato e gliceraldeído-3-P marcados com carbonos pesados, observaram 

que, além do IPP, também apareciam outros metabólitos marcados não conhecidos na via do 

MVA. Esses metabólitos correspondiam à intermediários da via do MEP que demonstrou ser 

independente do acetato/mevalonato. Essa via foi identificada primeiramente em organismos 

fotossintéticos e bactérias (35). A via MEP se inicia com a enzima 1-deoxi-D-xilulose 5-

fosfato sintase (DXS), uma enzima dependente de tiamina, a qual condensa uma molécula de 

gliceraldeído 3- fosfato com uma molécula de piruvato. O produto é a 1-deoxi-D-xilulose-5-

fosfato (DOXP). A enzima 1-deoxi-D-xilulose 5-fosfato reduto isomerase (DXR) forma o 2-

C-metil-D-eritrol-4-fosfato (MEP). A fosmidomicina inicialmente foi identificada como um 

inibidor especifico da enzima DXR e vêm sido proposta como antibiótico frente algumas 

doenças (38). No passo seguinte à enzima 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato citidina-transferase 

(MCT) condensa o MEP com uma molécula de citidina trifosfato (CTP). O produto obtido é o 

4-(citidina-5-difosfo)-2C-metil-D-eritritol (CDP-ME). A 4-(citidina-5-difosfo)-2C-metil-D-

eritrol quinase fosforila, utilizando uma molécula de ATP, o CDP-ME produzindo 4-(citidina-

5-difosfo)-2C-metil-D-eritritol-2-fosfato (CDP-MEP). A enzima 2C-metil-D-eritritol-2,4-

ciclodifosfato sintase (MCS) converte o CDP-MEP em 2C-metil-D-eritritol-2,4-ciclodifosfato 

(MEcPP). A seguir, a enzima hidroximetilbutenil difosfato sintase (GcpE) reduz o MEcPP a 

1-hidroxi-2-metil-2-(E)-butenil 4-difosfato (HMBPP) (35). Ao fim forma-se o IPP e o seu 
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isômero, o DMAPP pela ação da hidroximetilbutenil difosfato redutase sobre o substrato 

HMBPP (37, 35). 

A distribuição da via do MVA e MEP segue um complicado padrão na natureza 

devido à transferência horizontal de informação genética entre organismos, assim como as 

origens endosimbióticas das organelas. Aparentemente, a maioria dos indivíduos do grupo 

Archaea utiliza a via do MVA, enquanto a maioria de bactérias utiliza a via MEP (35, 36, 38). 

A via do MVA também é utilizada como fonte única de precursores isoprênicos por todos os 

animais e fungos conhecidos (34). Interessantemente, as plantas possuem as duas vias 

compartimentalizadas em espaços subcelulares diferentes e é capaz de usá-las para fornecer 

metabólitos distintos: A via do MVA encontra-se no citosol, participando da biossíntese de 

UQ (dentre outros compostos) e a via MEP encontra-se no cloroplasto fornecendo unidades 

isoprênicas para a biossíntese de clorofila, filoquinona, plastoquinona ou tocoferol, entre 

outros (36,37). Protistas não apresentam um padrão claro de distribuição das vias MVA e 

MEP para a biossíntese de isoprenóides (38).   

Em diferentes organismos, incluindo diferentes espécies de protozoários patógenos, 

tem sido estudada a biossíntese de isoprenóides, elucidando-se variantes exóticas da via 

MEP/MVA e inclusive indicando a existência de vias alternativas a MVA e MEP (39, 40, 41, 

42, 43). Por exemplo, em Leishmania mexicana, foram encontrados índices de uma via 

dependente de leucina não acoplada à via de MVA para a biossíntese de IPP (39). A 

incorporação de Leucina em cadeias isoprênicas também foi demonstrada em outros 

organismos, como as Archaea halofílicas (40). Além disso, existem variações via do MVA 

descritas em Thermoplasma acidophilum que usam como intermediários mevalonato 3-

fosfato, 3,5-difosfomevalonato e isopentenil fosfato (42). Finalmente, existem alguns indícios 

da existência de uma via iniciada por intermediários do metabolismo de pentoses fosfato para 

os quais há apenas algumas evidências de sua existência em cianobactérias (43, 44).   
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 Figura 4. Esquema das diferentes vias de biossíntese de isoprenóides: Esquema das 

diferentes vias para biossíntese de isoprenóides atualmente conhecidas. A seta vermelha 

pontilhada indica a via de biossíntese de IPP a partir de metabólitos intermediários da via das 

pentoses-fosfato, predita por Ershov et al 2002 (43) em estudos com Synechocystis sp. 

Enzimas: BCAT / LeuT / LeuDH. Aminotransferase de aminoácidos ramificados / leucina 

transaminase / leucina desidrogenase, EC 2.6.1.42 / 2.6.1.6 / 1.4.1.9; complexo BCKADH / 

VOR. 2-Oxoisovalerato desidrogenase, E1; E2; E3 / 3-metil-2-oxobutanoato desidrogenase, 

EC 1.2.4.4; 2.3.1.168; 1.8.1.4 / 1.2.7; IVD/ACADM. Isovaleril-CoA desidrogenase / acil-CoA 

desidrogenase, EC 1.3.8.4 / 1.3.8.7; MCCase. 3-Metilcrotonil-CoA carboxilase, EC 6.4.1.4; 

MGCH. Metilglutaconil-CoA hidratase EC 4.2.1.18; HMGS. Hidroximetilglutaril-CoA 

sintase, EC 2.3.3.10; HMGR. Hidroximetilglutaril-CoA redutase, EC 1.1.1.34 / 1.1.1.88; 

MVK. Mevalonato quinase, EC 2.7.1.36; PMK, Fosfomevalonato quinase, EC 2.7.4.2; MVD. 

Difosfomevalonato decarboxilase, 4.1.1.33; DXS. 1-Deoxi-D-xilulose-5-fosfato sintase, EC 

2.2.1.7; DXR. 1-Deoxi-D-xilulose-5-fosfato redutoisomerase, EC 1.1.1.267; IspD. 2-C-Metil-

D-eritritol 4-fosfato citidililtransferase, EC 2.7.7.60; IspE. 4-Difosfocitidil-2-C-metil-D-

eritritol quinase, EC 2.7.1.148; IspF. 2-C-Metil-D-eritritol 2,4-ciclodifosfato sintase, EC 

4.6.1.12; IspG. (E)-4-Hidroxi-3-metilbut-2-enil-difosfato sintase, EC 1.17.7.1 / 1.17.7.3; 

IspH. 4-Hidroxi-3-metilbut-2-en-1-il difosfato redutase, EC 1.17.7.4.  
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1.2.3 Biossíntese de isoprenóides em Plasmodium falciparum: uma controversa 

 

Umas das primeiras evidências da biossíntese de isoprenóides em Plasmodium foi 

apresentada por Mbaya et al. no ano 1990 (45). Mbaya et al. estudaram o metabolismo de 

isoprenóides em Plasmodium falciparum e Saccharomyces cervisiae (controle) in vitro por 

meio marcação metabólica e cromatografia TLC. Nesse trabalho, os pesquisadores incubaram 

o extrato de parasitas com ácido acético ou mevalonato (precursores e intermediários da via 

do MVA) radiativamente marcados e identificaram essa radioatividade em moléculas de 

pirofosfato de farnesila (FPP), IPP e farnesol, algo que não ocorria em extratos de hemácias 

não infectadas (45). Os autores também demonstraram a incapacidade das hemácias 

infectadas (e íntegras) transportarem o mevalonato exógeno. Além disso, quando hemácias 

infectadas foram incubadas com ácido acético tritiado não foi possível identificar 

radioatividade em frações de parasita solubilizadas por saponina, o que indicou que a 

biossíntese de esteróis não estava presente em Plasmodium falciparum. No passado, o nosso 

grupo utilizou mevalonato e análogos de intermediários da via MVA tritiados, com o intuito 

de identificar produtos isoprenilados derivados dessa via metabólica, porém nenhum produto 

foi identificado (resultados não publicados). Curiosamente diversas estatinas (inibidores da 

HMG-Coa redutase) como lovastatina e sinvastatina em Plasmodium falciparum possuem 

relativa eficácia antimalárica e a capacidade de inibir a biossíntese de vários produtos 

isoprenilados tais como ubiquinonas e dolicóis (47). 

 Apesar dos indícios citados nos parágrafos anteriores, em Plasmodium e outros 

apicomplexas que possuem plastídeo, não foram encontrados genes putativos no genoma que 

sejam homólogos às enzimas da via do mevalonato: HMG-CoA sintase, HMG-CoA redutase, 

mevalonato quinase, mevalonato diquinase ou difosfomevalonato carboxilase.  Talvez por 

esse motivo, há certo consenso atualmente de que a via do mevalonato está ausente no 

parasita. Controversamente, o trabalho de Mbaya et al. (45) ainda hoje é citado e é 

considerado uma das primeiras demonstrações da biossíntese de isoprenóides em P. 

falciparum (46, 48, 49). Vale ressaltar que ainda não foi avaliada a contribuição do transporte 

de precursores isoprênicos (IPP, FPP, GGPP) no suprimento de isoprenóides para o parasita. 

O efeito da fosmidomicina na proliferação de P. falciparum in vitro e a detecção da 

atividade da DOXP reductoisomerase em extratos protéicos desse parasita (41, 50) foram os 

primeiros indícios da presença da via MEP nesse organismo. Em seguida foi identificada a 

biossíntese dos primeiros quatro produtos intermediários da via MEP por Cassera et al. (41); 
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os autores utilizaram de parasitas incubadas com acetato, glicose e DOXP marcados 

radioativamente e avaliaram os intermediários por RP-HPLC e espectrometria de massas.  

Cassera et al. (41) também confirmaram que o tratamento com fosmidomicina afetava 

a biossíntese de alguns intermediários e moléculas isopreniladas (41). Porém, para alguns 

produtos isoprênicos observou-se pouco efeito inibitório após o tratamento. Cassera et. al (41) 

citam ainda a hipotética via iniciada por intermediários do ciclo das pentosas fosfato como 

uma possibilidade em Plasmodium (43, 44).    

Outros estudos demostraram que a fosmidomicina possuía um grande efeito sinérgico 

com a clindamicina e uma aparentemente boa atividade antimalárica in vitro e in vivo em 

testes com animais, mas os resultados dos testes em humanos mostraram uma alta taxa de 

recrudescência (51, 52, 53). Foi sugerido que a resistência natural à fosmidomicina poderia 

ser causada por modulações na regulação das fosfatases da glicólise que acabava aumentando 

os substratos para a via MEP (49). Porém, é importante dizer que o citado estudo apresenta 

diversas desconexões teóricas e imprecisões na argumentação dos resultados, extraindo 

conclusões de maneira abusiva a partir de anotações meramente putativas de enzimas. Por 

isso, parece não estar estabelecido o mecanismo de recrudescencia da fosmidomicina de 

maneira definitiva (49).   

Interessantemente, a deleção do apicoplasto in vitro com inibidores da replicação do 

DNA bacteriano (ciprofloxacina, cloranfenicol e clindamicina entre outros) mostrou uma 

morte “atrasada” do parasita a partir do segundo ciclo desde o inicio do tratamento (54). 

Contrariamente ao que seria lógico pensar, outras drogas que inibem especificamente 

diferentes vias do apicoplasto como a biossíntese de ácidos graxos ou a biossíntese 

isoprenóides parecem ter um efeito imediato (55, 56, 57).  

Afortunadamente, as tentativas quimioterapêuticas para tratar malária baseadas no 

metabolismo de isoprenóides não se limitam a via MEP. Em todos os organismos, após a 

formação de IPP/DMAPP pela via do MVA ou MEP, inicia-se um processo de elongação de 

cadeias isoprênicas (58, 59). No caso do Plasmodium, acredita-se que o IPP ou DMAPP são 

interconvertiveis por uma ainda putativa IPP isomerase (60) e consecutivamente cadeias 

maiores de FPP ou GGPP são formadas pela ação de poliprenilsintases. O composto 

residronato e seus análogos demostraram ser efetivos inibidores da enzima 

farnesil/geranilgeranil pirofosfato sintase (FPPS/GGPPS) e da  isoprenilação de diversos 

metabólitos do parasita além de apresentarem promissores resultados antimaláricos in vitro e 

in vivo (61). Finalmente, pesquisas recentes indicam que parasitas com o apicoplasto deletado 
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in vitro, ou tratados com fosmidomicina, podem ser quimicamente recuperados pela adição de 

IPP na cultura (62). Estes resultados chegaram a induziram alguns autores a concluir, 

tangenciando o reducionismo, que a única via metabólica essencial do apicoplasto era a 

biossíntese de isoprenóides (62).    

 

1.2.4 Biossínteses secundárias de compostos isoprênicos 

 

Tanto dolicóis, como proteínas isopreniladas e diversas prenilquinonas tiveram sua 

biossíntese em P. falciparum identificada, por meio de marcação metabólica com ácido 

acético, GGPP, IPP ou FPP radioativos (46, 63). As proteínas isopreniladas são modificadas 

após a tradução, por enzimas farnesil transferases e geranilgeranila transferases que unem 

cadeias isoprênicas aos resíduos de cisteína C-terminal. A isoprenilação de proteínas já foi 

caracterizada em vários parasitas, como Giardia lambia (64), Trypanosoma brucei (65) e 

Schistosoma mansoni (66). P. falciparum expressa diferentes classes de proteínas 

isopreniladas associadas à membrana lipídica, tais como GTPasas Ras, Rho e Rab, incluindo a 

proteína Rab7 de vesícula endosomal (67), a tirosina fosfatase farnesilada PfPRL e a proteína 

SNARE (Soluble NSF N-ethylmaleimide Attachment Protein, pelas siglas em inglés) Ykt6.1 

(68, 69). Posteriormente serão expostos outros estudos focados no entendimento e inibição 

farmacológica dos processos pós-traducionais de proteínas isopreniladas (70, 71, 72, 73). Por 

outro lado, diferentes prenilquinonas tipicamente de bactérias e organismos fotossintetizantes 

também foram caracterizadas no parasita. Entre elas, encontramos o tocoferol (63), diferentes 

isoformas de UQ (74) a vitamina K2 ou menaquinona-4 (MQ-4) (75) e a vitamina K1 ou 

filoquinona (PK) (resultados não publicados). É impostante mencionar que, apesar de diversos 

trabalhos somente citarem a biossíntese de UQ-9 e UQ-8 em P. falciparaum, também existem 

evidências da biossíntese de UQ-7 (76). 

 

1.2.5 Via do chiquimato e degradação de aminoácidos 

 

Existem várias vias para a conversão dos aminoácidos aromáticos tirosina e fenilalina 

em 4-hidroxibenzoato, 4-hidroxifenilpiruvato e coristmatato; necessários para a biossíntese de 

prenilquinonas e outros compostos aromáticos (figura 5). No entanto, essas vias ainda são 

pouco estudadas em protozoários parasitas. A degradação da tirosina começa com uma 

transferência de nitrogênio do aminoácido aromático para o alfa-cetoglutarato gerando 
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glutamato e 4-hidroxifenilpiruvato (4HPP). Esta reação pode ser catalisada por várias 

aminotransferases, incluindo a tirosina aminotransferase (TAT). Também a fenilalanina pode 

ser convertida em prefanato pela ação da enzima prefanato desidratase e, consecutivamente, 

para 4-hidroxifenilpiruvato pela prefanato deshidrogenase (77). A enzima 4-

hidroxifenilpiruvato desidrogenase (HPPD) pode converter 4-hidroxifenilpiruvato em 

homogentisato, o precursor aromático de tocoferol e PQ em plantas (34).  Alternativamente, o 

prefanato também pode ser convertido em corismato pela corismato mutase. 

Subsequentemente, o corismato pode ser convertido em 4-hidroxibenzoato pela ação da 

corismato-piruvato liase. 4-hidroxibenzoato é o precursor aromático específico da biossíntese 

de UQ (34, 78, 79). 

Há ainda outra via de conversão de aminoácidos para 4-hidroxibenzoato. Neste caso, a 

via se inicia com uma desaminação oxidativa; catalisada pela flavoenzima L-aminoácido 

oxidase que converte a tirosina ou outros aminoácidos em seu cetoácido correspondente 

enquanto gera amônia e peróxido de hidrogênio (80, 81). No segundo passo da via, a 

formação de 4-hidroxifenilactato (HPL) ocorre pela ação de uma redutase de HPP dependente 

de NAD
+
 previamente estudada em vários modelos de plantas (82). No terceiro passo da via, 

o HPL é convertido em 4-curamato por um mecanismo ainda não bem elucidado (82). Então, 

no quarto passo da via, o 4-cumarato, o ATP e a Coenzima A (CoA) são substratos da enzima 

4-cumarato-CoA ligase, a qual gera AMP, difosfato e 4-coumaroil-CoA (83). Ainda há 

controvérsias sobre o quinto passo da via metabólica. Loscher et al. sugeriram que esta etapa 

pode ser realizada por enzimas da beta oxidação [65] na qual 4-coumaroil-CoA seria 

oxidativamente descarboxilado a 4-hidroxibenzoil-CoA às custas de um CoA. Na sexta etapa 

da via enzimática, o 4-hidroxibenzoil-CoA derivado da reação anterior é hidrolisado em seu 

grupo tioéster, gerando 4-hidroxibenzoato. 

A via do chiquimato é outra fonte de corismato, presente em organismos 

fotossintéticos (figura 5), mas também em bactérias e aparentemente em parasitas 

apicomplexos (84, 85). A via do chiquimato se inicia quando a enzima 3-desoxi-

arabinoetulsonato-7-fosfato (DHAP) sintase forma 3-desoxi-arabinoetulsonato-7-fosfato por 

condensação de fosfoenilpiruvato (PEP) e D-eritrose-4-fosfato. O DAHP é reduzido e 

desidratado formando o ácido chiquímico. Esta molécula é fosforilada e reage novamente com 

fosfoenolpiruvato para formar 5-O- (1-carboxivinil) -3-P-chiquimato pela ação da enzima 5-

enopiruvil chiquimato-3-fosfato sintase, o alvo enzimático do herbicida glifosato (85). 

Finalmente, o corismato é formado por fosforilação do 5-O- (1-carboxivinil) -3-P-chiquimato 



38 

 

 

 

pela enzima corismato sintase. O corismato pode seguir diferentes caminhos dependendo do 

produto a ser sintetizado. A via do chiquimato parece estar ativa no citosol dos parasitas 

apicomplexos e acredita-se ser essencial para a biossíntese de folatos e prenilquinonas. 

Finalmente, o herbicida glifosato também mostrou atividade antiplasmodial in vitro 

aparentemente por inibição específica na via do chiquimato (86, 87). 

 
 

Figura 5. Esquema da biossíntese de corismato a partir de aminoácidos ou pela via do chiquimato. 

Metabolitos: DAHP. 2-Dehidro-3-deoxi-D-arabino-heptonato 7-fosfato; PEP. Fosfoenolpiruvato. Enzimas: 

TAT/ASAT. Tirosina aminotransferase, EC 2.6.1.5; HRPR. Hidroxifenilpiruvato reductase, EC 1.1.1.237; ? 

Enzima não caraterizada; 4CL. 4-Cumarato:CoA ligase, EC 6.2.1.12; HBAT. 4-Hidroxibenzoil-CoA tioesterase, 

EC 3.1.2.23; CL. Corismato liase, EC 4.1.3.40; PDH. Prefanato dehidrogenase, 1.3.1.12/1.3.1.13; PDT. 

Prefanato dehidratase, EC 4.2.1.51; CM. Corismato mutase, EC 5.4.99.5; DAHPS. 3-Deoxi-7-fosfoheptolonato 

sinatse, EC 2.5.1.54; DHQS. 3-Dehidroquinato sintase, EC 4.2.3.4; DHQD. 3-Dehidroquinato dehidratase, EC 

4.2.1.10; SDH. Chiquimato dehidrogenase, EC 1.1.1.25/1.1.5.8/1.1.1.282; SK. Chiquimato quinase, EC 2.7.1.71; 

EPSPS. 3-Fosfochiquimato 1-carboxiviniltransferase, EC 2.5.1.19; CS. Corismato sintase, EC 4.2.3.5. 

Elaboração pelo Dr. Marcell Crispim, pós-douturando do nosso grupo.  
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1.2.6 As prenilquinonas  

 

Como o seu nome indica, são substâncias formadas por um anel aromático, provinente 

da via do chiquimato (88, 89) ou da degradação de aminoácidos (77), unido a uma cadeia 

isoprênica originada pela via do MVA ou MEP dependendo do organismo (figura 6).  Devido 

à apolaridade e capacidade de se protonarem e desprotonarem, a maioria de prenilquinonas 

estão envolvidas em reações de transferência de elétrons na fase lipídica das células. Entre 

outras funções, as prenilquinonas estão envolvidas em reações tais como: evitar a 

lipoperoxidação, participar da cadeia respiratória mitocondrial, na fotossíntese ou atuar como 

cofatores para algumas enzimas. No final deste item o leitor encontrará um esquema 

resumindo a biossíntese de todas as prenilquinonas da natureza (figura 8).  
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Figura 6. Estrutura química das prenilquinonas: Estrutura química das prenilquinonas mais relevantes que 

citamos no texto. A. Plastoquinona; B. γ-Tocofeol; C. α-Tocoferol; D. Ubiquinona; E. Plastocromanol; F. 

Menaquinona; G. Rodoquinona; H. Filoquinona. As estruturas químicas da plastoquinona, γ-tocofeol, α-

tocoferol,  ubiquinona, menaquinona e filoquinona foram extraídas da base da base de datos on-line Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), conteúdo aberto disponível em: https://www.genome.jp/kegg-

bin/show_pathway?map=map00130&show_description=show. Acesso em setembro de 2018. A estrutura 

química da rodoquinona e o plastocromanol foram extraídas da base de datos Wikimedia Commons, conteúdo 

aberto disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhodoquinone.svg e 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastochromanol_8.svg para a rodoquinona e o plastocromanol 

respetivamente. Acesso em setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map=map00130&show_description=show
https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map=map00130&show_description=show
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhodoquinone.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastochromanol_8.svg
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1.2.6.1 O tocoferol 

 

Também conhecido como vitamina E, o tocoferol apresenta uma estrutura formada por 

um anel de cromanol ligado a uma cadeia isoprênica; na natureza se encontra principalmente 

nos tilacóides de cloroplastos de organismos fotossintéticos (34). A forma mais abundante de 

vitamina E é o α-tocoferol, porém existem outras formas que se distinguem por modificações 

no anel de cromanol. Em total, a vitamina E possui oito isômeros conhecidos, agrupados 

como tocoferóis e tocotrienóis. Existem várias funções para estes compostos, porém a mais 

estudada é a proteção frente a peroxidação de lipídeos da membrana celular (34). Outros 

estudos indicam que em organismos fotossintéticos, o tocoferol interage especificamente com 

componentes do fotosistema II (PSII) e o citocromo b-559 (91,92). Demonstrou-se que o α-

tocoferol confere fotoproteção ao PSII por dissipar o excesso de energia absorvida (92). Em 

células de mamíferos, o tocoferol é considerado por vários autores uma vitamina que participa 

de várias funções. Em humanos, o α-tocoferol parece ter um importante papel como aceptor 

de hidrogênio na dessaturação de ácidos graxos (93). Também foi postulada a associação α- 

tocoferol com NADPH quinona oxidoreductases (94) e alguns estudos sugerem que o 

tocoferol atua como um inibidor competitivo fraco do complexo do citocromo bc1, 

participando da regulação do transporte de elétrons na respiração mitocondrial (95). A 

biossíntese de tocoferol inicia-se quando o corismato é convertido em 4-hidroxifenilpiruvato e 

consecutivamente a homogentisato pela enzima 2-hidroxifenilpiruvato dioxigenase (96). O 

homogentisato será prenilado pela enzima homogentisato-fitiltransferase (HPT). Finalmente, 

diversas enzimas como a VT1, VT3 e VT4 até α-tocoferol ou γ-tocoferol catalisam diferentes 

modificações no anel aromático. Na maioria de organismos fotossintetizantes as vias de 

biossíntese de tocoferol e de plastoquinona (PQ) compartilham os mesmos passos enzimáticos 

com a exceção da prenilação do homogentisato. 

 

1.2.6.2 A filoquinona e a menaquinona  

 

A filoquinona e MQ são duas moléculas pertencentes ao grupo da vitamina K. Apesar 

de sua semelhança estrutural, as funções, origens e distribuição na natureza distam muito (97, 

98, 99). As MQs são as quinonas mais antigas da natureza (100). As MQs reduzidas tornam-

se rapidamente oxidadas e ineficientes na presença de oxigênio (101) e a sua origem parece 

ter relação com a atmosfera redutora existente antes do surgimento da fotossíntese oxigênica.  
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 Acredita-se que outras prenilquinonas surgiram em procariotas depois do evento da 

fotossíntese oxigênica, com a finalidade de participar no metabolismo aeróbio. Estes 

compostos podem ser encontrados em muitos grupos de Archaea (102) e bactérias, como, por 

exemplo, γ- δ-ε-proteobacteria, bactérias gram-positivas, bactérias sulfurosas verdes, bactérias 

filamentosas verdes (34, 101, 102). A filoquinona (vitamina K1) parece ter uma origem 

posterior na historia da Terra e a sua estrutura difere das MQs somente pela cadeia de fitol 

(34) e também é possível identificar a biossíntese de filoquinona em organismos 

fotossintéticos (104, 105). Na natureza, a filoquinona participa essencialmente na fotossíntese 

e a sua localização principal é nos cloroplastos ligada ao fotosistema I (PSI) (106).   

A cadeia lateral isoprenóide das MQs pode variar de 4 até 14 unidades isoprênicas 

formando cadeias totalmente insaturadas, parcialmente saturadas ou até totalmente saturadas 

(107). Paralelamente, a cabeça molecular também pode sofrer algumas modificações a partir 

do anel de metil-naftoquinona. Neste ultimo caso, o nome da molécula muda. Alguns 

exemplos são as demetilmenaquinonas e as metilmenaquinonas de proteobactérias e bactérias 

gram-positivas (34, 107) ou a termoplasmaquinona em Thermoplasma (109).  Interessante é o 

caso da clorobiumquinona (1'-oxo-menaquinona-7) que destaca-se por possuir um grupo 

carbonilo na cadeia lateral. Até o momento, esta prenilquinona só foi identificada em 

bactérias verdes sulfurosas e em Leishmania donovani o que concorda com uma das hipóteses 

de endossimbiose dos tripanosomátidos levantada, que sugere a ocorrência com algum 

organismo fotossintético (110). Em L. donovani, a clorobiumquinona parece estar atuando em 

cadeias de transporte eletrônico através da membrana plasmatica. 

 Outro tipo de MQ envolvida na relação patógeno-hospedeiro é a MQ-9 com um grupo 

de sulfato na cadeia lateral. Esta MQ foi encontrada em Mycobacterium tuberculosis e parece 

ser que tem a capacidade de diminuir a virulência do patógeno (111). 

Existe só uma via completamente caracterizada para a biossíntese de MQ e outra via 

ainda incompleta e muito duvidosa. A via completamente esclarecida forma o anel da 

prenilquinona a partir de corismato por meio de várias enzimas: a MenF (isocorismato 

sintase), MenD (2-succinil-5-enolpirivil-6-hidroxihexadieno-3-ciclohexano-1-carboxi 

sintase), MenH (2-succinil-6-hidroxi-2,4-ciclo-hexadieno-1-carboxilato sintase), MenC 

(succinil benzoato sintase), MenE (succinilbenzóico-CoA sintase), MenB (1,4-di-hidroxi-2-

naftoil-CoA sintase) e 1,4-di-hidroxi-2-naftoil-CoA tioesterase (DHNA-CoA tioesterase) (34, 

112). O anel de DHNA é prenilado e o anel de naftoato é metilado por um processo 

dependente de S-adenosil-L-metionina (SAM). A eventual segunda via, se conhece como a 
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via da futolosina. Essencialmente, a via divergiria da via clássica somente até a formação do 

DHNA. A via começaria quando a enzima MqnA condensa uma molécula de corismato, uma 

de inosina e uma molécula de dois carbonos (não estabelecida) para formar a  futalosina. 

Seguidamente, é suposto que a MqnB hidrolasa formaria a dexpoxantinilfutalosina (DHFL), a 

enzima MqnC ciclaria o DHFL e já a MqnD dividiria o DHFL ciclado para formar o DHNA 

(112, 113). Por outro lado, a filoquinona é biosintetizada por uma via análoga a primeira via 

de biossíntese de MQ comentada. A maior diferença entre a via para a biossíntese de vitamina 

K1 e a via completamente caracterizada para a biossíntese de vitamina K2 se encontra no tipo 

de cadeia usado para a isoprenilação do anel (34, 114, 115).   

A função mais conhecida da filoquinona é participar da fotossíntese oxigenada (115, 

116). A presença de filoquinona em membranas de plantas levou a alguns autores a sugerir 

que existem cadeias de transporte de elétrons mediadas por filoquinona em membranas 

plasmáticas de plantas atuando como sistema redox (34, 116). Por outro lado, as diferentes 

MQs estão envolvidas principalmente em processos de respiração e fotossíntese de 

procariotas (100). Estes organismos podem realizar fotossíntese anoxigênica e oxigênica e o 

processo de respiração pode usar o oxigênio como aceptor de elétrons terminal assim como o 

nitrito, o nitrato, o sulfato, o enxofre elementar, o fumarato ou o Fe (III) dentre muitos outros 

(34, 117). Em alguns organismos como E. coli, existem dois tipos de metabolismo respiratório 

em função das condições ambientais. Em condições aeróbicas a respiração se baseia na 

oxidação de succinato utilizando a UQ para transporte de elétrons, porém em anaerobiose a 

MQ  pode substituir a função da UQ (118). Já na fotossíntese, a MQ atua como transportadora 

de elétrons no PSII e no PSI de heliobactérias e bactérias sulfurosas verdes e, da mesma 

forma, a MQ de quatro unidades isoprênicas foi encontrada no PSI de certas cianobactérias, 

diátomos e algas vermelhas (34, 119). Como já comentado, em animais a MQ e a filoquinona 

formam parte do grupo da vitamina K como cofator de γ-glutamil carboxilases e pode ser 

“reciclada” por meio da enzima epóxido redutase da vitamina K (120, 121). Apesar de que a 

vitamina K se encontra envolvida em vários processos fisiológicos, o mais conhecido pela 

relevância a nível clinico é a cascata da coagulação do sangue (120, 121). 

 

1.2.6.3 As ubiquinonas 

 

A UQ é uma prenilquinona filogeneticamente mais recente que a MQ que 

provavelmente teve origem em proteobactérias (34). Existe a teoria que as proteobactérias 
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deram origem à mitocôndria por um processo endossimbiótico com outros organismos (100). 

Dessa forma, atualmente podemos encontrar UQ em α, β e γ proteobactérias assim como na 

mitocôndria, retículo endoplasmático e aparelho de Golgi entre outros compartimentos 

subcelulares de eucariotas (34, 100, 103).  O número de unidades isoprenóides da UQ pode 

variar em função da espécie. Na maioria de mamíferos é possível detectar majoritariamente 

UQ-10, mas também UQ-9 (34). Isoformas de UQ-8 a 10 foram identificadas em 

invertebrados, UQ-9 e 10 em plantas superiores, UQ-6 a 10 em fungos e UQ-1, 7 a 10 em 

bactérias (34). De forma parecida ao que acontece com outras prenilquinonas, também 

existem derivados de UQ. A rhodoquinona é uma prenilquinona de variável tamanho de 

cadeia isoprênica que ainda não se conheça bem o processo biossintético, e parece ser 

formada a partir de própria UQ em alguns organismos (122). A rhodoquinona possui um 

grupo amino que substitui um dos grupos metoxi do grupamento benzoquinona da UQ, um 

fato que outorga um baixo potencial redox à molécula. É acreditado que rhodoquinona 

poderia participar na respiração em condições de baixa saturação de oxigênio. Esta 

prenilquinona foi descoberta na bactéria roxa Rhodospirillum rubrum (123), mas atualmente 

sabemos que é amplamente distribuída na natureza em grupos tão distantes como 

Rhodospirillaceae, E. gracilis, Caenorhabditis elegans assim como algumas espécies de 

helmintos, caracóis, mexilhões e ostras (124).  

O 4-hidroxibenzoato é formado a partir do corismato através da via do chiquimato na 

maioria de baterias e plantas em eucariotas superiores pode ser fornecido pela tirosina ou 

fenilalanina (34) (figura 7). Acreditava-se que 4-hidroxibenzoato era o primeiro precursor 

aromático para a biossíntese de UQ, porém hoje em dia sabe-se que também pode ser usado 

para a biossíntese de PQ (125, 126, 127). De forma semelhante, recentemente se decribiu em 

Escherichia coli e leveduras à biossíntese de UQ a partir de p-aminobenzoato (pABA), um 

intermediário da biossíntese de folatos (128). O descobrimento questiona se os antibióticos 

inibidores da biossíntese de folatos poderiam estar a inibir a biossíntese de UQ. Porém, ainda 

é incerto qual intermediário da via é desaminado para a formação de UQ.  

Na via clássica de biossíntese de UQ, o 4-hidroxibenzoato é prenilado pela enzima 4-

hidroxibenzoato polipreniltranferase (UbiA/Coq2 dependendo do organismo) dando início às 

modificações da porção aromática da  prenilquinona (34). A comentada etapa de prenilação 

tem sido inibida para fins de pesquisa em diferentes sistemas celulares com 4-nitrobenzoato, 

um análogo de 4-hidroxibenzoato (126, 127). Uma vez ocorrido o passo de isoprenilação, a 

via de biossíntese de UQ e PQ em cianobactérias diverge, a fim de que as modificações da 
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porção aromática sejam específicas para cada prenilquinona. A ordem das diferentes 

modificações da porção aromática da futura UQ varia entre procariotas e eucariotas, porém 

em todos os casos ocorrem reações de decarboxilação, hidroxilação e metilação mediada por 

SAM (34). As últimas enzimas da via em eucariotas parecem estar localizadas na membrana 

mitocondrial. Este fato estimulou alguns autores a sugerirem que após a biossíntese de UQ 

devem existir mecanismos de transporte para as outras localizações subcelulares (129). A 

principal função descrita para as UQ é o transporte de elétrons entre os complexos I ou II para 

o complexo III da membrana mitocondrial interna. Na fotossíntese, a UQ também pode atuar 

no PSII de organismos como Rhodospirillum rubrum (34). Além disso a UQ possui atividade 

antioxidante e pode participar da inbição da peroxidação lipídica e a regeneração do tocoferol 

(130, 131, 132). 
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Figura 7.  Esquema da biossíntese ubiquinonas: Esquema das diferentes vias de biossíntese ubiquinonas a 

partir de 4-hidroxibenzoato ou p-aminobenzoato. As caixas amarelas indicam a existência de sequência putativa 

no genoma da cepa de P. falciparum 3D7 correspondente a cada passo enzimático.  UbiC. Corismato-piruvato 

liase, EC:4.1.3.40; UbiA. 4-Hidroxibenzoato polipreniltransferase, EC:2.5.1.39; UbiD. 4-Hidroxi-3-

poliprenilbenzoato decarboxilase, EC:4.1.1.98; UbI. 2-Poliprenilfenol 6-hidroxilase, EC:1.14.13.240; UbiG. 2-

Poliprenil-6-hidroxifenil metilase / 3-Demetilubiquinona-9 3-metiltransferase, EC:2.1.1.222/2.1.1.64; Coq3. 

Poliprenildihidroxibenzoato metiltransferase / 3-Demetilubiquinol 3-O-metiltransferase, EC:2.1.1.114/2.1.1.64; 

UbiH. 2-Octaprenil-6-metoxifenol hidroxilase, EC:1.14.13.-; UbiE. Demetilmenaquinona metiltransferase / 2-

metoxi-6-poliprenil-1,4-benzoquinol metilase, EC:2.1.1.163/2.1.1.201; UbiF. 3-Demetoxiubiquinol 3-

hidroxilase, EC:1.14.99.60; UbiG/Coq3. 2-Poliprenil-6-hidroxifenil metilase / 3-demetilubiquinona-9 3-

metiltransferase, EC:2.1.1.222/ 2.1.1.64. Metabolitos: SAM. S-adenosil-L-metionina; SAH. S-adenosil-L-

homocisteína. ?. Passo ainda não estabelecido. Dados extraídos da Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

database (https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map=map00130&show_description=show), Malaria 

Parasite Metabolic Pathways (MPMP) database (http://sites.huji.ac.il/malaria/), EuPathDB, Eukariotic 

Pathogen Database  (https://eupathdb.org) e os estudos de Letian Xie et al (128). Ultimo acesso 20/08/2018 para 

todas as bases de dados citadas.   

https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map=map00130&show_description=show
http://sites.huji.ac.il/malaria/
https://eupathdb.org/
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Figura 8. Esquema das vias de biossíntese de prenilquinonas. Algumas prenilquinonas apresentadas na figura 

não foram encontradas Plasmodium, mas todas são citadas no texto. O metabolismo de aminoácidos / via do 

chiquimato (setas cinza) foram simplificados. As isoprenilações (fitil-PP, solanesil-PP, poliprenil-PP) e as 

metilações ou adenilações dependentes s-adenosil-L-metionina (SAM) estão indicadas em setas curvas cinza. 

Setas continuas indicam um único passo enzimático e setas descontínuas indicam mais de um passo, processos 

ainda pouco conhecidos ou processos que foram mais bem demonstrados em outras figuras. As diferentes vias de 

biossíntese são distinguíveis pela cor das setas: Roxo claro: Biossíntese de menaquinona pela via alternativa da 

futalosina; Azul escuro: Biossíntese de menaquinona ou filoquinona pela via clássica;  Roxo escuro: Passos 

enzimáticos específicos para biossíntese de menaquinona pela via clássica; Azul claro: Passos enzimáticos 

específicos para a biossíntese de filoquinona; Preto: Biossíntese de homogentizato a partir de 4-

hidroxifenilpiruvato; Verde escuro: Biossíntese de tocoferol (34, 127); Verde claro: Passos enzimáticos para  a 

biossíntese de plastoquinona e/ou plastocromanol; Amarelo: Biossíntese de plastocromanol (34); Marrom. 

Biossíntese de 4-hidroxibenzoato a partir de corismato; Laranja: Biossíntese de ubiquinona simplificada (veja a 

via detalhada na figura 7); Vermelho: Biossíntese de rodoquinona em Rhodospirillum rubrum (124). Passos 

enzimáticos ainda não caracterizados:  ?A: passos finais da via da futalosina até menaquinona (34); ?B: 

Modificação estrutural da menaquinona gerando seus derivados. Ex.: clorobiumquinona ou menaquinonas 

sulfatadas (34) ; ?C: Formação de α-tocoferol a partir de β-tocoferol; ?D: Formação de 2-metil-6-solanesil-1,4-

benzoquinol a partir de 4-hidroxi-3-poliprenilbenzoato em cianobactérias (127); ?E: A formação de alguns 

derivados de plastoquinona (Ex. PQ-B, PQ-C) (34); ?F: Modificação estrutural da ubiquinona gerando 

rodoquinona em Rhodospirillum rubrum (122, 124). As enzimas de cada via estão representadas por caixas com 

a devida abreviação. No caso da biossíntese de tocoferol, plastocromanol e plastoquinona diferentes enzimas 

podem realizar o mesmo passo enzimático (34, 127). Também na ultima metilação mediada por SAM  diferentes 

enzimas podem realizar o processo em função do organismo (enzimas MenG/UbiE). As enzimas citadas na 

figura são: MqnA (corismato dehidratase, EC:4.2.1.151). MqnE. (aminodeoxifutalosina sintase, EC:2.5.1.120). 

ADD (aminodeoxifutalosina deaminase, EC:3.5.4.40). MqnB (futalosina hidrolase, EC:3.2.2.26). MqnC 

(dehipoxantinil futalosina ciclica sintase, EC:1.21.98.1). MqnD (1,4-dihidroxi-6-naftoato sintase, EC:1.14.-.-). 

MenF (isocorismato sintase, EC:5.4.4.2). MenD (2-succinil-5-enolpiruvil-6-hidroxi-3-ciclohexano-1-carboxilato 

sintase, EC:2.2.1.9). MenH (2-succinil-6-hidroxi-2,4-ciclohexadieno-1-carboxilato sintase, EC:4.2.99.20). 

MenC (O-succinilbenzoato sintase, EC:4.2.1.113). MenE (ácido O-succinilbenzoico-CoA ligase, EC:6.2.1.26). 
MenB (naftoato sintase, EC:4.1.3.36). DHNA-CoA (1,4-dihidroxi-2-naftoil-CoA hidrolase, EC:3.1.2.28). MenA 

(1,4-dihidroxi-2-naftoato octapreniltransferase, EC:2.5.1.74). MenG/UbiE (demetilmenaquinona 

metiltransferase / 2-metoxi-6-poliprenil-1,4-benzoquinol metilase, EC:2.1.1.163 e EC:2.1.1.201 respetivamente). 

HPPD (4-hidroxifenilpiruvato dioxigenase, EC:1.13.11.27). HPT/HGGT (homogentisato phitiltransferase / 

homogentisato geranilgeraniltransferase, EC:2.5.1.115 e EC:2.5.1.116 respetivamente). VTE3/APG1 (2-metil-6-

phitilquinol metiltransferase, EC:2.1.1.295). VTE1/DXD1 (tocoferol ciclase, EC:5.5.1.24). VTE4/α-TMT 

(tocoferol O-metiltransferase, EC:2.1.1.95). HST (homogentisato solanesiltransferase, EC:2.5.1.117). UbiC 

(corismato-piruvato liase, EC:4.1.3.40). UbiA (4-hidroxibenzoato polipreniltransferase, EC:2.5.1.39). Figura 

própria realizada para a presente tese e publicação em revista cientifica baseada na informação das citadas 

referências e a base de datos Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), conteúdo aberto disponível 

em: https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map=map00130&show_description=show. Acesso em 

setembro de 2018. 

 

 

 

1.2.7 Prenilquinonas já caracterizadas em Plasmodium falciparum 

    

A vitamina K1 e K2, o γ e α tocoferol e de diferentes isoformas de UQ de diferente 

tamanho de cadeia isoprênica representam a surpreendente variedade de prenilquinonas cuja 

biossíntese parece estar presente em P. falciparum.  Porém, ainda temos poucos dados sobre a 

função das duas formas de vitamina K e vitamina E assim como o sentido biológico da 

biossíntese de diferentes isoformas de UQ (76, 133, 134). Ademais, não está claro se os anéis 

aromáticos são provenientes da via do chiquimato ou da degradação de aminoácidos como 

acontece em outros organismos (34). Estudos bioinformáticos mostram que é possível que a 

https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map=map00130&show_description=show
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fenilalanina e a tirosina sejam convertidos para 4-hidroxifeilpiruvato pela ação de enzimas 

aspartato transaminases (PF3D7_0204500).   

Estudos no nosso laboratório demostraram a biossíntese de tocoferol em P. falciparum  

usando GGPP radioactivo e técnicas de espectrometria de massas. Por outro lado, a 

biossíntese de tocoferol foi inibida com ácido úsnico (um inibidor de união competitiva não 

reversível com a enzima HPPD em plantas) produzindo um efeito dose-resposta na 

proliferação de P. falciparum e provocando um aumento de ROS, especialmente na 

membrana das hemácias infectadas (134).  É importante destacar o raciocínio detrás do acido 

úsnico, pois alguns autores que mal leram os artigos do nosso laboratório publicaram em 

prestigiosas revistas  figuras que indicam uma inibição do acido úsnico posterior a fitilação do 

anel de homogentisato (48). O nosso grupo também demostrou que o tratamento dos parasitas 

com compostos geradores de estresse oxidativo como a cloroquina e a cercosporina 

aumentam a razão  α-tocoferolquinona / α-tocopherol (134). Sugere-se que os efeitos letais do 

ácido úsnico poderiam ser provocados entre outras causas, pela inibição da biossíntese de 

produtos derivados do homogentisato ou pelo acúmulo de tirosina, como acontece em outros 

organismos (135). Vale ressaltar que o efeito do ácido úsnico na parasitemia e no estresse 

oxidativo foi revertido por adição de tocoferol exógeno (63). Porém, é necessário comentar 

que outros autores já demostraram que o tratamento com acido úsnico gera estresse oxidativo 

em células hepáticas (que não biosintetizam vitamina E) e que este efeito também pode ser 

revertido por adição exógena de tocoferol (136). Consequentemente, não podemos ter certeza 

de qual é a causa real do estresse provocado pelo tratamento com ácido úsnico no parasita.  

A biossíntese de tocoferol parece ser estimulada in vitro quando parasitas são 

cultivados sob atmosfera rica em oxigênio (20 % de oxigênio e 5% de CO2, 75% N2) (63). 

Este fato foi que levou a relacionar a biossíntese de tocoferol com a defesa ao estresse 

oxidativo.  Apesar de que a biossíntese de tocoferol no parasita já foi demostrada, ainda 

existem dúvidas sobre como tal defesa ocorre. Além disso, ainda não foram encontradas 

enzimas envolvidas na biossíntese da prenilquinona. Não obstante à incorporação de GGPP 

radioativo em prenilquinonas fitiladas sugere que o parasita deve possuir uma via ativa para 

transformar o GGPP em fitil-PP, uma cadeia isoprênica tipicamente de organismos 

fotosintêticos (137). Atualmente o nosso grupo continua estudando como que à biossíntese 

fitil-PP é realizada. No parasita. Neste sentido, já possuimos indícios que a cadeia lateral de 

fitol do tocoferol e a filoquinona pode ser realizada de novo ou mesmo obtida da fosforilação 
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do fitol livre à modo de reciclagem. Este ciclo do fitol foi inicialmente descrito em plantas 

para a fitilação das prenilquinonas descritas anteriormente e a clorofila (137).   

Inclusive antes da caracterização da biossíntese da prenilquinona no parasita já se 

sabia que as membranas das hemácias infetados por Plasmodium continham até 5 vezes mais 

vitamina E e C, porém a concentração de α-tocoferolquinona não era detectável (138). Esse 

fato fez alguns autores sugerirem a existência de uma reciclagem redox entre as duas 

vitaminas (138). Já no estudo da transmissão da malária, têm sido estudado os efeitos da 

ingestão de inibidores da enzima HPPD pelo vetor Anopheles sp (135, 139). O acido úsnico 

demostrou poder inibir as formas assexuais do parasita, enquantro a nitisinona demostrou ser 

extremamente tóxica para o invertebrado (135, 139). Experimentos in vivo mostraram que o 

tocoferol obtido pela dieta do hospedeiro poderia ser essencial para o desenvolvimento do 

parasita (140). Visto isso, a produção endógena de tocoferol parece não ser suficiente para 

suprir as necessidades do parasita (63, 140). Neste sentido, algumas dietas pobres em 

vitamina E mostraram ser eficazes para o controle de doença in vivo em animais de 

experimentação (141). O efeito antiplasmodial do ácido úsnico somado ao conhecimento de 

um dos seus mecanismos de ação no parasita sugere a investigação de outros inibidores da 

enzima HPPD menos tóxicos para o ser humano (136, 142). Um candidato excelente é 

nitisinona um inibidor competitivo de enzimas HPPD (136, 142). 

O nosso grupo também encontrou indícios de que as formas assexuais do parasita 

biosintetizam MQ-4 (75) e filoquinona porém ainda não temos certeza sobre qual é a via de 

biossíntese de ambas ou se as duas compartilham parte da mesma via. Além disso, as 

marcações metabólicas com precursores isoprênicos radioativos, das quais os estudos dessas 

moléculas se basearam, não permitem distinguir a biossíntese de novo de prováveis processos 

de reciclagem da cadeia isoprênica. No sentido de caracterizar a via de biossíntese de MQ-4, 

A Dra Heloísa Berti Gabriel em sua tese de doutorado estudou as duas únicas sequências 

plasmodiais que apresentaram certa semelhança com a enzima 1, 4-dihidroxi-2-naftoato 

preniltransferase (MenA) de Arabidopsis thaliana (PF3D7_0607500, PF3D7_0202700), 

porém as proteínas recombinantes derivadas de tais sequências não apresentaram atividade 

MenA, levando os autores a sugerir que o parasita possui a via da futalosina para biossíntese 

de vitamina K (143). Ambas sequências PF3D7_0607500 e PF3D7_0202700 estão anotadas 

no PlasmoDB respectivamente como 4-hidroxibenzoato octapreniltransferase (UbiA) e 

pfOPP/PSY (Plasmodium falciparum octraprenil pirofosfato / fitoeno sintase) e possuindo os 

domínios característicos de tais enzimas (PF01040 e PF00348 respectivamente) e 
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provavelmente esta seja a sua única função. A sequência PF3D7_0202700 já tinha sido 

previamente estudada, no caso foi avaliada sua atividade de octaprenilpirofosfato/fitoeno 

sintese (pfOPP/PSY) por Tonhosolo et al. (143, 144).  Visto isso, aparentemente não temos 

nenhum indício da presença de enzimas para a biossíntese de vitamina K no parasita.  

Por outro lado, identificou-se a biossíntese de UQ de 7, 8 e 9 unidades isoprênicas (74, 

76). Ainda não se sabe a função biológica das diferentes isoformas de UQ, porém de Macedo 

et al em 2002 sugeriram a modo de hipótese que algumas isoformas estariam mais envolvidas 

no controle do estresse oxidativo que outras (74). Em P. falciparum há indícios de que a 

cadeia isoprênica é formada por ação da enzima pfOPP/PSY; (PlasmoDB ID 

PF3D7_0202700). Esta cadeia isoprênica formada poderia então ser substrato da enzima 

UbiA (EC 2.5.1.39, PlasmoDB ID PF3D7_0607500) a qual a ligaria ao grupo aromático 

correspondente à UQ. Sabe-se que a pfOPP/PSY é capaz de formar cadeias de até 55 

carbonos e parece estar envolvida também na biossíntese de carotenóides com atividade 

fitoeno sintase (143-145).   

Tonhosolo et al. também demostraram a capacidade do nerolidol inibir a biossíntese 

do pool de UQ assim como de inibir a enzima octaprenil pirofosfato sintase in vitro (144).  

Um fato intrigante que foi verificado em 2002 por de Macedo e colaboradores é que as 

diferentes isoformas de UQ parecem ter sua cadeia isoprênica formada por diferentes 

precursores (74). Exemplificando, a UQ-8 mostra melhor incorporação quando [
3
H] FPP é 

usado como precursor, enquanto a UQ-9 por [
3
H] GGPP e [

14
C] IPP (74). É comum encontrar 

na literatura autores que comentam que é a UQ-8 é a mais abundante em Plasmodium 

falciparum (74) citando os estudos de Schnell et al (146). Porém, Schnell et al., usando ácido 

p-hidrobenzóico marcado radioativamente mostraram que a UQ-8 é a isoforma mais 

abundante de UQ nos estágios assexuais de Plasmodium knowlesi de partir de primatas 

infetados.  

As funções das diferentes isoformas de UQ, a MQ-4 e a filoquinona parecem ser 

complexas e ainda são pouco estudadas. Para entender melhor as funções mitocondriais das 

prenilquinonas no parasita, primeiro deve-se citar as desidrogenases presentes na mitocôndria 

do parasita (figura 9). A NADH desidrogenase tipo II (PfNDH2), a glicerol-3-fosfato 

desidrogenase (PfG3PDH), a dihidroorotate desidrogenase (PfDHODH) envolvida na 

biossíntese de pirimidinas (141) e a L-malato: quinona oxidoredutase (PfMQO) (147, 148, 

149). A PfMQO parece estar envolvida em vários processos, como por exemplo no ciclo dos 

ácidos tricarboxilicos, provavelmente no ciclo do fumarato e foi estudada a sua relação na 
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patogenicidade e virulência de P. berghei na fisiopatologia da malária cerebral (149- 151). As 

diferentes enzimas comentadas transferem elétrons para quinonas que a sua vez os transferem 

ao complexos III ou IV para gerar um gradiente eletroquímica necessário para o 

funcionamento do complexo V (ATP sintase) (151).  

Interessantemente, somente o complexo III, a PfDHODH e a PfMQO parecem ser 

essenciais para a sobrevivência das formas assexuais (149, 151-153). Além disso, os estágios 

assexuados do parasita obtem o ATP majoritariamente através da glicólise e não a partir da 

fosforilação oxidativa (154). Contrariamente, a formação de ATP via fosforilação oxidativa 

torna-se essencial no hospedeiro invertebrado (136, 138).  Algumas desidrogenases da 

mitocôndria do parasita são o branco de alguns antimaláricos usados em clinica e 

experimentais. É o caso da atovaquona, um inibidor do complexo III (151), o DSM265, 

inibidor da PfDHODH  ou o ferulenol, um inibidor  da MQO (151).  Parece ser que a 

atovaquona compete com a UQ impedindo ao parasita reduza o pool de UQ, processo 

necessário para a biossíntese de pirimidinas (156).   

A atovaquona quando usada isoladamente não possui potencial terapêutico (156). Por 

este motivo o fármaco é administrado em combinação com o antifolato proguanil sob o nome 

comercial de Malerone
® 

(156). Interessantemente, no ano 1999 Srivastava e Vaidya (156) 

demostraram que o efeito sinérgico do proguanil não é devido à inibição da biossintese de 

folatos. Sendo assim, o mecanismo sinérgico é ainda uma das maiores incógnitas na 

terapêutica de malária. Descobrir o mecanismo sinérgico real ou mesmo encontrar novos 

fármacos para serem combinados com atovaquona é prioritário devido a recente aparição de 

cepas resitentes ao Malerone
® 

(156). 
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Figura 9.  Biossíntese e funções da ubiquinona: Esquema da biossíntese ubiquinonas desde a formação das 

unidades isoprênicas pela via MVA /MEP e a origem dos anéis aromáticos partir pela via do chiquimato  ou 

degradação de aminoácidos. Setas pretas indicam vias já caracterizadas em P. falciparum e as setas cinzas 

indicam outras vias presentes na natureza. As setas continuas /discontinuas indicam a presença de um ou vários 

passos enzimáticos respetivamente. As setas vermelhas indicam inibição do passo enzimático/via metabólica 

indicada. Mostra-se a enzima UbiA como confluência dos precursores aromáticos e isoprênicos para a formação 

de UQ. Finalmente, mostras-se a atividade mitocondrial da UQ entre o complexo III e a enzima dehidroorato 

desidrogenase (DHODH). Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

A mitocôndria do parasita foi muito estudada por diferentes autores, mas ainda 

existem incertezas sobre quais são as prenilquinonas / isoformas envolvidas nos processos de 

transferência de elétrons. Nesta linha, vários autores utilizaram expressão heteróloga ou 
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tratamentos com inibidores de desidrogenases mitocondriais para isolar outras (75, 151, 157). 

Previamente Tonhosolo et al.  (75) e Dong et al. (158) mostraram que NADH desidrogenase 

de tipo II de extratos de P. falciparum quimicamente isolada com inibidores dos complexos 

III e IV ou mesmo expressa em outros sistemas celulares pode reduzir MQ-4 ou menadiona 

utilizando NADH. Os mesmos autores também afirmaram que a relação entre o pool de 

UQ/MQ se invertia quando a cultura era mantida em anaerobiose/microaerofilia. Já o inibidor 

da biossíntese de MQ, nomenado RO 48-8071 aparentemente desencadeou um aumento do 

pool de UQ ao mesmo tempo em que decresceu a biossíntese de MQ-4 (75). Porém, 

resultados recentes no nosso laboratório mostraram que o sistema RT-HPLC usado para a 

realização dos experimentos de inibição com RO 48-8071e as mudanças na saturação de 

oxigênio não permitem separar o tocoferol da MQ-4. Por isso, tudo o anteriormente 

comentado sobre à biossíntese de MQ-4 no parasita deve-se considerar como resultados 

preliminares.   

Finalmente, alguns resultados recentes no nosso laboratório sugerem que a filoquinona 

está envolvida no controle do estresse oxidativo. Ainda não foi possível inibir a biossíntese de 

filoquinona no parasita, mas o nosso grupo conseguiu padronizar uma metodologia para 

estabilizar o estado redox da prenilquinona (159) e modificá-lo in vitro usando warfarina 

(resultados ainda não publicados). Uma explicação para o efeito da warfarina é a inibição de 

uma putativa epóxido redutase plasmodial (gene Pf3D7_1371800, enzima czt62556). 

 

1.2.8 A plastoquinona 

 

A PQ é uma prenilquinona com função em plantas, o transporte de elétrons na 

fotossíntese (PSII), função antioxidante da mesma forma que UQ e o tocoferol, assim como 

na respiração celular em cianobactérias (160). Existem vários tipos de plastoquinonas 

identificadas em organismos fotossintéticos; a forma mais comum de PQ é a plastoquinona-9 

(PQ-9) também denominada plastoquinona A (PQ-A). Porém também existem derivados da 

molécula (PQ-B, PQ-D, entre outras) assim como PQs de diferente tamanho da cadeia 

isoprênica. Já, a plastoquinona-C (PQ-C) ou hidroxiplastoquionona é uma molécula de PQ-9 

com um grupo hidroxi na cadeia isoprênica (34). Existe uma discussão na literatura se 

realmente é um derivado natural de PQ ou um artefato do processo extrativo causado por 

radicais livres (161). Já o plastocromanol é considerada uma prenilquinona per se, porém 
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desde o ponto de vista da biossíntese seja um derivado de PQ de função antioxidante em 

plantas (34, 125). 

Na maioria de organismos fotossintéticos a biossíntese de PQ começa com o anel de 4-

hidroxifenilpiruvato que será convertido em homogentisato pela enzima 4-hidroxifenil-

piruvato dioxigenase (HPPD). Neste ponto o anel pode ser usado para biossíntese de 

tocoferol, PQ ou plastocromanol (34,125). Para a biossíntese de PQ o anel é isoprenilado com 

uma molécula de solanesil pirofosfato pela enzima hidroxifenil-piruvato-solanesil transferase 

(HST) resultando na formação de 2-metil-6-solanesil-1,4-benzoquinol (MSBQ) (34). 

Finalmente o MSBQ é metilado pela enzima 2-metil-6-solanesil-1,4-benzoquinol 

metiltransferase (VTE3 ou APG1 dependendo do organismo) para formar a PQ-9 ou, na 

forma reduzida, plastoquinol-9 (34, 162).  Embora esta seja a via de biossíntese melhor 

conhecida, pesquisadores do Instituto de Biologia da Universidade de Aachen (Alemanha) 

demostraram que em cianobactérias a plastoquinona pode ter o mesmo doador aromático que 

as UQ: o 4-hidroxibenzoato (145, 146). Neste caso, o 4-hidroxibenzoato é condensado com 

uma molécula de solanesil pirofosfato pela ação de uma 4-hydroxibenzoato preniltransferase 

resultando uma molécula de 3-solanesil-4-hidroxibenzoato.  Não estão bem caracterizadas as 

enzimas que converte o 3-solanesil-4-hidroxibenzoato para MSBQ. Finalmente, o MSBQ é 

metilado para formar PQ (163, 164) (figura 8).   

Em relação aos carotenóides, em todas as vias de biossíntese conhecidas, a enzima 

fitoeno sintase gera fitoeno o qual posteriormente é dessaturado pela enzima fitoeno 

dessaturase (PDS) ou enzimas de função semelhante. As enzimas PDS em plantas, algas e 

outros organismos parecem ser dependentes exclusivamente de plastoquinona como aceptor 

de hidrogênio (165). Por este motivo, alguns herbicidas inibidores da enzima HPPD 

conhecidos como clareadores (pela descoração que produzem à planta) como o ácido úsnico, 

a sulcotriona ou a nitisinona também exercem uma ação inibitória na biossíntese de 

carotenoides de forma indireta ao inibir a biossíntese de PQ (165). Em 2009, Tonhosolo e 

colaboradores demonstraram que P. falciparum também é capaz de biossintetizar carotenóides 

e que tal biossíntese, assim como a proliferação do parasita, são afetados por norfluorazon, 

um herbicida inibidor clássico de enzimas PDS de plantas e algas, que compete com a PQ 

(166, 167). Além disso, o tratamento com norfluorazon desencadeou um acúmulo dos 

substratos da via de carotenoides (166).  Apesar disso, a maior parte das enzimas da 

biossíntese de carotenoides de P. falciparum não foram identificadas, assim como não há 

sequencias putativas anotadas no genoma do parasita que correspondam a elas. Somado a isso 
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e considerando a priori que via de biossíntese de carotenoides de P.falciparum tenha os 

mesmo passos enzimáticos que todos os outros oragnismos, permanece desconhecido também 

qual o cofator é utilizado pela suposta versão plasmodial da enzima PDS; vale lembrar que 

PDS é uma enzima dependente de plastoquinona em plantas. Em bactérias, cianobactérias, 

Archaeobacterias e fungos que biosintetizam carotenoides já foram descritas enzimas de 

função PDS que não podem ser inibidas por norfluorazon ou que usam outros cofatores na sua 

função (167, 168). Seja como seja, se realmente o norfluorazon teve um efeito inibitório na 

biossíntese de carotenóides em P. falciparum  é lógico se pensar que o cofator para a suporta 

PDS plasmodial seja plastoquinona  

 

1.2.9 Inibidores da biossíntese de produtos isoprenilados em Plasmodium falciparum 

 

O nosso grupo testou vários compostos no intuito de inibir diferentes produtos 

isoprenilados em P. falciparum cultivado in vitro (46, 61, 72). Sabe-se que o IPP, o FPP e o 

GGPP (precursores isoprênicos) são substratos das enzimas preniltransferases envolvidas na 

biossíntese de dolicóis, na ligação da cadeia lateral isoprênica da UQ e na ligação das cadeias 

isoprênicas associadas proteínas entre outros compostos plasmodiais (61). Para determinar se 

diferentes fármacos produzem efeitos inibitórios específicos na biossíntese de compostos 

isoprênicos, culturas tratadas (usando a concentração de drogas embaixo do valor IC50) ou não 

tratadas foram marcadas radioativamente usando precursores isoprênicos (42).  

Para compostos apolares, tais como as prenilquinonas, os extratos apolares são 

comumente obtidos e cromatografados utilizando diferentes métodos de TLC ou RP-HPLC 

(46). As proteínas isopreniladas podem ser facilmente separadas em gel desnaturante de 

poliacrilamida. Proteínas específicas tais como Ras ou Rap podem ser facilmente marcadas 

usando precursores isoprênicos tritiados e imunoprecipitadas (46, 72). A seguir serão 

apresentados os candidatos a inibidores da biossíntese de produtos isoprenilados, necessários 

para a compreensão do presente trabalho. 

Como já foi comentado em P. falciparum é possível utilizar essa estratégia sem 

realizar previamente uma depleção do pool de precursores isoprênicos, como é necessário em 

outros sistemas celulares (74, 169). Este fato sugere que o Plasmodium pode ter um tipo 

diferente de incorporação de precursores isoprênicos do meio extracelular em comparação 

com outros organismos (46, 61, 169). Porém, nenhum sistema de transporte de precursores 

isoprênicos foi caracterizado no parasita assim como não foi demostrado seu trânsito entre o 
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apicoplasto e o citosol. Todavia, estudos prévios em plastídios de diferentes organismos 

fotossintetizantes demostraram que o transporte de precursores isoprênicos existe entre o 

citosol e os plastídeos (170). A aparente ausência de biossíntese de produtos isoprênicos no 

citosol do parasita dirige a pensar que esse transporte comentado poderia estar presente e ser 

essencial para Plasmodium (46, 171, 172).  Após a purificação de hemácias infectados com 

diferentes estádios parasitários, os compostos isoprenilados podem ser isolados por diversos 

métodos (46).  

 

1.2.9.1 Terpenos e FTS em Plasmodium falciparum   

 

Vários terpenos e inibidores de preniltransferases já mostraram atividade anticâncer e 

antiplasmodiais interessantes (ex.: 72, 173-178). O limoneno, o nerolidol, o farnesol, o álcool 

perilílico (POH), o linalol e o ácido s-farnesil tiosalicílico (FTS) são só alguns exemplos de 

terpenos e terpenos modificados que mostraram atividade antineoplásica (72, 173-178). O 

mecanismo de ação da maioria deles, exceto o FTS parece ser a interferência com a 

isoprenilação proteica (72). Todos estes compostos demonstraram produzir uma inibição 

dose-resposta in vitro na cepa de P. falciparum 3D7. Goulart et al. (72) mostrou que os 

valores mais baixos de IC50 foram encontrados para o nerolidol (IC50   760 nM), o álcool 

perilílico (IC50   4,89 μM), o FTS (IC50   14 μM) e o farnesol (IC50   64 μM), enquanto o 

limoneno e o linalol mostraram valores de IC50 na faixa de milimolar (72, 179). Todos estes 

compostos apresentaram efeitos na isoprenilação proteica diferentes em função do estágio 

parasitário e do precursor isoprênico usado na marcação metabólica. Estudos demostraram 

que os efeitos na isoprenilação protéica causados pelos compostos mencionados parecem ser 

específicos, uma vez que as mesmas mudanças na isoprenilação não foram observadas usando 

L- [
35

S] metionina como marcador (72). 

Goulart et al (72) também mostrou que os compostos apresentaram diferentes efeitos 

dentre os diferentes estágios assexuais. Por exemplo, no estágio de anel, o limoneno e o 

farnesol produziram uma diminuição importante na incorporação radiativa de GGPP tritiado 

em proteínas de ~ 20 kDa e também interferiram na incorporação de FPP tritiado em proteínas 

de ~ 50 kDa e ~20 kDa. Da mesma forma, o farnesol e o linalol diminuíram a incorporação de 

FPP em proteínas de ~40 kDa (72). No estágio esquizonte, o farnesol, o álcool perilico, o 

nerolidol e o linalool tiveram efeitos inibitórios sobre a isoprenilação protéica quando o 

parasita foi cultivado na presença de FPP tritiado. No entanto, o farnesol, nerolidol e linalool 
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tiveram um baixo efeito inibitório sobre a incorporação de FPP tritiado em proteínas de ~50 

kDa no estágio do trofozoíto (72). Já o POH reduziu a incorporação de FPP tritiado em 

proteínas de  ~31 kDa, ~ 21 kDa e ~ 37 kDa e somente traços de radioatividade foram 

detectados em bandas de ~ 21 kDa (174). 

Os anticorpos anti-p21ras ou anti-p21rap foram utilizados para a imunoprecipitação de 

proteínas marcadas com [
3
H] FPP ou [

3
H] GGPP de parasitas não tratados e tratados com 

limoneno, nerolidol, farnesol, linalol e FTS (72). Os resultados indicaram que a incorporação 

radioativa de p21rap dos esquizontes é reduzida após o tratamento com nerolidol, farnesol, 

linalol, limoneno e FTS (72). Surpreendentemente o farnesol inibe completamente a 

isoprenilação das proteínas Ras e Rap em todos os estádios intraeritrocitários de Plasmodium, 

enquanto o linalool inibe a isoprenilação de Ras em anel e esquizonte. Também em 

esquizontes, observou-se este efeito nas proteínas Ras após o tratamento com FTS e 

limoneno. Nos estágios do anel o limoneno reduziu a incorporação radioativa em proteínas 

Rap e Ras. Nos estádios de trofozoítos, o decréscimo na incorporação radioativa de Rap foi 

observado após o tratamento com limoneno e nerolidol (72).   

Goulart et al (72) mostrou que em P. falciparum, os monoterpenos limoneno, linalol, 

farnesol e o nerolidol interferiram na biossíntese de dolicóis e UQ, quando o parasita foi 

incubado com [
14

C] IPP (72). Porém, apenas o limoneno e o linalol interferiram na 

incorporação radioativa de GGPP e FPP (72). Por causa disso, alguns autores sugeriram que o 

limoneno e o linalol podiam interferir na condensação entre IPP e DMAPP, enquanto o 

farnesol e o nerolidol podiam interferir no alongamento das cadeias isoprênicas (72). Porém 

esse seja o mecanismo de ação sugerido por Goulart et al. (72) parece ser mais lógico que o 

farnesol tenha sido fosforilado à FPP e posteriormente entrado em competição direta com os 

precursores isoprênicois radiomarcados. De ser assim, é lógico à pouca toxicidade do farnesol 

e os efeitos inibitórios na isoprenilação de quese todos os compostos plasmodiais estudados 

por Goulart et al . 

O nerolidol e o FTS foram testados como inibidores  da atividade da enzima PfOPPs 

in vitro usando FPP e IPP como substratos radiomarcados (144). Os resultados mostraram que 

a atividade preniltransferase é inibida competitivamente utilizando nerolidol, e que essa 

inibição apresenta uma contante de inibição (Ki) de   15 nM, mas não pelo FTS (144, dados 

sobre FTS não mostrados). Este estudo realizado por Tonosholo et al. (144) confirmou  as 

hipóteses sobre o mecanismo de ação do nerolidol realizadas por Goulart et al. e sugeriu 

fortemente que o mecanismo de ação do FTS não está relacionado com os precessos de 
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isoprenilação. Devemos comentar que vários dos terpenos apresentaram efeitos supraditivos 

quando combinados entre les ou mesmo com risedronato ou fosmidomicina (180). Este fato 

fez sugerir que uma possível estratégia para o tratamento de malária seria a combinação de 

compostos que inibem diferentes pontos do metabolismo de isoprenóides (180). 

 

 

1.2.9.2 O FTS e análogos 

 

Como comentado anteriormente, o FTS é capaz de afetar a proliferação de P. 

falciparum in vitro, mas devido à importância do FTS no presente trabalho serão comentados 

a seguir os aspectos mais importantes do FTS e alguns compostos análogos. As proteínas 

isopreniladas desenvolvem atividades na fase lipídica da célula e estão envolvidas em vários 

processos como a sinalização celular, a proliferação, a migração, a expressão gênica e o 

tráfego vesicular. (181, 182) Todas as funções descritas estão intimamente relacionadas com a 

origem e proliferação de células neoplásicas. De fato, é sabido que o 30% dos tumores 

humanos e, especificamente o 90% dos tumores localizados no pâncreas apresentam mutações 

em proteínas isopreniladas de tipo Ras (183). Por esse motivo fármacos capazes de inibir a 

isoprenilação ou outros processos pós traducionais de proteínas isopreniladas seriam bons 

candidatos para tratar alguns tipos de câncer (183).   

Macarey et al. em 1991 realizaram estudos de hibridação do oncogene vHa-Ras em 

DNA de P. falciparum, revelando a presença de sequências correspondentes a proteínas tipo 

Ras no parasita (184).  Porém, não foi até 1994 Thélu et al., usando técnicas de imunobloting 

e imunofluorescência, demostraram que proteínas tipo Ras de    21 kDa pareciam estar 

expressas de forma estável durante todo o ciclo assexual do parasita, além de apresentarem 

domínios conservados correspondente à união de guanosina trifosfato (GTP)  (185). Já em 

1996 Jambou et al. aprofundaram verificaram que a proteínas Ras parasitária estava localizada 

no vacúolo digestivo e no retículo endoplasmático (186). Vale ressaltar que, os mesmos 

autores também observaram proteínas de parecida massa e com domínios de união para GTP 

no eritrócito não infectado, provavelmente como uma remanescência do período de 

eritroblasto (186). As proteínas foram diferenciadas das parasitarias por estudos de 

focalização isoelétrica (168). Além disso, a reatividade cruzada de anticorpos anti-Ras 

humanos com proteínas parasitarias demostrou alta homologia entre as proteínas do 

hospedeiro e parasita comentadas (186).   
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Vários autores ficaram interessados em investigar a inibição das enzimas envolvidas na 

expressão de proteínas Ras com o intuito de combater alguns tipos de neoplasias ou como 

tratamento etiológico para algumas doenças infecciosas (72, 183). As modificações pos 

traducionais específicas para proteínas Ras começam por um processo de isoprenilação com 

cadeias de farnesil ou geranilgeranil. Este processo é realizado por proteínas 

farnesiltransferases e geranilgeraniltransferases que possuem o domínio CAAX no extremo 

C-terminal. Em seguida, a proteína isoprenilada sofrerá processos proteolíticos no extremo C-

terminal pela ação de enzimas como as Rce1 ou Ste24p (187, 188). Atualmente só se tem 

resolvida a estrutura terciária/quaternária da Rce1 de Methanococcus maripaludis e da Ste24p 

de Saccharomyces mikatae (188). Finalmente, se realiza uma carboxil metilação da cisteína 

isoprenilada terminal com a ajuda do cofator SAM. Esta reação é catalizada por uma s-

isoprenilcisteína-O-metiltransferase (ICMT). O ácido S-trans,trans-farnesiltiosalicílico (189) é 

um composto em vias de investigação como antineoplásico que foi desenvolvido pela 

empresa Concordia Pharmaceuticals Inc
®

. Ainda existem algumas dúvidas se o mecanismo 

de ação do FTS é a inibição da ICMT ou a disrupção da união da proteína na membrana 

celular (190-193). Em qualquer caso, é fato que o tratamento de células eucarióticas com FTS 

leva mislocalização de proteínas Ras. O estudo no nosso laboratório de análogos do FTS em 

Plasmodium é uma colaboração com os doutores Exequiel Porta e Guillermo Labadie do 

Instituto de Química de Rosario (IQUIR-CONICET) da Universidad Nacional de Rosario. O 

grupo argentino usa a ICMT de Methanosarcina acetivorans como modelo para o estudo de 

inibidores que possam ser aplicados na terapia de câncer ou mesmo para tratar doenças 

infecciosas provocadas por organismos eucariotas tais como protozoários.  Estudos BLAST 

com enfoque progressivo em T-coffee mostram uma grande identidade com as enzimas de 

diferentes parasitos assim como uma grande conservação do sitio de ligação com o substrato e 

cofator (localizado entre os aminoácidos 91-151 e 160-279) (figura 1). No caso de T. gondii e 

P. falciparum existe um 36% de identidade entre as sequências primárias com a Hs-ICMT. A 

semelhança aumenta quando é estudado exclusivamente o sitio ativo, resultando um score de 

90/100 entre os parasitas e Methanosarcina acetivorans (figura 11). No Plasmodium, o FTS 

somente diminuiu a incorporação radioativa em proteínas Ras marcadas com FPP tritiado. 

Este efeito só foi observado no estágio de esquizonte no qual a expressão de proteínas Ras é 

mais evidente (72). Igualmente, os maiores efeitos na parasitemia foram observados entre o 

estágio de esquizonte e a formação de anéis. O negligível efeito na isoprenilação de dolicóis, 

UQ, proteínas (fitiladas, geranilgeraniladas e proteínas Rap) e o nulo efeito inibitório da 
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enzima PfOPPse demostram a especificidade de ação do FTS no parasita (72, 144).  

 

Figura 10. Alinhamento de sequências ICMT: Alinhamento das sequencias do sitio catalítico de ICMT de 

Homo sapiens, M. acetivorans e P. falciparum entre outros parasitas do ser humano. Em vermelho se encontram 

as sequências correspondentes ao sitio de união com o substrato e o SAM na enzima. Figura cedida por Exequiel 

Porta e Guillermo Labadie do Instituto de Química de Rosario (IQUIR-CONICET) da Universidad Nacional de 

Rosario. 

 

O grupo argentino se baseou em estudos de outros autores que conseguiram melhorar 

a atividade do FTS por meio de modificações estruturais como a substituição do grupo 

acetamido do derivado de indol por um grupo amino (195). Os estudos de cristalografia em 

M. acetivorans mostram que a cadeia apolar da proteína Ras parece se situar numa região 

altamente hidrofóbica (M2 na figura 11) da enzima ao mesmo tempo em que o C-terminal 

parece se encontrar próximo ao metilo do cofator SAM (M1 na figura 11) (figura 10  e 11).   
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Figura 11. Estrutura da ICMT de M. acetivorans: Estrutura da ICMT de M. acetivorans interagindo com o 

substrato e o cofator assim como os pontos de interação entre ambos. Os estudos de cristalografia em M. 

acetivorans mostram que a cadeia apolar da proteína Ras parece se situar numa região altamente hidrofóbica 

(M2) da enzima ao mesmo tempo em que o C-terminal parece se encontrar próximo ao metilo do cofator SAM 

(M1) Figura cedida por Exequiel Porta e Guillermo Labadie do Instituto de Química de Rosario (IQUIR-

CONICET) da Universidad Nacional de Rosário.  

 

Com isso, o grupo argentino decidiu desenvolver novos compostos derivados do FTS 

modificando a cadeia lateral por meio de alquilações no átomo de enxofre (de forma parecida 

ao FTS) ou adicionando estruturas cíclicas 1,3-dipolares catalisadas por cobre (I) tais como os 

triazóis. Finalmente, também desenvolveram alguns compostos com metilações no grupo 

carboxílico (estér metílico). As estruturas da biblioteca que o grupo argentino criou se 

encontram nos anexos do presente trabalho.   

Uma vez finalizada a parte de síntese química e desenho dos análogos, o grupo a 

argentino iniciou os estudos de atividade antineoplásica e antiplasmodial de alguns compostos 

em colaboração com o nosso grupo. Resultados preliminares mostraram um efeito melhorado 

de alguns dos compostos em comparação ao FTS.  Além disso, o grupo argentino em 

colaboração com a Doutora Andra Bracca (IQUIR-CONICET) realizaram modificações 
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estruturais ao FTS e alguns análogos com o cromóforo 4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol (NBD) 

(figura 12). Estes compostos foram testados no nosso laboratório em culturas de P. 

falciparum. Os resultados mostraram fluorescência dos parasitas fora ou dentro das hemácias 

mas não se percebeu fluorescência nas células vermelhas não infetadas ou mesmo nas 

membranas das células vermelhas infetadas.  

Figura 12. Incorporação em parasitas de derivados do FTS modificados pela sonda NBD: Acima se 

mostram as estruturas dos compostos fluorescentes modificados pela sonda NBD (em verde). Embaixo se mostra 

a fluorescência emitida pelos compostos em culturas de P. falciparum. Os círculos vermelhos sinalam 

esquizontes fora da hemácia, os círculos azuis sinalam hemácias não infetadas e os círculos amarelos hemácias 

infetadas. Figura cedida por Exequiel Porta e Guillermo Labadie do Instituto de Química de Rosario (IQUIR-

CONICET) da Universidad Nacional de Rosario. 

 

1.2.9.3 Herbicidas inibidores da enzima HPPD  

 

Em Plasmodium, já foi demostrada a presença de enzimas e vias metabólicas típicas 

de plantas e outros organismos fotossintéticos. Por consequência já foram estudadas várias 

fitotoxinas e herbicidas ativos contra Plasmodium (25, 28). Alguns destes herbicidas são os 

inibidores da HPPD, a enzima responsável pela formação de homogentisato a partir do 

hidroxifenilpiruvato. A enzima encontra-se em plantas participando da biossíntese de 

tocoferol e PQ e, em animais, participando na via de degradação da tirosina. Os inibidores da 

enzima HPPD  tem sido estudados em parasitologia de vetores, medicina humana e em 

plantas como herbicidas inibidores da biossíntese de PQ.  Em P. falciparum, o ácido úsnico 
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(outro inibidor competitivo da enzima HPPD) já foi testado no nosso laboratório e demostrou-

se a inibição da biossíntese de tocoferol (63).   

O interesse pelos inibidores da HPPD começou no ano 1997 quando a empresa 

Stauffer Chemical Company (atualmente Syngenta. Basel, Suiça) percebeu que nos arredores 

das plantas de Callistemos citrinus, da família das Mirtáceas, cresciam poucos vegetais (196). 

O estudo da planta levou à identificação de um composto com propriedades herbicidas que 

supostamente a planta produzia para evitar competição,  este composto é uma tricetona, a qual 

recebeu o nome de letospermona (1-hidroxi-2-isovaleril-4,4,6,6-tetrametil-3,5-

ciclohexanodiona) inibidora da enzima HPPD (196). O descobrimento desse composto 

desencadeou a síntese de diferentes tricetonas para uso terapêutico (197) ou como herbicidas 

(198). Algumas tricetonas utilizadas na atualidade são a mesotriona, a sulcotriona e a 

nitisinona entre outros (figura 13) (197, 198, 199, 200).   

 

Figura 13. Estrutura da nitisinona: Estrutura química da nitisinona. Extraída da base de datos KEGG drug, 

https://www.genome.jp/kegg/drug/. Ultimo accesso 28 de setembro de 2018. 

 

Em primeiro lugar, em plantas a enzima fitoeno sintase gera fitoeno o qual 

posteriormente é dessaturado pela enzima PDS para a biossíntese de carotenoides. Esta ultima 

enzima em plantas é dependente de PQ como aceptor de hidrogênio (196, 198). Por este 

motivo, herbicidas clareadores como a sulcotriona também exercem uma ação inibitória na 

biossíntese de carotenoides (196, 199). Também o norfluorazon, um inibidor da enzima PDS 

em plantas e algas atua competindo pela união PQ-PDS (201). Muitos outros compostos 

naturais e semelhantes com efeito na HPPD foram descobertos posteriormente (202, 203, 

204).    

Em medicina humana, as tricetonas são utilizadas para tratar a tirosinemia tipo 1, uma 

doença caracterizada por um déficit na enzima fumarilacetoacetato hidrolase da via de 

degradação da tirosina (142). Como consequência ocorre uma elevação dos produtos 

https://www.genome.jp/kegg/drug/
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intermediários tóxicos como maleilacetoacetato ou fumarilacetoacetato. A enzima HPPD 

também se encontra na via, nos passos anteriores à formação dos produtos prejudiciais 

comentados. A sua inibição com nitisinona, vem sido utilizada para evitar o acúmulo de 

tóxicos e assim tratar a doença. Atualmente podemos encontrar comercializada a nitisinona 

com o nome Orfadin
®

 (Swedish Orphan Biovitrum AB
®
. Estocolmo, Suécia) (142). Por outro 

lado, no campo da parasitologia de vetores, os inibidores da enzima HPPD motivaram 

interesse por serem altamente tóxicos para insetos hematófagos vetores de diferentes parasitas 

de ciclo heteroxeno. Parece ser que o efeito tóxico é devido ao acúmulo de tirosina que não 

pode ser degradada a homogentisato. Neste sentido, foram percebidos severos efeitos tóxicos 

em mosquitos e triatomíneos alimentados com sangue de camundongos tratados com 

nitisinona (135). 
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JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 
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2.1 Justificativa 

A malária é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Infelizmente já têm 

surgido resistências aos fármacos clássicamente utilizados e não existem tratamentos 

immunoprofilaticos eficaces. Por causa, disso torna-se necessário encontrar alvos para o 

desenvolvimento de novos antimaláricos. O estudo das vias essenciais para o parasita e 

ausentes no hospedeiro vertebrado é uma estratégia para o desenvolvimento de novas drogas.  

Após demostrar a biossíntese de isoprenóides utilizando a via MEP em P. falciparum, nosso 

laboratório tem estudado diversas vias de biossínteses secundárias de compostos isoprênicos 

como possível alvo para o tratamento da doença. Nessa linha, foram identificados em P. 

falciparum a biossíntese de dolicóis, carotenoides, proteínas isopreniladas e varias 

prenilquinonas como o tocoferol, a MQ-4, a UQ 7,8,9 e a filoquinona. Entender melhor a 

função e biossíntese dos produtos biossintetizados por P. falciparum pode nos levar a 

encontrar alvos terapêuticos para a malária assim como entender melhor a biologia do 

parasita. O presente estudo vai avaliar diferentes candidatos a antimaláricos, procurar a 

biossíntese de novos compostos e entender o sentido biológico de alguns já identificados. 

Neste sentido, o estudo pode ser dividido em duas linhas paralelas de pesquisa: 

 2.1.1 Estudo da biossíntese de prenilquinonas     

Vai-se procurar indícios da biossíntese de PQ-9 e estudar a biossíntese de isoformas de 

UQ baixo diferentes condições para poder melhor entender qual poderia ser a sua função 

biológica. Como temos visto, existem muitas duvidas sobre como a biossíntese de 

prenilquinonas é realizada no parasita. Clássicamente o nosso grupo só tem realizado 

marcações com precursores isoprênicos. Aqui, vai-se avaliar a utilização de SAM para 

transferência de grupos metilo. Estes passos são tipicamente realizados por enzimas MenG, 

UbiG e enzimas VTE (entre outras) em diferentes organismos. 

A biossíntese de UQ pode ser realizada inibindo a formação de unidades isoprênicas 

ou o anel aromático, inibindo a elongação de cadeias isoprênicas ou mesmo inibindo a enzima 

UbiA. Como temos visto, vários destes processos já tem demostrado ser excelentes alvos 

quimioterapêuticos. A atovaquona é um inibidor competitivo para a UQ pela união no 

complexo III da mitocôndria que é de fato usado rotinariamente para tratar malária. Porém, a 

droga precisa ser combinada com outros fármacos para ser efetiva e já foram relatados 

fenômenos de resistência à mesma. Por tudo isso, vai-se estudar a inibição da biossíntese de 
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UQ como estratégia para aumentar a eficácia da atovaquona. Com esta finalidade, serão 

exploradas a inibição farmacológica da putativa enzima UbiA, a elongação de cadeias 

isoprênicas e biossíntese de unidades isoprênicas como alvos para serem combinados com 

atovaquona.  

 

2.1.2 Estudo de possíveis inibidores da biossíntese de prenilquinonas e isoprenilação de 

proteínas 

 

A inibição da biossínteses de um ou vários compostos isoprenilados simultaneamente 

poderia ser uma opção para encontrar novas drogas antimaláricas. O ácido úsnico, um 

conhecido inibidor da enzima HPPD, já foi testado frente P. falciparum no nosso laboratório 

conseguindo inibir a biossíntese de tocoferol (63). Neste trabalho vamos estudar os efeitos da 

nitisinona. O composto é o único herbicida inibidor da enzima HPPD com possibildades de 

ser usado em humanos. Acreditamos que também poderia interferir na biossíntese de 

compostos isoprênicos em P. falciparum. Por outro lado vai-se estudar uma coleção de 

derivados do FTS sintetizada por Exequiel Porta e Guillermo Labadie (IQUIR-CONICET) da 

Universidad Nacional de Rosario. O FTS já demostrou potencial antiplasmodial e esperamos 

que os novos derivados possuam uma atividade melhorada. Em esencia, a coleção intruduz 

modificações no grupo tiol ou grupos metilos no ácido 2-mercaptobenzoico. A diversidade no 

grupo tiol sera introduzida por alquilação direta no grupo, criando uma coleção de tioeters. 

Também a diversidade sera introduzida por formação de 1,2,3-triazois. Os radicais 

introduzidos nos compostos da coleção de derivados do FTS inclui estruturas isoprênicas 

como, por exemplo, cadeias de fitil, farnesil ou geranil. Porém, também foram introduzidos 

radicais benzil, octil, decil, ciclohexil ou naftil entre outros (ver quimioteca nos anexos). 

Finalmente, vai-se estudar a atividade inibitória na biossíntese de prenilquinonas e 

isoprenilação de proteínas para compreender o mecanismo de ação dos compostos. Ate o 

momento o nosso grupo não tinha avaliado grandes coleções de compostos, porém o tamanho 

da coleção de derivados do FTS que queremos avaliar no presente trabalho sugere procurar 

outra metodologia. Neste sentido, também vamos padronizar no nosso laboratório um sistema 

já publicado na literatura para estudos de inibição in vitro utilizando P. falciparum 

transfectante para nano luciferase (nLuc). 
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2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo geral  

Melhor entender a função biológica das diferentes isoformas de prenilquinonas e 

agregar mais conhecimento a respeito de sua biossíntese. Estudo do afeito antimalárico e 

mecanismos de ação de possíveis inibidores da biossíntese prenilquinonas e isoprenilação de 

proteínas. 

2.2.2 Objetivos específicos  

2.2.2.1 Estudo da biossíntese de prenilquinonas 

a. Obter um padrão químico de PQ-9. 

b. Estabelecer um sistema RP-HPLC adequado para o estudo das isoformas de UQ e  

eventual PQ-9 nos estágios intraeritrocitários de Plasmodium falciparum. 

c. Explorar a eventual biossíntese de PQ-9 no parasita. 

d. Avaliar a presença de reações de metilação de prenilquinonas por marcação 

metabólica com S-adenosil-L-[metil-
3
H] metionina. 

e. Estudar a biossíntese de UQ em Plasmodium falciparum biosintetizadas em diferentes 

saturações de oxigênio.  

f. Avaliar quais prenilquinonas podem resgatar o efeito atovaquona e conferir a inibição 

do 4-nitrobenzoato na biossíntese de UQ. 

g. Avaliar o efeito da inibição farmacológica da biossíntese de UQ associado à 

atovaquona. 

2.2.2.1 Estudo de possíveis inibidores da biossíntese de prenilquinonas e isoprenilação de 

proteínas  

 

a. Padronização para o nosso grupo de ensaios de inibição usando parasitas tranfectantes 

para nano-luciferase. 

b. Estudo dos efeitos da nitisinona e de uma coleção de derivados do FTS sobre o 

crescimento do Plasmodium tomando em consideração os diferentes estágios 

parasitarios. 

c. Escolha dos compostos derivados do FTS a estudar os seus efeitos na biossíntese de 

prenilquinonas e isoprenilação de proteínas. 
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d. Estudo da atividade inibitória da nitisinona na biossíntese de prenilquinonas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes 

  

Quase todos os regentes usados ao longo dos experimentos foram obtidos da Sigma 

(Sigma Aldrich Brasil
®
. Jurubatuba, Brasil) incluindo os padroões comerciais e a maioria de 

drogas. Materiais para a cultura foram obtidos da Gibco
®
 (Gibco

®
/Thermo Fisher Scientific 

Brasil
®
. São Paulo, Brasil).  O risedronato de sódio foi obtido GERBRAS

® 
(Gerbas Qímica 

Farmacêutica Ltda., Anápolis, GO, Brasil). Materiais radioativos, material para técnicas 

inmunológicas e anticorpos foram comprados em empresas específicas citadas ao longo do 

texto. Soluções mãe estéreis para ensaios de atividade antiplasmodial, ensaios de recuperação 

ou combinação de compostos foram preparadas para serem usadas sem efeitos tóxicos devido 

ao solvente (máximo 1% de etanol ou 0,1% dimetilsulfóxido) e armazenadas à -20 °C. 

Preparamos soluções 25 mM decil-ubiquinona (dUQ) e decil-plastoquinona em etanol, 500 

mM MQ-4 em etanol, 25 mM atovaquona em dimetilsulfóxido (DMSO), 50 mM 

fosmidomicina sal disódica em água, 40 mM residronato de sódio em agua, 200 mM de α-

tocoferol em etanol, 8 mM de nerolidol em etanol ou norfluorazon em meio RPMI completo. 

Soluções de 4-nitrobenzoato, 4-nitrobenzoato ou PABA foram preparadas à 8 Mm em meio 

RPMI completo e o PH foi ajustado com uma solução 10% de bicarbonato de sódio.  Os 

derivados do FTS e nitisinona foram solubilizados como descrito no item correspondente.   

 

3.2 Cultivo de P. falciparum 

 

3.2.1 Cultivo de estagios assexuais 

 

A cepa 3D7 de P. falciparum foi cultivada a 37 °C seguindo a metodologia de Trager 

& Jensen (205). O meio utilizado foi o RPMI-1640 (meio Roswell Parck Memorial Intitute, 

pelas siglas em inglês) suplementado com uma solução 25 mM de Hepes, bicarbonato de 

sódio para ajustar o pH e complementado à 0,5% de Albumax I
®
 (Gibco

®
/Thermo Fisher 

Scientific Brasil
®

) a partir de uma solução 10% além de 370 μM de hipoxantina, 2 g/L de 

glicose e 25 mg/L de gentamicina sulfato. Foram adicionadas hemácias a um hematócrito de 

2%. A mistura gasosa classicamente usada para a cultura de Plasmodium é composta por um 

90% de nitrogênio, 5% de dióxido de carbono e 5% de oxigênio. Porém, nesse trabalho foram 



73 

 

 

 

utilizadas também misturas gasosas com 0/20% de oxigenio nas quais se ajusta a proporção 

gasosa final com ntrogênio. Todas as misturas gasosas foram obtidas de Air Products and 

Chemicals Brazil, Inc. (São Paulo-SP, Brasil).  Para culturas microaerofílicas o gas se injeta o 

tempo necessário até a cutura mudar de cor para um marrom chocolate (figura 14). 

Paralelamente, para o cultivo de parasita em grande escala, para experimentos de 

espectrometria de massas os parasitas foram cultivados em ar atmosférico. É conhecido por 

outros autores e pela experiência no nosso laboratório que a parasitemias iniciais altas 

(mínimo 1%) e o uso de ar atmosférico não tem efeitos relevantes na parasitemia final (206, 

207). O meio foi trocado diariamente e a parasitemia controlada por microscopia de 

esfregaços sanguíneos corados com panótico. Durante todos os experimentos a camada 

leucocitária do sangue foi eliminada e foi controlada a possível contaminação por 

microrganismos por panótico rápido diariamente e PCR para micoplasma regularmente.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Culturas de Plasmodium falciparum contendo diferentes misturas gasosas. Culturas de 

Plasmodium falciparum contendo um 5% de oxigênio (esquerda) e sem oxigênio (direita). 

 

3.2.2 Sincronização  

 

A sincronização das culturas se baseou no método de sorbitol (208). Ao adicionar uma 

solução de sorbitol 5% se rompem todas as hemácias infectadas por parasitas maduros 

(trofozoítos e esquizontes), deixando integras as hemácias que contêm as formas jovens 

(anel). Após a incubação com sorbitol 5% as hemácias a 800 x g por 10 minutos e retirar o 
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sobrenadante; adicionar 5mL de sorbitol 5% a cada 200 μL de pellet de cultura; incubar a 

37ºC por 5 minutos; finalmente, separar as hemácias do sorbitol centrifugando a solução a 

800 x g por 10 minutos. O pellet será novamente introduzido no cultivo.   

 

3.3 Ensaios de inibição in vitro 

 

3.3.1 Cálculo de IC50 e porcentagem de inibição 

 

Para determinar a IC50 foi utilizado o método de Desjardins et al. (209) em placas de 

cultura de células de 96 poços onde os parasitas serão cultivados com diferentes 

concentrações de droga (ou sem droga no caso do controle). Para experimentos onde se 

compara a atividade antimalárica ou ensaios de recuperação em diferentes tensões de 

oxigênio, os experimentos foram relizados em garrafas de cultura de células de 25 cm
2
. 

Inicialmente as soluções com as drogas foram preparadas por diluição seriada em meio de 

cultura. Hemácias e parasitas na fase de anel foram adicionados nas placas, ajustando a uma 

parasitemia inicial de 1% e um hematócrito 2%.  Foram avaliados os efeitos das drogas sobre 

a proliferação e o desenvolvimento do parasita em 24, 48 ou 72 horas utilizando os métodos 

que serão descritos posteriormente. Todos os experimentos para avaliação da atividade 

antimalárica ou ensaios de recuperação foram realizados em triplicata biológica e cada uma 

destas com três triplicatas experimentais.   

 

3.3.1.1 Análise estatística 

  

As análises necessárias para o cálculo das IC50 e as porcentagens de inibição foram 

realizadas com ajuda do software GraphPad Prism
®
 A inibição da proliferação do parasita foi 

analisada em relação ao logarítmo da concentração do composto utilizado. Finalmente, foram 

ajustadas as curvas por regressão não-linear (declive Dose-response / variável equação 

sigmóide) para obter a concentração de droga que inibe o 50% da proliferação do parasita. Os 

parâmetros de robustez do ensaio foram os descritos por Zhang et al. em 1999 (210) o Z ',% 

CVmax, R quadrado,% CVmin e relação sinal / ruído. O valor de Z é Z0 = 1 - [(3σ (+) + 3σ (-)) / 

μ (+) - μ (-)], onde μ (+) e σ (+) são a média e a desvio padrão e μ(−) e σ(−) é o valor e o 

desvio padrão de um controle supraletal como artesunato 200 μM.  O %CVmax é calculado da 

seguinte forma: 100x[σ(+)/μ(+)] e  %CVmin: 100x[σ(−)/μ(−)]. Finalmente, a razão S/N: [μ(+) 
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− μ(−)]/σ(−). Todos os ensaios de IC50 foram realizados paralelamente a um ensaio com 

cloroquina e/ou artesunato como controles de qualidade e adicionalmente clindamicina (um 

antimalárico fortemente tempo-dependente) para fins de comparação com os análogos de 

FTS, cujo efeito tempo-dependente já é conhecido (72). 

 

3.3.2 Combinações de compostos 

 

Os estudos de interação entre compostos foram realizados conforme descrito por 

Canfield et al. (211). Depois de determinar o valor de IC50 dos compostos são preparadas 

soluções a uma concentração 40/80 vezes superior a esse valor. Tais soluções foram 

combinadas em proporções de 1: 5, 1: 2, 2: 1, e 5: 1. Os valores de IC50 de cada composto foi 

estimado nas soluções combinadas e não combinadas (apenas experimentos mostrando R2> 

0,95 nos ajustes das sigmóides foram aceitos para o estudo de interações entre compostos). 

Foi em seguida realizada a normalização dos valores de IC50. Essa normalização consistiu do 

cálculo da razão dos valores de IC50 combinado/ IC50 não combinado (IC50
NORM

), os quais 

foram expressos em valores inteiros (sendo 1 o valor de IC50 de a cada droga testa 

isoladamente). Com esses valores, são construídos isobologramas (IC50 normalizado do 

composto A vs IC50 normalizado do composto B). A soma dos IC50 fracionais (soma FIC, 

utilizado para estimar o tipo de interação na solução utilizada) foi calculada da seguinte 

forma: (IC50
NORM

 A) + (IC50
NORM

 B). Se considera uma combinação sinérgica quando ∑FIC 

<0,5, sinergia; 0,5 a 1, adição; 1 a 2, interação indiferente; > 2, antagonismo seguindo o 

estabelecido por Canfield et al. (211). 

Em outros casos onde alguns compostos foram pouco tóxicos foram realizados estudos 

de potenciação dos efeitos de um antimalárico. Neste caso foram realizados ensaios de IC50 

como descrito porém usando meio RPMI com/sem diferentes concentrações de determinado 

composto/s à concentrações/períodos de tempo que tenham pouco efeito no crescimento do 

parasita ou mesmo que não tenham mostrado efeitos tóxicos. Neste caso o valor FIC 

individual pode-se calcular como descrito: como IC50  do composto A / IC50  do composto A 

na presença de B. 
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3.3.3 Método de luminescência com Plasmodium transfectante para ensaios de inibição e 

calculo de IC50 

 

Baseados nos estudos de Azevedo et al (212), 100 ou 200 µL de amostras congeladas 

ou frescas provenientes de cultivos de P. falciparum transfectante para nano luciferase 

(hematócrito mínimo 0,2%) são lisadas com o mesmo volume de agua destilada 0,02% (v/v) 

em saponina e um 1% (v/v) do standard de Nano-Glo Luciferase
®
 (Promega

®
. Madison, 

EUA) previemente diluido 100 vezes em Nano-Glo Luciferase Assay Substrate
®

. A leitura foi 

realizada imediatamente por 30 segundos em um luminômetro FLUOstar Omega
®

 (BMG 

Labtech/Thermo Fisher Scientific Brasil
®

. São Paulo, Brasil). O ganho sera reduzido um 10% 

em relação à amostra com o sinal mais alto na placa para prevenir saturação.  

 

3.3.4 Fluorescência de Smilkstein  

 

Amostras em hematócrito de 2% foram incubadas 1 hora na ausência de luz e à 

temperatura ambiente com SYBER Green I
®
 (Thermo Fisher Scientific Brasil

®
. São Paulo, 

Brasil) em tampão de lise (0,2 μL de SYBR Green I
®
 / ml de tampão de lise) em placa de 96 

poços adequada para a leitura em fluorímetro. O tampão de lise é composto por Tris (20 mM; 

pH 7.5), ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 5 mM, saponina (0.008%; pesot/vol), e 

Triton X-100 (0.08%; vol/vol). O SYBER Green I interage e marca o DNA do parasita 

emitindo fluorescência. Para as leituras foi utilizado o fluorímetro polarstar Omega BMG 

labtech® com um comprimento de onda de excitação de 485nm e de emissão de 520 nm 

(213).  

 

3.3.5 Estudo dos estágios parasitários por panótico  

 

Esfregaços sanguíneaos de cultivos tratados com os compostos de interesse e um 

controle sem tratamento foram corados por panótico e contados em microscópio óptico. Pelo 

esfregaço foi realizado um estudo morfológico a fim de se verificar a parasitemia resultante 

dos tratamentos nos diferentes estágios parasitários, para isso foram avaliados os tempos de  

0h, 24h, 48h e 72h. Os dados de parasitemia resultantes foram analisados em software 

GraphPad Prism
®

(GraphPad Software, Inc.
®
 California, Estados Unidos de America). Todos 
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os experimentos foram realizados em triplicata biológica e cada uma destas com três 

triplicatas experimentais.  

 

3.4 Marcações metabólicas 

 

Marcações metabólicas de lipídios de P. falciparum têm sido realizadas por diferentes 

autores, elucidando-se por consequência a origem endógena ou exógena (provinentes do 

hospedeiro) dos lipídios encontrados no parasita (46, 220). Os compostos isopenilados 

paracem ser biosintetizados de novo no parasita e podem ser radiomarcados usando diferentes 

precursores. Para as marcações metabólicas de prenilquinonas e proteínas isopreniladas deste 

trabalho foram utilizadas [1-(n)-
3
H] GGPP (14 Ci/mmol, 3.125 µCi/ml), [1-(n)-

3
H] FPP (23 

Ci/mmol, 3.125 µCi/ml), S-adenosil-L-[metil-
3
H] metionina (82 Ci/mmol, 50 µCi/ml), D-[U-

14
C] glicose (57 mCi/mmol, 20 mCi/mL) ou [4-

14
C] IPP em sal de amônio (56,6 mCi/mmol, 

20 µCi/ml) de Amersham-Pharmacia Biotech
®

 (Buckinghamshire, UK). Nas marcações 

metabólicas usando D-[U-
14

C] glicose, antes da adição do radioativo, os parasitas foram 

mantidos 2 h em meio deficiente em glicose. Em qualquer caso, os parasitas foram mantidos 

com o precursor radioativo adequado entre 12-18 horas antes de ser realizado o ensaio de  

purificação dos parasitas por coluna magnética (ver na seção 3.14) do estagio de esquizonte 

em uma alta parasitemia (mínimo 15% de parasitemia) (214). Quando necessário foram 

congeladas as amostras em nitrogênio líquido para posterior análise. Todos os perfis 

metabólicos mostrados nesta tese foram realizados no mínimo duas vezes ou como indicado 

na secção correspondente.  

 

3.5 Obtenção do padrão de plastoquinona-9 de espinafre 

  

O seguinte protocolo foi baseado no descrito por Malferrari e Francia em 2017 (215). 

A metodologia proposta pelos autores é baseada em estudos prévios de Barr & Crane 

(extração de cloroplastos, fracionamento por coluna de alumina, estudos de absorbância e 

espectrometria de massas) (216), Venturoli et al. (para a extração da PQ) (215), Yoshida et. 

al. (para isolamento por RP-HPLC) (218) e Arnon et al. (para a determinação da concentração 

de clorofila) (219). A extração de PQ foi realizada em colaboração com o professor Massuo 

Jorge Kato e  Lydia Fumiko Yamaguchi do Laboratório de Química de Produtos Naturais do 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795238H8
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Departamento de Química fundamental (IQ-USP).  Já a nível técnico, é importante comentar 

que todo o processo deve ser realizado na menor intensidade de luz possível e com todas as 

soluções e solventes refrigerados a 4ºC (215). Nos itens seguintes detalhamos a metodologia. 

3.5.1 Extração de cloroplastos 

 

Os espinafres (Spinacia oleracea) foram comprados frescos no mesmo dia da 

realização do procedimento e mantidos refrigerados e protegidos da luz. Antes do início da 

extração, foram lavadas 800g de folhas de espinafre, que foram em seguida resfriadas a 4 ºC 

em solução de extração (tampão aquoso fosfato 2 mM , 0,5 M em sacarose, pH = 7.5). O 

material resultante foi moído por 1 min em 1,5 L da solução de maceração para quebrar a 

estrutura celular. O material foi centrifugado a 600 x g por 1 minuto a 4 ºC em em aliquotas 

de meio litro. A solução foi então filtrada através de quatro camadas de gaze para um vaso de 

precipitados refrigerado. Para aumentar o rendimento foi espremido o macerado 

manualmente. O material resultante foi então transferido para tubos de centrifugação de 1L e 

estes foram centrifugados a 600 x g por 1 minuto a 4 ºC novamente. Nesta centrifugação 

diferencial padronizada por Barr e Crane (215), a densidade da solução de extração só permite 

a precipitação em forma de pellet das partículas de peso superior ao cloroplasto, as quais 

foram descartadas. O sobrenadante obtido foi filtrado novamente através de duas camadas de 

gaze e transferido novamente para tubos de centrifugação de 1L para novamente ser 

centrifugado, mas agora a 1500 x g por 20 minutos. O pellet resultante, contendo uma alta 

proporção de cloroplastos, foi resuspendido em 200 mL de solução de maceração e foi 

homogeneizado em homogeneizador Turrax
®
 (Ika Brasil

®
. Campinas, Brasil) Foi retirado 

então 1 ml para determinação da concentração de clorofila total e o restante foi congelado à -

80 ºC. 

 

3.5.2 Determinação da concentração de clorofila total 

 

A metodologia mais utilizada para a avaliação do rendimento do processo extrativo 

fundamenta-se na proporcionalidade entre as quantidades de PQ e clorofila no cloroplasto. 

Baseados no anterior foi realizado o cálculo dos moles de PQ-9 obtidos por miligrama de 

clorofila total da suspenção de cloroplastos (soma das concentrações de clorofila A e B) (215, 

219). A uma alíquota de 1 ml da suspenção de cloroplastos foram adicionados 9 ml de acetona 

e a solução foi transferida para um tubo de centrifuga de 15 ml. A solução foi agitada no 
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vórtex por 1 minuto e incubada em banho-maria a 60 ºC agitando levemente durante por 2-3 

minutos até a suspenção ferver levemente. Neste ponto devem aparecer flocos visíveis 

proteína que foram eliminados por centrifugação a 3000 rpm por 5 minutos. Finalmente, a 

absorbância do sobrenadante foi avaliada em espectrofotômetro Evolution 220 de Thermo 

scientific
® 

(Thermo Fisher Scientific Brasil
®
. São Paulo, Brasil) nos comprimentos de onda de 

663 e 645 nm, utilizando um branco de acetona. Seguindo o protocolo descrito, foi 

determinada a concentração de clorofila A (mg/ml) multiplicando a absorbância a 663 nm 

pelo fator 0.00802 (coeficiente de extinção molar x passo optico x absorbância), e a 

concentração de clorofila B multiplicando a absorbância a 645 nm pelo fator  0.0202 

(coeficiente de extinção molar x passo optico x absorbância). Finalmente foi obtida a 

concentração de clorofila total (mg/ml) somando a concentração de clorofila A e B e 

multiplicando pelo fator de diluição usado (1/10 em acetona). 

 

3.5.3 Extração com solventes orgânicos  

 

Foram preparadas 20 vezes o volume de suspensão de cloroplastos obtida, de mistura 

metanol:éter de petróleo (3:2) refrigerado a 4ºC. A mistura de solventes foi diretamente 

adicionada a suspenção de cloroplastos (215). Em seguida, a solução foi agitada 

vigorosamente por 1 min e aguardou-se a separação das fases. A fração de o éter de petróleo 

foi coletada ereservada. Foi adicionado novamente o volume proporcional de éter de petróleo 

na fase de metanol e água e o processo foi repetido mais duas vezes. As fases de éter de 

petróleo foram misturadas e a solução resultante foi secada por evaporação rotatória. 

Finalmente, o resultado foi resuspendo em 5 mL de éter de petróleo.   

 

3.5.4 Fraccionamento do extrato por coluna de alumina  

 

O fracionamento por coluna de alumina separa a PQ de outros compostos como 

carotenóides, UQ e tocoferóis, como demonstrado por Barr e Crane (215, 216). Com isso, 

facilitamos que PQ se encontre na forma oxidada (215, 216) a qual é mais estável e fácil de 

isolar de outros compostos no sistema de RP-HPLC padronizado por Yoshida et al.  (215, 

218).  Primeiramente, ativam-se 100 g de alumina por adição de 6 mL de água destilada e na 

sequência se resuspende em éter de petróleo (100 mL). Foi colocado algodão no final de uma 

coluna de vidro com diâmetro e comprimento de 2,5 cm x 25 cm. Posteriormente, a suspensão 
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de óxido de alumínio em éter de petróleo foi transferia para a coluna e aguardou-se a 

decantação do óxido. O excesso de éter foi separado e logo que a linha de solvente se 

encontrou no topo da alumina o extrato de espinafre foi introduzido ao sistema 

cromatográfico. 

Foram obtidas 7 frações por eluição sequencial com 100 mL de éter dietílico em éter 

de petróleo, 0, 0,2, 2, 4, 8, 16 e 20% (v/v). As frações recolhidas foram evaporadas e 

ressuspensas em etanol para análise por RP-HPLC. Na metodologia utilizada pelos autores 

Marco Malferrari e Francesco Francia (215) a fração da PQ elui principalmente na fração 5. 

Porém, os autores indicam que todas as frações tem que ser analisadas por RP-HPLC para 

maximizar a quantidade de PQ obtida (215).  

 

3.5.5 Purificação de plastoquinona por HPLC (sistema cromatográfico I) 

 

O sistema isocrático de RP-HPLC foi realizado a 40 ºC, utilizando uma mistura de 

acetonitrila:etanol (3:1) a um fluxo de 1,5 ml/min. Foi utilizada como fase estacionária a 

coluna Phenomenex Luna
®
 C18 (250 mm x 4,6 mm x 5 µm) (Phenomenex

®
, CA, USA) 

acoplada a pré-coluna C18 (Phenomenex, CA, USA), um detector 152/UV-vis Gilson
®

 

(Gilson
®
, Villiers-le-Bel, França)  operando a 255 (absorbância máxima da PQ-9). Finalmente 

as frações foram separadas com um coletor FC203B. Na literatura encontram-se descritos 

tempos de retenção para a PQ-9 de aproximadamente 18 min (215, 218). 

 

3.5.6 Quantificação e confirmação da plastoquinona do padrão  

 

O estudo da absorbância das frações obtidas é o sistema usado pelos autores Marco 

Malferrari e Francesco Francia (215) e outros autores para identificar e quantificar a PQ 

obtida durante o processo (216, 217). Primeiramente, os picos com tempo de retenção 

compatíveis com a PQ-9 obtidos por RP-HPLC são coletados, secos em atmosfera de de 

nitrogênio e resuspendidos em etanol. A leitura é realizada entre 220 e 340 nm no 

espectrofotômetro Evolution 220 de Thermo scientific
®
 usando um branco de etanol e em 

cubetas de quartzo.  A absorbância máxima da PQ é encontrada a um cumprimento de onda de 

255 nm (215). O espectro de absorbância foi graficado usando o programa GraphPad Prism
®
. 

Foram selecionadas aquelas frações com a absorbância máxima compatível com a PQ-9, 

foram então adicionados alguns grânulos de hidroboreto de sódio em etanol para posterior 
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leitura do espectro de absorbância utilizando um branco de etanol com hidroboreto de sódio. 

A adição de hidroboreto de sódio reduz a PQ a PQH2 mudando a absorbância máxima do 

composto para 290 nm. A diferença entre o espectro de absorbância da PQ e a PQH2 exibe 

pontos isosbésticos a 235, 275, e 310 nm. A quantidade de PQox pode ser calculada a partir do 

coeficiente de extinção PQ - PQH2 a 255nm (ox-red ΔA255nm = 1500 moles
-1 

cm
-1

) (215, 216, 

218).  

 

3.6 Espectrometria de massas 

   

3.6.1 Sistema I 

 

A confirmação da PQ vegetal por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 

massas (LC-MS, pelas siglas em inglês) é realizada em equipamento micrOTOF-QII Bruker
®

 

(Bruker do Brasil
®
. Pte. Alta, Atibaia, Brasil) classicamente com ionização química a pressão 

atmosférica (APCI) funcionando em modo positivo (221). O protocolo para análise foi 

parcialmente baseado na metodologia descrita por Singh et al. (221) para o estudo de 

prenilquinonas de tecidos vegetais. O sistema cromatográfico RP-HPLC de gradiente é 

realizado a 40 ºC a um fluxo de 0.4 mL/min entre o solvente A (metanol 0.1% v/v acido 

fórmico) e o B (isopropanol 0.1% v/v acido fórmico) numa coluna C18 (18, 5 cm ×2.1 mm, 5 

µm)  seguindo o seguinte gradiente: 0 min –20% solv. B, 2 min-20% solv. B, 10 min –80% 

solv. B, 15 min –100% solv, mantendo este gradiente até o final do análise em 20 min. As 

condições para a ionização da prenilquinona são as seguintes: Corona: 4500 nA, temperatura 

da fonte: 250 ºC, Nebulizador: 2.5 Bar, fluxo gas: 4.5 l/min, Energia iônica do quadropolo: 6 

eV, temperatura do vaporizador temp: 300 ºC, Funnel 1 RF: 400 Vpp, tempo de tranferência: 

120 use, Funnel 2 RF: 300 Vpp, Hexapole RF: 300 Vpp, Colisão RF: 300 Vpp, energia de 

colisão: 12 eV.  

 

3.6.2 Sistema II 

 

Os estudos por espectrometria de massas de extratos apolares de parasitas foram 

realizados em colaboração com a Professora Maria Belén Cassera (Professora associada do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Franklin College of Arts and Sciences 

da Universidade de Georgia, EUA). Extratos de aproximadamente 1x10
9
 esquizontes obtidos 
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por coluna magnética foram parcialmente purificado por RP-HPLC (sistema II) e as frações 

correspondentes aos tempos de retenção de PQ, UQ-7, 8, 9 (controles positivos) foram 

coletadas separadamente, secas sob corrente de nitrogênio e enviadas para o laboratório da 

Professora Maria Belén Cassera juntamente ao padrão de PQ.  A espectrometria de massas foi 

realizada num quipamento ACQUITY UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography, 

pelas siglas em inglés) M-Class Separation device: iKey HSS T3 Separation Device (Waters 

Corporation, Milford, MA, USA) de 100Å, 1.8 µm, 150 µm x 100mm. O modelo de 

ionização foi o ESI (Sensitive - positive mode). Os datos foram coletados em dois canais 

durante toda a corrida: baixa energia de colisão (6.0 V) para os íons moleculares e, à alta 

energia de colisão (15−40 V) para os produtos iônicos e o modo TOF-MRM. A fase móvel 

consisiu em etanol/acetonitrila (3:1, v/v) 10 mM formato de amônia e 0.1% de acido fórmico 

(A) e isopropanol/acetonitrila (3:1, v/v), 10 mM formiato de amônio e 0.1% acido fórmico 

(B). As amostras foram eluidas em fluxo de 3.0 μL/min à uma temperatura do iKey de 40 °C e 

uma temperatura da amostra de 12 °C.  O volume de injeção foi de 5 µl e o tempo total de 

corrida 35 min. O gradiente foi o seguinte: o sistema é iniciado num gradiente 82% (A) e 18% 

(B) e as condições são mantidas dois minutos desde o inicio do análise, de 2 até 16 min se 

estabelece um gradiente que finaliza em 11% (A) e 89% (B). A proporção é mantida ate o 

minuto 20 e, a partir de aqui se estabelece um gradiente que volta as condições iniciais no 

minuto 25. Finalmente, a proporção 11% (A) e 89% (B) é mantida até o minuto 35, quando se 

finaliza a análise.  

 

3.7 Ensaios de recuperação  

 

Os ensaios de recuperação por adição de prenilquinonas naturais ou análogos e 

precursores das mesmas são realizados para a nitisinona, a atovaquona e 4-nitrobenzoato 

(figura 15). Culturas de parasitas cepa 3D7 ou transfectantes para NanoLuc foram tradas ou 

não (controle) os diferentes compostos (figura 15) a valores próximos a IC50  na ausência ou 

prensença de diferentes prenilquinonas diluídas em etanol ou precursores aromáticos das 

mesmas em meio RPMI completo e adicionados em diferentes concentrações. Após 48h ou 

72h, os efeitos dos diferentes tratamentos foram monitorados para o estudo de possíveis 

fenômenos de recuperação, por microscoipia e medição de luminescência/ fluorescência de 

DNA como descrito anteriormente. Para experimentos onde se compara a atividade 

antimalárica ou ensaios de recuperação em diferentes tensões de oxigênio, os experimentos 
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foram relizados por triplicata em garrafas de cultura de células de 25 cm
2
. Todos os 

experimentos foram realizados em triplicata biológica e cada uma destas com três triplicatas 

experimentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estrutura química da atovaquona (a),  4-nitrobenzoato (b) e nitisinona (c).    

 

 

3.8 Separação por coluna magnética 

 

Existem vários protocolos para a purificação de parasitas incluindo a separação por 

gradientes de densidade ou liberação do eritrócito por lise por saponina (72, 222). Neste 

trabalho temos estudado por marcação metabólica os estágios de esquizonte e foi decidido que 

era desejável manter a integridade do conjunto eritrócito-parasita. Por este motivo, foi 

considerado que a técnica mais adequada e simples é a separação por magnetismo. A 

separação e purificação dos esquizontes por coluna magnética (coluna de separação MACS, 

Manual Cell Separation) se beneficia do magnetismo do pigmento malárico dos esquizontes 

(214). Assim, foram realizados cultivos sincrônicos com predomínio de esquizontes, As 

colunas foram lavada à temperatura ambiente com PBS contendo 2 g/L de glicose. A cultura 

foi centrifugada e o pellet resuspendido em meio PBS contendo 2 g/L de glicose (1:10 v/v). 

10 ml da suspenção foram introduzidos na coluna com os ímãs já posicionados para reter as 

hemácias parasitadas. Após a passagem da amostra a coluna foi lavada novamente com meio 

RPMI-1640 até a clarificação do eluato. Em seguida a coluna foi removida dos ímãs e foi 

realizada novamente uma lavagem da coluna com 50 ml de meio RPMI-1640. Finalmente, a 

suspenção é centrifugada a 600g por 5 min e o pellet contendo as formas esquizontes foi 

congelado em nitrogênio líquido. 
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3.9 Extração de prenilquinonas de extratos de parasita 

 

O seguinte protocolo é utilizado para a caracterização da biossíntese de tocoferol (63), 

porém no presente trabalho, devido ao uso de hidroxibutileno butilado (BHT), o protocolo foi 

modificado para que a extração não se altere o estado redox de algumas prenilquinonas (78).   

Inicialemente, 1 ml de água deionizada é adicionado a cada 1,5x10
9 

de hemácias infetadas. 

Em seguida o material foi sonicado com três pulsos de 10s a 50 W e com gelo. As proteínas 

foram precipitadas por adição de 200 µL/ml de amostra de etanol. A extração com solvente 

orgânica foi realizada com 2 ml/ml de amostra de n-hexano para extração das prenilquinonas 

já comentadas. Depois de homogeneizar a amostra 1 min no vórtex e em seguida centrifugada 

a 2700 x g por 10 min a 4 °C para poder coletar o sobrenadante. Este procedimento extrativo 

em hexano foi repetido três vezes e o sobrenadante foi seco em atmosfera de nitrogênio em 

um tubo de vidro e protegido da luz. O material obtido foi analisado por cromatografia 

imediatamente ou posteriormente se preservado a -80ºC. Padrões das prenilquinonas foram 

coinjetados para determinar os tempos de retenção por leitura de absorbância.  

 

3. 10 Purificação de prenilquinonas de extratos de parasita para espectrometria de 

massas  

Para este objetivo foi necessário um mínimo de 10
10 

hemácias infectadas (incubadas 

com RPMI de forma idêntica a um cultivo hemácias infectadas) coletadas ao longo de várias 

semanas pela metodologia já descrita usando gás atmosférico (205, 206).   

 

3.11 RP-HPLC de extratos de parasitos 

 

A porcentagem de inibição na incorporação metabólica nas diferentes prenilquinonas 

foi determinada como se descreve em seguida: [(100 – (cpm em parasitas tratados x 100/ com 

em parasitas não tratados)] (41). O valor de contagens por minuto (cpm) correspondentes a 

cada prenilquinona foi obtido realizando o somatório de cpm nas quais o cromatograma 

mostrou a eluição dos padrões coinjetados de a cada prenilquinona.   
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3.11.1  Sistema cromatográfico II 

 

O seguinte sistema de RP-HPLC utilizado para o estudo da biossíntese de PQ-9 no 

parasita foi desenvolvido por Jemiota-Rzemińska e utilizado previamente para separar 

cromatograficamente varias PQs e ubiquininonas de diferentes tamanhos de cadeia isoprênica 

(223). O sistema foi realizado a 30 ºC, utilizando uma mixtura de metanol : etanol (7:3) a um 

fluxo de 1,2 ml/min. Foi utilizada como fase estacionária a coluna Phenomenex Luna
®

 C18 

(250 mm x 4,6 mm x 5 µm) (Phenomenex
®
, CA, Estados Unidos de America) acoplada a pré-

coluna C18 Phenomenex
®
, um detector um detector de arranjo de diodo (DAD) Gilson 170

®
 

operando a 255 ou 290 (absorbância máxima da PQ-9 no estado oxidado e reduzida 

respectivamente). As frações foram separadas com um coletor FC203B (Gilson
®
). O software 

utilizado para o processamento de dados foi o Trilution
™

 LC System Software 
®
 (Gilson

®
). 

 

3.11.2  Sistema cromatográfico III 

 

 O seguinte sistema de RP-HPLC desenvolvido no nosso grupo já demostrou resolver  

de forma satisfatória tocoferóis e filoquinona existentes em P. falciparum (133). Foi 

empregada como fase estacionária a coluna Phenomenex Luna C18
®

 (250 mm x 4,6 mm x 

5µm) (Phenomenex, CA, USA) acoplada a pré-coluna C18 Phenomenex
® 

(Phenomenex, CA, 

USA), um detector de arranjo de diodo (DAD) Gilson 170
®
 e um coletor de frações FC203B. 

O software utilizado para o processamento de dados foi o Trilution
™

 LC System Software 
®
. 

As amostras foram eluídas em um gradiente linear entre metanol (A) e acetonitrila (B) que 

inicia-se 50:50 (A / B) e atinge 30/70 (A / B) em 28 min. As condições foram mantidas até 45 

min e foram restauradas as condições iniciais em um gradiente de 2 min. A taxa de fluxo 

utilizada foi de 1 mL / min e as frações foram coletadas por minuto, monitorando a 258 nm 

para detecção de vitamina K e 295 e 290 para α e γ tocoferol, respectivamente. Foram 

monitoradas as absorbâncias a 255 ou 290 (absorbância máxima da PQ-9 no estado oxidado e 

reduzida respectivamente). As frações foram separadas com um coletor FC203B (Gilson
®
). O 

software utilizado para o processamento de dados foi o Unipoint™ LC (Gilson
®
). 

 

3.12 Estudo da isoprenilação de proteínas   

 

A separação de proteínas e identificação de proteínas isopreniladas se baseou na 

metodologia anteriormente utilizada para semelhantes fins (72). Com isso, as proteínas foram 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jemiota-Rzemi%C5%84ska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11245837
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separadas em gel de eletroforese 12% poliacrilamida SDS-PAGE (gel de poliacrilamida de 

dodecil sulfato de sódio, pelas siglas em inglês) em condições desnaturantes e redutoras. A 

composição do gel é 375 mM de tampão tris (hidroximetil) aminometano (TRIS) - HCl (PH 

8,8), SDS 0,1% (v/v) e 12% acrilamida/bis-acrilamida (29:1) em agua destilada. A 

polimerização do gel é realizada pela adição de Tetrametil Etilenodiamina (TEMED) à 

concentração final 0,004% (v/v) e um 0,1% (v/v) de persulfato de amônio. Após a 

polimerização é adicionado o gel de empilhamento que se diferencia do anterior por estar ter 

uma concentração 125mM de TRIS-HCl (PH 6,8), 0,1% SDS (v/v) e 5% acrilamida/bis-

acrilamida (29:1) em agua destilada. A polimerização é realizada novamente pela adição de 

TEMED a concentração final 0,01% (v/v) e um 0,1% (v/v) de persulfato de amônio.  

As amostras de hemácias infetadas purificadas por coluna magnética e marcadas com 

precursores isoprênicos tritiados são misturadas com a uma proprção 4/1 no tampão de 

amostra (TRIS-HCl 62,5 mM (PH 6,8), 2,3% (v/v) SDS, 10% (v/v) glicerol, 0,01% (v/v) azul 

de bromofenol e 20 mM de mercaptoetanol). Após a introdução das amostras nas canaletas, a 

eletroforese foi realizada aplicando uma corrente constante de 90 V. Os géis são corados com 

uma solução 0,1% (p/v) Comassie blue R-250 em 50% (v/v) de metanol e 10% (v/v) de ácido 

acético. Para descorar os géis foi utilizada uma solução 50% (v/v) de metanol e 10% (v/v) de 

ácido acético. Finalmente, os géis foram tratados com Amplify (Amsham
®
), secos e a 

incorporação nas diferentes bandas foi visualizada com a ajuda de placas Kodak X-Omat 

reveladas a -70 °C. As massas moleculares das proteínas foram estimadas por comparação 

com os marcadores Unstained Protein Molecular Weight Marker
®
 e Spectra Broad Range 

Protein Ladder 
®
 (Termo Fisher Scientific, MA, USA). 

 

3.13 Ensaios de imunoprecipitação de proteínas Ras   

 

O protocolo para a inmunoprecipitaçao de proteínas Ras foi baseado na metodologia 

anteriormente usada no nosso laboratório para o estudo dos efeitos do FTS em P. falciparum 

(72, 224, 225). Os protocolos comentados utilizam a proteína A-Sepharose
®
 para 

inmunoprocipitação mediante anticorpos produzidos em camundongo (72, 225). Porém, 

devido a já sabida baixa ou nula união da proteina A-Sepharose a esse tipo de anticorpo, 

optou-se por alternar posteriormente para a proteína G. As amostras de hemácias infetadas / 

não infetadas purificadas por coluna magnética e marcadas com [
3
H] FPP foram 

resuspendidas no tampão de imunoprecipitação composto por 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 150 
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mM NaCl, 1% (v/ v) Triton X-100, 0.5% (peso/v) de deoxicolato de sódio, 0.1% (peso/vol) 

SDS e 5 g/ml de um coktail inibidor de proteases inhibitor (0,2 mM de fluoreto de 

fenilmetilsulfonilo, 1 mM benzamidina, 2 Mm mercaptoetanol, 5 mg/mL quimostatina, 1 g 

/ml de leupeptina, antipaína e pepstatina A). A mistura foi pré-lavada com grânulos de 

proteína G-Sepharose (Sigma Alderich Brasil
®
. Jurubatuba, Brasil) e em seguida foi realizada 

uma incubação de 2 h a 4 ºC com  anticorpos monoclonais, produzidos em camundongo, 

contra proteínas Ras/Krev-1 humanas a uma diluição 1/50 (200 µg/ml; Santa Cruz 

Biotechnology, Inc., Calif.). O complexo anticorpo-proteína Ras foi precipitado adicionando 

100 µL de gel de proteína-G-Sepharose. Finalmente, foram realizadas 5 lavagens com PBS e 

a amostra resultante foi misturada com o tampão de amostra (TRIS-HCl 62,5 mM (PH 6,8), 

2,3% (v/v) SDS, 10% (v/v) glicerol, 0,01% (v/v) azul de bromofenol e 20 mM de 

mercaptoetanol) e analizada por gel de electroforese como comentado no item anterior.   

 

3.14 Imunofluorescência 

 

O estudo por inmunofluorescência foi realizado seguindo a metodologia de Jambou et 

al. (186). Esfregaços de culturas de parasitas asincrónicas em sangue não leucodepletada 

foram fixados 6 min em metanol e 20 minutos em uma solução aquosa 0,05% (peso/volume) 

em saponina e 1% gelatina (Sigma). Seguidamente o esfregaço é incubado na mesma solução 

com inmunoglobulinas monoclonais produzidas em rato frente proteínas Ras/Krev-1 humanas 

a uma diluição 1/250 (200 µg/ml; Santa Cruz Biotechnology, Inc., Calif.). O esfregaço é 

lavado em PBS (tampão fosfato-salino pelas siglas em inglês) e incubado por 20 min em uma 

solução em PBS e Oregon Green 488
®
na proporção 1/500 (Molecular Probes, Eugene, 

Oregon, USA),
 
o anticorpo secundário anti-camundongo. Finalmente, o esfregaço e limpado 

novamente e incubado com marcador de núcleo Hoechst 33342 (Thermo Fisher Scientific, 

MA, USA) à concentração 200 nM em PBS por 10 minutos. O esfregaço é limpado 

novamente com PBS e colocado Fluoromount
®
  (Thermo Fisher Scientific, MA, USA) e uma 

lamínula para poder observar por microscopia de fluorescência em uma câmera  e 

microscópio Axio Imager M2 (Zeiss, Göttingen, Alemanha). Os filtros usados para o 

marcador de núcleo é de 358 /463 nm (exitação/emissão) e para o anticorpo secundário 

500/525 (exitação/emissão). Este tipo de experimento foi realizado exitosamente só uma vez.   
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3.15 Estudo dos níveis de ROS 

 

O estudo dos níveis de ROS é realizando seguindo a metodologia previamente 

padronizada por Sussmann et al. com modificações (134). O reagente CellRox
®
 verde 

(Molecular Probes
®
, Eugene, EUA) permeado por células é sensível ao ânion superóxido e ao 

radical hidroxila e pode ser usado para medir os níveis de ROS. Eritrócitos infectados com 

esquizontes P. falciparum purificados por coluna magnética tratados ou não com 200 µM de 

nitisinona ou mantidos a altas saturações de oxigênio (20% O2, 5% CO2, 75% N2) por 48h 

foram incubados a 5 μM CellRox
®
 por 30 min em PBS. O mesmo procedimento foi realizado 

em paralelo com eritrócitos infectados tratados ou não incubados com H2O2 0,5 µM (controle 

positivo) ou H2O2 0,5 µM + nitisinona com ou sem adição exógena de α-tocoferol 75 µM por 

30 minutos antes da adição do CellRox
®
. A fluorescência foi medida utilizando um 

fluorímetro polarstar Omega BMG labtech
®
 com um comprimento de onda de excitação de 

488 nm e filtros de emissão de 680. O analise estatistico dos resultados é analizado usando o 

test one-way ANOVA (analisis de variança, pelas siglas em inglés) / Tukey respeito o controle 

ou controle de parasitas tratados com H2O2. Todos os experimentos deste tipo foram 

realizados três vezes usando material biológico diferente e com três triplicatas experimentais 

por experimento.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estudo da biossíntese de prenilquinonas em Plasmodium falciparum 

 

O primeiro passo foi obter padrões de todas as prenilquinonas para conhecer o tempo 

de retenção das substancias em diferentes analises cromatográficos e no estado oxidado e 

reduzido. A maioria dos padrões utilizados neste trabalho são comerciais, mas a ausência de 

um padrão de PQ-9 comercial nos levou a extrair o composto de espinafre. Buscou-se em 

seguida um sistema de RP-HPLC capaz de identificar, em hemácias infectadas e não 

infectadas, a incorporação radioativa dos diferentes isoprenoides e que apresentasem o mesmo 

tempo de retenção que os padrões.   

 

4.1.1 Obtenção do padrão de plastoquinona 

  

A extração de PQ foi realizada em colaboração com o professor Massuo Jorge Kato e  

Lydia Fumiko Yamaguchi do Laboratório de Química de Produtos Naturais do Departamento 

de Química fundamental do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Os espinafres 

(Spinacia oleracea L.) foram comprados frescos no mesmo dia da realização do procedimento 

e mantidos refrigerados e protegidos da luz. Antes de começar a extração 800g de folha de 

espinafre foram lavadas e esfriadas a 4 ºC na solução da extração de cloroplastos por 

gradiente de densidade (tampão aquoso fosfato 2 mM , 0,5M em sucrose, pH 7.5).  

Posteriormente foi realizada a extração dos cloroplastos por gradiente de densidade 

baseada nos estudos dos descobridores da PQ, Barr e Crane (215, 216) (figura 16). O pellet 

resultante foi resuspendido em 200 mL de solução de maceração e é homogeneizado em 

homogeneizador Turrax Ika
®
. 1 ml foi retirado para determinação da clorofila total. A partir 

de 800 g de folhas de espinafre, foram obtidos 199 mL de suspensão de cloroplastos (200 ml -

1ml usado para quantificação de clorofila) com uma concentração de clorofila total (A + B) de 

0,3 mg/ml determinada pelo estudo da absorbância do extrato após a precipitação das 

proteínas com acetona (196). A extração de PQ foi alcançada por partição entre metanol, fase 

aquosa e uma fase de éter de petróleo (215). Uma metodologia inicialmente padronizada por 

Yoshida et al., para extração de UQ de bactérias (218) e posteriormente demonstrado por 

Marco Malferrari e Francesco Francia ser eficaz para extrair PQ (215). Com o intuito de 

separar a PQ da clorofila, carotenoides e outros pigmentos, os extratos foram fraccionados 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795238H8
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numa coluna de óxido de alumínio (figura 16). Este processo tem a vantagem de passar a PQ 

para a forma oxidada, mais estável e simples de identificar por RP-HPLC (215, 218). 

 

 

 

Figura 16. Processo extrativo de plastoquinona: À direita, uma fotografia dos cloroplastos isolados de 

espinafre no processo extrativo de PQ-9 visualizados por microscopia ótica a x1000 aumentos.  À esquerda, uma 

fotografia da coluna de alumina realizada durante o processo extrativo de PQ-9. 

 

As 7 frações obtidas do fraccionamento foram secas em vácuo-rotavapor, dissolvidas em 

etanol e analisadas por RP-HPLC (sistema I) utilizando o detector UV operando a 255 nm 

(pico de absorbância da PQ oxidada). Os picos de absorbância compatíveis com o tempo de 

retenção da PQ oxidada (PQ) foram coletados para posterior estudo do espectro de 

absorbância. A eluição da PQ aconteceu no minuto 16 do sistema de RP-HPLC da 6º fração 

eluida da coluna de alumina.    

 

4.1.2 Quantificação e confirmação da plastoquinona padrão 

 

 Dos padrões de PQ e PQH2 foi estudado o espectro de absorbância compreendido 

entre 220 e 310 nm correspondente ao anel da prenilquinona. A fração com PQ mostrou um 

pico de absorbância no tempo de retenção da PQ na forma oxidada utilizando um 

comprimento de onda de 255 nm (pico de absorbância da PQ), mas praticamente 

imperceptível quando o detetor UV operava a 290 nm (pico de absorbância do PQH2). O 

espectro de absorbância da PQ mostrou um pico de absorbância em 255 típico da PQ mudando 

para 290 nm quando adicionamos NaBH4. A diferença PQ - PQH2 mostrou pontos isobêsticos 

em 233, 274, e 310 nm parecidos aos previamente descritos na literatura (215, 218). Pequenas 
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mudanças nestes valores (1-2 nm) podem ser devida a uma variação da absorbância de fundo 

pela adição de NaBH4 (figura 17) (215). A metodologia mais usada para a quantificação do 

rendimento do processo extrativo fundamenta-se na proporcionalidade entre as quantidades de 

PQ-9 e clorofila no cloroplasto. No nosso processo extrativo, a partir de 800 g de folha de 

espinafre obtemos 199 mL de suspensão de cloroplastos 0,3 mg clorofila total /ml (um total 

de 59,7 mg de clorofila). A quantidade de PQ foi calculada a partir do coeficiente de extinção 

PQ- PQH2 a 255 nm (ox-red ΔA255nm = 1500 moles
-1 

cm
-1

) (196) da PQ obtida diluída em 1,5 

ml de etanol, obtendo um total de 0,183 µmoles de PQ-9 (215, 218). Isso significa que a cada 

miligrama de clorofila A+B obtemos 0,00305 µmoles de PQ-9 (215).  Em qualquer caso, as 

quantidades obtidas foram baixas para realizar a totalidade da nossa pesquisa e decidimos 

iniciar uma colaboração com o Dr. Francesco Francia da Universidade da Bolonia que nos 

proporcionou o padrão de PQ-9. 

 

 

Figura 17. Espectro de absorbância UV da plastoquinona: Espectro de absorbância da PQ na forma oxidada 

e reduzida por adição de hidroboreto de sódio assim como o coeficiente de extinção entre ambas.   

 

4.1.3 Espectrometria de massas do padrão 

 

A confirmação da identidade da PQ-9 por espectrometria de massas (em equipamento 

micrOTOF-QII Bruker
®
 com ionização por APCI em modo positivo) (figura 18) foi realizada 

em colaboração com o professor Massuo Jorge Kato e Lydia Fumiko Yamaguchi do 

Laboratório de Química de Produtos Naturais do Departamento de Química fundamental do 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795238H8
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Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Foi identificada a PQ-9 (m/z 749; 

observando a massa [M+H]
+  

correspondente a formula C53H8002 como descrito na literatura)
 

(216, 221). Também foram observados os produtos da quebra da molécula, incluindo o anel 

na forma oxidada (m/z 151). 

 

 

Figura 18. Espectrometria de massas da plastoquinona: A: cromatograma de eluição da PQ (indica-se com 

seta vermelha). B: íon molecular da PQ. C: fragmentos da quebra da molécula, mostra-se a estrutura química da 

molécula e o perfil de quebra.    

 

4.1.4 Padronização dos sistemas cromatográficos para extratos de parasitas 

 

A fim de se estudar as eventuais isoformas de UQ e a PQ-9 biosintetizadas por P. 

falciparum, decidiu-se padronizar nesse trabalho o sistema cromatográfico de RP-HPLC 

desenvolvido por Jemiota-Rzemińska et al.(223). O presente sistema é eficiente na separação 

de PQ de diferentes isoformas de UQ, além de possuir uma resolução melhor que antigos 

sistemas previamente utilizados (74). Nos ensaios com NaBH4  foi possível estudar também as 

reações de oxido-redução dos eventuais compostos identificados no parasita com um tempo 

de retenção compatível com as diferentes prenilquinonas.  Para a padronização do sistema foi 

usada PQ-9 na forma oxidada e reduzida como padrão.  Foi modificada a leitura no detector 

de UV operando a 255 nm para a PQ e 290 nm para PQH2. O tempo de retenção encontrado 

utilizando o sistema de RP-HPLC descrito é de aproximadamente 36 min para a PQ e de 12 

749,6230 

749,6284 

151,0801 

191,1120 667,5499 

667,5432 613,5460 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jemiota-Rzemi%C5%84ska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11245837
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min para a PQH2. Paralelamente também foram analisados padrões de GGPP a 280 nm, UQ-

7, UQ-8, UQ-9 e UQ-10 na forma oxidada a 275 nm e reduzida a 290 nm. Também foram 

estudadas outras prenilquinonas e produtos isoprênicos identificados previamente em 

Plasmodium e a UQ-7. Optou-se por apresentar os resultados em intervalos aproximados 

devido que os perfis metabólicos não apresentam picos em uma única fração (tabela 1). 

 

COMPOSTO 
MINUTOS APROXIMADOS DE RETENÇÃO (λ) 

ESTADO OXIDADO ESTADO REDUZIDO 

Plastoquinona   36-37 (255 nm)   11 (290 nm) 

Ubiquinona-9   25-26(275 nm)   14-15 (290 nm) 

Ubiquinona-10   40-41(275 nm)   17-18(290 nm) 

Ubiquinona-8 

Ubiquinona-7 

  17 (275 nm) 

  14 (275 nm) 

  10 (290 nm) 

  8 (290 nm) 

Filoquinona   11 (258 nm) - 

Tocoferol quinona   5(270 nm) - 

α-Tocoferol -   8-9 (295 nm) 

γ-tocoferol -   7 (290 nm) 

Menaquinona-4   7-8 (247 nm) - 

Fitol  5 (212 nm) 

Geranilgeranil 

pirofosfato 
  4-5 (280 nm) 

 

Tabela 1. Tempos de retenção para diferentes compostos usando o sistema RP-HPLC II: Tempos de 

retenção sistema RP-HPLC II para diferentes prenilquinonas e produtos isoprênicos no estado oxidado e 

reduzido a os cumprimentos de absorbância máxima usados na leitura. 

 

 Como temos visto o sistema cromatográfico II não permite uma ótima separação dos 

tocoferóis, MQ-4 e filoquionona além de eluir próximo ao pico de injeção. Mais a diante será 

visto também que as marcações correspondentes às estas prenilquinonas co-eluem com outras 

sustâncias isopreniladas, o que impede a visualização de picos definidos (frações 1-12/11).  

Por tudo isso, foi decidido utilizar um terceiro sistema de RP-HPLC, previamente 

padronizado para estudo de filoquinona e tocoferóis, mas que também resulta útil para o 

estudo da MQ-4.  Para a padronização deste sistema foram utilizados os padrões de 

tocoferóis, MQ-4 e filoquionona que não são bem identificados no sistema cromatográfico II.  

Os tempos de retenção se apresentam na tabela 2. 

 

COMPOSTO TEMPO APROXIMADO DE RETENÇÃO (min) 

α/γ tocoferol ~22-23/ ~25-26 

Filoquinona ~34-36 

Manaquinona-4 ~14-16 

  

Tabela 2. Tempos de retenção para diferentes compostos usando o sistema RP-HPLC III: Tabela dos 

tempos de retenção diferentes prenilquinonas no estado oxidado usando a sistema cromatográfico III.   
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4.1.5 Incorporação radioativa  

 

Primeramente foi decidido marcar a cadeia isoprênica das prenilquinonas usando 

GGPP tritiado (figura 19). Como já descrito, no processo extrativo foi evitado o uso de BHT 

para prevenir a redução das prenilquinonas. Neste sentido, o uso de BHT foi previamente 

descartado por Jacopo Martinis et al. (90) depois de observar a influência no estado redox de 

PQ/UQ. Este tipo de perfil metabólico foi realizado pelo menos 8 vezes e a presença de 

marcação radiativa para as diferentes UQs e a proporção entre eles foi sempre parecida. Já a 

eventual PQ-9 e UQ-10 nem sempre foram evidentes. Em essência, os perfis metabólicos 

mostram a presença de uma marcação radioativa no tempo esperado para a PQ-9. Pode-se 

identificar também uma marcação, entre as frações 40 e 41, o que é compatível com UQ-10 

(não descrita previamente no parasita) que também é levemente perceptível no extrato de 

hemácias não infectadas.  

Acreditamos que esse pico poderia ser UQ-10 de restos de células brancas que não 

conseguimos separar das hemácias, porém resultados semelhantes foram obtidos por outros 

autores (74). Também é possível encontrar incorporação no tempo de retenção da UQ-7,8,9 

previamente caracterizadas em Plasmodium (76). Verificamos que o presente sistema nos 

permite identificar todas as isoformas de UQ e a eventual PQ-9 com alta resolução. 

Finalmente, encontramos incorporação em 59 minutos e em frações entre a UQ-8 e a UQ-9.  

Já nos primeiros 12-13 min encontramos, além do pico de injeção, um grande acúmulo de 

sustâncias marcadas que nos impede diferenciar outras prenilquinonas como os tocoferóis, 

filoquinona e MQ-4. Em qualquer caso, este primeiro experimento nos indica que realmente 

existe algum composto isoprenilado biossintetizado de novo em Plasmodium (e não nas 

hemácias), solúvel na fração apolar do extrato e que elui no tempo de retenção da PQ-9. Além 

disso, o nosso estudo evidencia também que não se trata de nenhuma prenilquinona 

caracterizada anteriormente em Plasmodium.     
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Figura 19. Prefis metabólicos usando o sistema RP-HPLC II e [
3
H] GGPP: Perfil de incorporação das 

marcações metabólicas realizadas com extratos de hemácias não infectadas (vermelho) e hemácias infectadas 

com formas esquizontes e purificadas por coluna magnética. 

 

Uma vez visto o perfil utilizando GGPP como precursor tritiado decidimos ver como 

mudava o perfil utilizando [3
H] FPP e D[-U-

14
C] glicose. O experimento foi repetido duas 

vezes e os resultados mostram a presença de todos os picos comentados no experimento 

anterior, porém empregando [3
H] FPP a UQ-8 incorpora mais radioativiodade que a UQ-9, a 

eventual PQ-9 e o pico desconhecido que apresentam menores contagens (figura 20). Porém a 

isoforma UQ-8 é citada como a mais abundante no parasita, parece ser que a biossíntese de 

UQ-9 da preferencia ao GGPP como doador isoprênico. A diferença na isoprenilação das 

isoformas de UQ em função do substrato radiomarcado utilizado foi previamente descrito no 

nosso grupo e poderia ser indicativo de uma diferente selectividade pelos precursores 

isoprênicos das diferentes preniltransferases/prenilsintases (74).  
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Figura 20. Prefis metabólicos usando o sistema RP-HPLC II e [
3
H] FPP ou [

14
C] glicose: na imagem 

mostram-se os tempos de retenção para a cada substância ou mesmo aqueles picos de incorporação de 

substâncias desconhecidas (?). 
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4.1.6 Ensaios de redução 

 

Devido às características químicas da PQ e a UQ decidimos realizar ensaios de 

modificação do estado redox por adição de agentes redutores. Neste caso, um extrato de 

parasitas marcados com [
3
H] GGPP foi dividido em duas alíquotas iguais. Uma alíquota foi 

reduzida com NaBH4 e a outra não antes de serem cromatografadas pelo sistema 

cromatográfico II. As contagens das frações correspondentes de a cada alíquota foram 

restadas para poder ver com claridade as regiões do perfil que perderam ou ganharam 

radioatividade por causa da adição de um agente redutor (figura 21).  Os resultados mostram 

um aumento geral das contagens no começo da corrida e um decréscimo nítido das contagens 

de todos os picos correspondentes as diferentes prenilquinonas no estado oxidado (menor no 

caso da UQ-7). Interessantemente também observamos uma evidente redução do pico 

desconhecido já comentado localizado entre as formas oxidadas de UQ-8 e UQ-9.   

Decidiu-se coletar individualmente as frações correspondentes às prenilquinonas cujas 

marcações radioativas deslocaram para seus pares reduzidos. Como comentado em capítulos 

anteriores, a redução se deu por adição de hidroboreto de sódio justo antes de recromatografar 

as amostras e realizar nova leitura no cintilador (215). Foi possível realizar este experimento 

satisfatoriamente com algumas isoformas de UQ e com o composto desconhecido que elui 

entre a UQ-9 e UQ-8 (sustâncias que dão picos com altas contagens). As sustâncias com 

marcação radiativa menos intensa (UQ-7 e eventuais UQ-10 e PQ-9) não foram bem 

visualizadas após a recromatografia. As prováveis UQ-10 e PQ-9 apresentaram uma redução 

da radioatividade nas frações compatíveis com as formas oxidadas dos compostos assim como 

um aumento das contagens nas frações compatíveis com as formas reduzidas. Porém, para as 

prenilquinonas comentadas também podemos ver picos não esperados. Finalmente, o pico 

desconhecido reduzido eluiu em um tempo intermediário entre as formas reduzidas de UQ-9 e 

UQ-8.  O experimento foi realizado em duplicata (figura 22).  
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Figura 21. Ensaios de redução em extratos de parasita: Foram realizados os perfis de incorporação da 

alíquota sem e com adição do agente redutor e as contagens de ambos foram substraídas. Obteve-se os perfis 

metabólicos correspondentes ao ganho de contagens por fração devido à adição de BH4 (emcima) e decréscimo 

(embaixo) entre as duas alíquotas. 
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Figura 22. Ensaios de redução de prenilquinonas individualmente: Cromatogramas obtidos por RP-HPLC 

(sistema II) das frações reduzidas compatíveis com as diferentes prenilquinonas: Pico desconhecido (A; perfil 

laranja), UQ-8 (B; roxo), UQ-7 (C; preto), UQ-10 (D; verde), UQ-9 (E; azul), PQ-9 (F; vermelho).   

 

Á nível metodológico, as contagens por minuto correspondentes as formas   

mostraram contagens muito maiores do que ambas prenilquinonas no estado oxidado. Isso 
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pode ser devido a prováveis coeluições de outros metabólitos também redutíveis e 

isoprenilados. Portanto, o sistema cromatografico é considerado ótimo e livre de fenômenos 

de coeluição para todas as isoformas de UQ e é só para estes metabolitos que o sistema deve 

ser empregado. Incentivamos futuras pesquisas a realizar ensaios parecidos para garantir a 

qualidade dos sistemas cromatográficos. 

  

4.1.7 Marcação dos anéis aromáticos das prenilquinonas.  

 

Uma vez estabeliecido um ótimo para o estudo das isoformas de UQ, decidiu-se 

investigar a presença de metilações dependemtes de SAM (figura 23). Perfis metabólicos 

empregando S-adenosil-L-[metil-
3
H] metionina foram realizados por duplicata usando o 

sistema cromatográfico III e triplicata usando o sistema II mostrando sempre resultados 

semelhantes. Todas as prenilquinonas exceto a MQ-4 apresentaram incorporação nítida. 

 Deve-se lembrar que pela via clássica, ambas formas de vitamina K precisam de igual 

número de metilações no anel aromático (34). A pouca incorporação no tempo de retenção da 

MQ-4 poderia significar que as duas vias para a biossintese de vitamina K estariam ativas em 

diferentes espaços celulares nos quais o SAM adicionado exogenamente teria mais ou menos 

acesso. O fenômeno também poderia ser indicativo de que o anel aromático da MQ-4 não é 

biosintetizado de novo pelo parasita ou que é sintetizado por uma via ainda desconhecida ou 

mesmo pela via alternativa da futolosina. Neste último caso, a biossíntese não utilizaria SAM 

para transferência de grupos metilo e sim de grupos adenosil (78). Em qualquer caso, este é o 

primeiro experimento realizado no nosso grupo que consegiu demostrar a presença de 

metilações para à formação das prenilquinonas. Estes passos são tipicamente realizados por 

enzimas MenG, UbiG e enzimas VTE (entre outras) em diferentes organismos (34). Portanto, 

considera-se atrativa a procura das enzimas no parasita e o teste de inibidores das mesmas 

(228, 229). Estudos em diferentes sistemas celulares usando metionina radiomarcada no grupo 

metilo, acaba por marcar especificamente os grupos metilo dos anéis modificados de 

naftoquinona/benzoquinona (230). Não podemos identificar à localização do trítio nas 

prenilquinonas usando esta metodologia, mas o resultado é compatível com a ideia que os 

aneis das prenilquinonas detectadas devem ser biosintetizados de novo no parasita.  
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 Figura 23. Metilação de prenilquinonas. Cromatogramas obtidos por RP-HPLC sistema II (acima) e III 

(abaixo) de extratos marcados com SAM radiomarcado. Indicamos os tempos de retenção das diferentes 

prenilquinonas.   
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4.1.8 Marcações metabólicas em diferentes saturações de O2 

 

Os primeiros estudos focados na modificação da biossíntese de UQ sob diferentes 

saturações de oxigênio foram realizados por Tohosolo et al (75) na tentativa de estimar a 

razão MQ / o pool de UQ em ambientes com ou sem oxigênio. O comentado estudo mostrara 

uma aparente inversão da razão entre ambas prenilquinonas, em função da presença ou não de 

oxigênio. Porém, os autores utilizaram apenas uma UQ como padrão e para marcações 

metabólicas; ademais o tamanho de cadeia isoprênica não foi revelado. Conclue-se portanto 

que o sistema utilizado não seria útil a separação das isoformas de UQ e portanto seria pouco 

fiel ao pool intracelular de UQ de Plasmodium falciparum (75).  

Deste modo, nesta dissertação, objetivou-se entender melhor o sentido biológico das 

diferentes isoformas de UQ. Com este intuito, decidimos estudar as mudanças no perfil 

metabólico, obtido a partir do sistema cromatográfico II, ao se alterar a saturação de oxigênio 

ou realizando um tratamento com o inibidor do complexo mitocondrial III, atovaquona. Para 

este objetivo marcamos parasitas com [
3
H]GGPP ou [

14
C]glicose em condições normais de 

cultivo, usando uma mistura de gás sem oxigênio (5% CO2 e 95% de N2), uma mistura 

oxidante (20% O2,  5% CO2, e 75% de N2) ou mesmo sob a influência da atovaquona à doses 

perto do valor de IC50 (0,7 nM) (figura 24).  O experimento foi repetido três vezes com 

resultados semelhantes.  

É importante comentar que os estudos de marcação metabólica com precursores 

radioativos desse trabalho se focaram no estágio de esquizonte porque experimentos prévios 

de Macedo et al (74) já demostraram que, em geral, as maiores contagens por minuto nos 

tempos de retenção das diferentes isoformas de UQ se obtém neste estágio (74). Os mesmos 

autores já demostraram que, usando o mesmo precursor isoprênico radioativo, a proporção 

entre as marcações radioativas das diferentes isoformas de UQ também não se altera 

substancialmente entre os diferentes estágios intraeritrocitários. Como comentado 

anteriormente, já tinha sido relatado por outros autores que, em altas concentrações de 

oxigênio, a biossíntese de prenilquinonas antioxidantes e carotenóides é estimulada no 

parasita (63, 166). Porém, não se sabia até então se realmente estas condições ambientais 

poderiam afetar o sistema antioxidante do parasita. Neste sentido, decidimos realizar um 

experimento para observar como a saturação de oxigênio afeta o sistema antioxidante do 

parasita. Com este intuito, empregamos o reagente Cellrox
®
 como descrito na metodologia 

desta dissertação. 
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Figura 24. Efeitos da saturação de oxigênio / atovaquonas: A: níveis de ROS em parasitas tratados por 48h 

utilizando a mistura gasosa de referência (5% O2) ou em altas saturações de oxigênio (20% O2). Para ambos 

tipos de culturas são apresentados controles desafiados com H2O2. A análise estatística foi realizada por análise 

one-way ANOVA / Tukey Multiple Comparison Test, comparado ao controle ou como indicado. *p<0.05, 

**p<0.01, ***p<0.001. N.S.: não significante.  Mostra-se a análise estatística de todos os tratamentos em 

comparação ao o controle ou entre tratamentos diferentes quando indicado. Em B, C e D são demonstrados os 

efeitos da saturação de oxigênio ou da inibição do complexo mitocondrial III no perfil metabólico das 

prenilquinonas, obtido no sistema cromatográfico II em parasitas tratados por 48h utilizando diferentes misturas 

gasosas ou atovaquona.     

 

Os resultados mostram que parasitas mantidos sob 20% de oxigênio não apresentam 

níveis maiores de ROS, porém são significativamente menos eficientes para combater 

desafios com peróxido de hidrogênio. Este fenômeno pode ser explicado pelo 

comprometimento do sistema antioxidante parasitário. Por outro lado, o estudo por marcação 

metabólica revela que o parasita sofre modificações radicais no perfil de UQs quando as 

saturações de oxigênio são alteradas.  Estes resultados demostram a versatilidade do parasita 

para se adaptar metabolicamente a novos ambientes. É razoável pensar que mudanças 

parecidas às observadas in vitro poderiam acontecer in vivo entre as diferentes fases do ciclo 



105 

 

 

 

ou mesmo em diferentes localizações dentro do hospedeiro vertebrado, onde muda a saturação 

de oxigênio. Os nossos resultados parecem indicar que a biossíntese de UQ-8 e UQ-7 é 

estimulada por saturações crescentes de oxigênio. Por contra, o perfil de UQ-9 não se altera 

quando modificamos a mistura gasosa de 5% de oxigênio para o 20%. Interessantemente, em 

condições de microaerofilia o pico compatível com a forma oxidada de UQ-9 é quase 

indetectável. Alguns autores sugeriram que as isoformas de UQ de maior tamanho de cadeia 

isoprênica tem mais eficiência para reações de transferência de elétrons, tais como a 

respiração mitocondrial, enquanto as isoformas de UQ mais polares são mais eficientes para o 

combate do estresse oxidativo (227). Em concordância a esta teoria, os nossos resultados 

indicam que em condições de alta saturação de oxigênio o parasita estimula a biossíntese das 

prenilquinonas mais eficientes na ação de defesa aos radicais livres (no caso UQ-7,8).  

Já em ambientes pobres em oxigênio a UQ-9 é menos biossintetizada, fato também 

observado em tratamentos com inibidores do complexo mitocondrial III. Observe-se que o 

nosso sistema poderia ser eficiente para o estudo de UQH2-9 porém em quase nenhum 

experimento esta foi detetada. Neste sentido, todas as mudanças devem ser na biossíntese de 

UQ e não à mudanças no estado redox. Por isso, sugerimos para o futuro estudar os efeitos do 

tratamento com atovaquona por curtos períodos de tempo e com uma metdologia que permita 

visualizar qual/quais isoformas de UQH2 encontram-se majoritariamente no estado reduzido 

devido aos efeitos da atovaquona.  A pesar de não ter realizado este experimento ainda, os 

nossos resultados sugerem que é a UQ-9 a mais eficiente para a função mitocondrial.  Visto a 

facilidade do parasita para modificar a biossíntese de UQ e a proporção entre as diferentes 

isoformas, sugere-se o estudo da biossíntese de UQ ou mudanças quantitativas na composição 

lipídica mitocondrial do parasita como eventuais mecanismos de resistência do parasita ao 

tratamento com atovaquona (231). 

Outros autores estudaram os efeitos da atovaquona na composição de UQs ou outros 

lipídios da membrana mitocondrial. Mas, surpreendentemente, em Plasmodium este tipo de 

pesquisas ainda não tinha sido realizada. Em Leishmania foi demostrado que a modificação 

da composição lipídica da membrana mitocondrial é de fato um mecanismo de resistência à 

atovaquona (231). Em Pneumocystis carinii foi desmostrado que a atovaquona produz  

inibição ou estímulo na biossíntese de ubiquinona dependendo da concentração aplicada 

(232).   

É difícil saber qual é a saturação de oxigênio dentro de uma hemácia, porém a cultura 

clássica de P. falciparum é realizada a 1-5% O2 (205). Isso, não significa que a comentada 
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saturação de oxigênio seja essencial. A viavilidade dos parasitas em ambientes 

microaerofilicas, sob 20% de O2 e inclusive sob ar atmosférico (  78.09% N2,   20.95% 

O2,   0.93% Ar,   0.04% CO2) tem sido reportada por diferentes autores previamente (75, 206) 

pelo menos por períodos maiores que os estudados nesta dissertação. Ainda é pouco 

entendido porque diferentes parasitas, incluindo diferentes especies de Plasmodium e 

Leishmania, possuem diferentes isoformas de UQ e também porque a proporção entre as 

mesmas é modificada entre os estágios parasitarios (76). Alguns autores estudaram estes 

fenômenos, mas só puderam sugerir explicações dificilmente demostráveis (76, 232). Por 

exemplo, em Pneumocystis carinii, é sugerido que exista uma elongação das cadeias 

isoprênicas da UQ passo a passo sendo todas as isoformas UQ-(n-x) produtos intermediários 

de UQ-n. Em outros organismos, é sugerido que as diferentes isoformas seriam formadas para 

diferentes finalidades (232, 233).  

 

4.1.9 Efeitos de antimaláricos e ensaios de recuperação 

 

 Devido à demostração da capacidade da NADH desidrogenase tipo II de P. 

falciparum em se ligar à menadiona (anel de 1,4-naftoquinona, componente de todas as 

vitaminas K) e aos indícios da presença de MQ-4 em P. falciparum, decidiu-se avaliar se a 

MQ-4 pode reverter o efeito da atovaquona tanto na presença ou ausença de oxigênio na 

cultura, utilizando como controle a dUQ. A razão de usar dUQ é relativo à sua solubilidade, 

maior que a das ubiquinonas com cadeia isoprênica. Os ensaios foram realizados combinando 

atovaquona a concentrações próximas ao valor de IC50 (0,7 nM) com ou sem dUQ ou MQ-4 a 

diferentes concentrações (figura 25). Controles sem tratamento, somente atovaquona ou 

somente as prenilquinonas nas mesmas concentrações foram realizados. Os experimentos 

foram realizados em garrafas de cultura de células de 25 cm
2 

e, depois de 48h, três alíquotas 

de 100 μL foram coletadas de a cada garrafa e o crescimento do parasita foi avaliado por 

marcação fluorescente de DNA e esfregaço por panótico. Por outro lado, uma vez vista a 

essencialidade da UQ, devemos lembrar que as contagens das três isoformas de UQ permite 

ver que o pool de UQ disponível para a atividade DHODH no seu conjunto tem tendência a 

aumentar com a saturação de oxigênio e a diminuir em condições de microaerofilia. Esse fato 

merece destaque, pois significa que a dependência do parasita para a UQ e a sensibilidade à 

atovaquona dependeriam da saturação de oxigênio. Neste sentido foi calculado o valor de IC50 

da atovaquona nas três condições anteriormente descritas (Fig 25). Devido a necessidade de 
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não introduzir oxigênio na cultura, de forma excepcional, este tipo de experimento foi 

realizado em garrafas de cultura de células de 25 cm
2 

e, depois de 48h, três alíquotas de 100 

μL de a cada garrafa foram coletadas e o crescimento do parasita foi avaliado por marcação 

fluorescente de DNA como descrito. Todos os experimentos mostraram valores de R
2
 

indicativos de relação dose-resposta.  

 

Figura 25. Estudo do valor de IC50 e ensaios de recuperação dos efeitos da atovaquona. Ensaios de 

recuperação dos efeitos da atovaquona por adição de MQ-4  com (a) ou sem (b) uso de oxigênio na cultura. 

Ensaios de recuperação dos efeitos da atovaquona por adição de dUQ com (c) ou sem (d) uso de oxigênio na 

cultura. Efeito da atovaquona na proliferação dos parasitas com ou sem uso de oxigênio (e).  A análise estatística 

foi realizada através dos testes unpaired t test, em comparação ao controle ou como indicado. *p<0.05, 

**p<0.01, ***p<0.001. 
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Os resultados são claros. O resgate parcial de atovaquona por dUQ adicionada 

exogenamente acontece em qualquer saturação de oxigênio. O fenômeno pode ser explicado 

pela competição da dUQ e atovaquona no complexo III da mitocôndria ou mesmo sendo a 

dUQ diretamente usada pela DHODH. Por outro lado, a sensibilidade à atovaquona pode 

aumenta até um 15%  (estatisticamente significativo) com a redução da saturação O2 da 

cultura. Como temos visto, é precisamente em ambientes microaerofílicos onde o pool de UQ 

se encontra diminuído. O fenômeno de recuperação por adição exógena de dUQ era 

conhecido sob condições “clássicas” de cultura mas nesse trabalho foi demonstrado que 

acontece também em ambientes pobres em oxigênio. Finalmente, parece que não é possível 

reproduzir este fenômeno de recuperação da atovaquona usando MQ-4.   

Visto o anterior, decidiu-ser procurar um inibidor da biossíntese de UQ como 

ferramenta para os futuros experimentos. Uma revisão na literatura nos revelou o 4-

nitrobenzoato (análogo do 4-hidroxibenzoato e do PABA) como único inibidor da biossíntese 

de UQ demostrado, no caso, em células humanas (126). De forma semelhante ao que foi 

relatado em células humanas, o 4-nitrobenzoato só mostrou toxicidade significante para o 

parasita em altas concentrações (tratamentos à ˃1 mM por 48h iniciados em estágio de anel) 

(figura 26) porém foi possível observar uma inibição do desenvolvimento no estágio de 

esquizonte a partir de 2 mM. Ainda foi possível recuperar significativemente os efeitos 

tóxicos do 4-nitrobenzoato por adição exógena de 4-hidroxibenzoato ou pABA e não com a 

dUQ (não mostrado para a prenilquinona). Isso indica que os efeitos letais do composto 

seriam devido a mecanismos relacionados com o metabolismo de folatos e/ou UQs. Isso não 

significa que o 4-nitrobenzoato não inhiba também as citadas vias. De fato, o tratamento com 

4-nitrobenzoato a 1 mM demostrou  uma diminuição da incorporação radioativa em todas 

isoformas de UQs quando empregando [
3
H] GGPP e D-[U-

14
C] glicose como descrito (figura 

26).    
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Figura 26. Efeitos do 4-nitrobenzoato . São monstrados os efeitos, no perfil metabólico das prenilquinonas, 

obtido no sistema cromatográfico II em parasitas tratados por 48h por 1 mM de 4-nitrobenzoato. Embaixo 

mostra-se à curva em 48h obtida pelo tratamento com 4-nitrobenzoato (4-NB) por triplicata assim como o valor 

de IC50 em 48h e R
2
.  Média de três réplicas biológicas. Já ao lado da ultima figura comentada se encontra o 

ensaio de recuperação do valor de IC50 do 4-nitrobenzoato em 72h na presença ou ausência de 4-hidroxibenzoato 

(HB) ou pABA assim como os detalhes do estudo estadístico empregado.   

 

Durante a realização dos experimentos de recuperação dos efeitos da atovaquona 

foram observados efeitos tóxicos da MQ-4, inclusive a 200 nM (não mostrado). Por este 

motivo foi decidido estimar o valor IC50 da prenilquinona (figura 27). Com esta finalidade, 

nove concentraçoes seriadas ½ de menaquinona foram preparadas em meio RPMI completo 

iniciando o experimento com uma concentração supraletal de menaquinona 16 μM.  Depois 

de 48h o crescimento foi avaliado por marcação fluorescente de DNA como descrito. Os 

resultados mostram que a MQ-4 possui um valor de IC50 ao redor de   2 µM, até 500 vezes 

menor que em algumas linhas celulares humanas (235). O R
2
 é indicativo de um ajuste 

claramente dose-resposta. Diferentes 1-4 naftoquinonas e a menadiona já tem mostrado 

efeitos tóxicos em protozoários patogênicos provavelmente por interferir na homeostase redox 
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(236-238). Portanto, pode ser interessante continuar estudando a MQ, entre outros compostos 

similares, pelo seu 

potencial 

quimioterápico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Estudo do valor de IC50 da menaquinona-4. 

 

4.1.10 Inibição da biossíntese de ubiquinona como alvo a ser combinado com atovaquona 

 

Como comentado anteriormente, em ambientes microaerofílicos onde o pool de UQ 

disponível para atividade DHODH se encontra diminuído a atovaquona têm um maior efeito. 

Esse resultado pode estar influenciado por muitos fatores além da biossíntese de UQ, mas 

solidifica a ideia de que a sensibilidade ao fármaco poderia se modificar em função da 

localização do parasita no hospedeiro vertebrado (239). Neste sentido, deve-se comentar que 

no corpo humano a saturação de oxigênio do plasma pode variar de 13% no sangue arterial 

para 5% disponível na corrente venosa (239). Ainda dentro do eritrócito encontram-se grandes 

quantidades de oxigênio, porém ligado à hemoglobina. Neste caso, a quantidade de oxigênio 

também se modifica desde que o parasita consome a hemoglobina. Visto isso, as modificações 

observadas na quantidade de oxigênio que temos provocado de forma artificial poderiam 

acontecer (em maior ou menor medida) naturalmente no hospedeiro. Semelhantemente, 

também a composição de UQ e o efeito letal da atovaquona poderiam se modificar pela 

saturação de oxigênio durante a infecção.   

Os resultados sugerem também que a inibição farmacológica da biossíntese de UQ 

poderia ser um alvo para aumentar a eficácia da atovaquona. Neste sentido, outros 

pesquisadores já demostraram que inibidores da via do ácido chiquímico e a atovaquona 

estabelecem uma relação de sinergismo quando combinados (240). Neste trabalho decidiu-se 

avaliar o eventual sinergismo entre a atovaquona e a fosmidomicina (inibidor clássico da 

biossíntese de isoprenóides em Plasmodium), o risedronato (inibidor da elongação de cadeias 

isoprênicas), o nerolidol (inibidor da enzima OPPS) e o 4-nitrobenzoato (figura 28). O ácido 
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fosfônico, o risedronato e o nerolidol já tem demostrado algum potencial terapêutico para 

malária em animais de experimentação ou mesmo em humanos (53, 61, 241, 242). Em 

contrapartida, foi mostrado anteriormente que o 4-nitrobenzoato apresenta uma baixa 

atividade antimalárica e efeitos tóxicos em células humanas (126). Deve-se entender então, 

que o 4-nitrobenzoato foi usado somente como estratégia bioquímica para inferências da 

dependência do efeito da atovaquona à biossíntese de UQ. 

Para o estudo dos efeitos de combinação de atovaquona com diferentes inibidores 

foram realizados dois tipos de ensaio (figura 28). Para todos os compostos  foram construídos 

isobologramas como descrito. Já para o 4-nitrobenzoato foram realizados também ensaios de 

potenciação da atovaquona e calculado o valor FIC da atovaquona. Brevemente, para os 

estudos de sinergismo preparamos soluções de concentração mais supraletais para a 

atovaquona (106 nM), a  fosmidomicina (166 µM), o risedronato (800 µM), o nerolidol (4 

mM) e 8 mM 4-nitrobenzoato. As soluções foram combinadas em diferentes proporções para 

o estudo da interação entre compostos como descrito na metodologia como descrito na figura 

28. Já para os ensaios de potenciação foram escolhidas concentrações / períodos de tempo de 

tratamento com 4-nitrobenzoato que tivessem efeitos antimaláricos mínimos (1 mM, 

descresimo menor ao 10% no crescimento do parasita) ou mesmo sem efeitos significativos 

(0,5 e 0,25 mM respectivamente) por 48h, iniciando no estágio de anel.  Ambos os ensaios de 

potenciação e sinergia foram realizados duas/três vezes em placas de 96 poços (especificado 

na figura 28), em condições normais de cultura e contendo três réplicas técnicas por 

experimento. 
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Figura 28. Ensaios de combinação de compostos. Isobolograma da relação entre atovaquona (ATO) e 

fosmidomicina (FOS), risedronato (Rise), nerolidol (Nero) e 4-nitrobenzoato (4-NB) além do ensaio de 

potenciação da atovaquona por adição de 4-nitrobenzoato à diferentes concentrações (mostra-se a modificação 

do valor de IC50 e FIC). A análise estatística foi realizada através dos testes one-way ANOVA / Dunnet Multiple 

Comparison Test, em comparação ao controle ou como indicado. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. Todos os 

experimentos foram realizado três vezes com três replicas técnicas cada um exeto o isobolograma da relação 4-

nitrobenzoato-atovaquona que foi realizado duas vezes. Para este ultimo experimento mostra-se as máximas 

concentrações de ambas drogas utilizadas e subsequantemente diluídas à razão 2/3.  
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Os resultados mostram uma extrema redução do valor de IC50 da atovaquona (até 1000 

vezes) devido ao 4-nitrobenzoato comparável à excercida pelo proguanil (156). Ainda terá 

que ser mais bem estudado se a forte potenciação do efeito da atovaquona se deve realmente 

aos efeitos na biossíntese de UQ. Deve-se comentar que diferentes antibióticos análogos à 

PABA / 4-hidroxibenzoato como as sulfonamidas ou o antituberculose ácido 4-

aminosalicílico possuem baixa atividade antimalárica in vitro e in vivo quando usadas 

isoladamente (23, 156, 234). A pesar disso, concentrações 200 nM de ácido 4-aminosalicilico 

inibem o 50% do transporte de pABA no parasita (234) e as sulfonamidas são uma das drogas 

mais usadas em combinações farmacêuticas para malária devido às interações sinérgicas que 

estabelece com outros compostos (23). Sugerimos Continuar estudando os efeitos de este tipo 

de estruturas químicas na biossíntese de ubiquinona e as relações que estabelecem com a 

atovaquona. 

A combinação de fosmidomicina/nerolidol e atovaquona apresenta interação de tipo 

aditiva e o risedronato não mostrou interação. Interessantemente sim que é possível ver que a 

atovaquona potencia o nerolidol Deve-se discutir o fato de não ter observado um claro 

sinergismo entre a atovaquona e a fosmidomicina / nerolidol ou risedronato. Pode-se sugerir 

que ambos compostos possuem efeito inibitório retardado na biossíntese de UQ o que, 

sumado à longa vida media da prenilquinona, faria difícil a dimunuição do pool de UQ à curto 

prazo. Também pode-se sugerir que o parasita estaria “priorizando” o fornecimento de 

estruturas isoprênicas para a biossíntese desta prenilquinona. No entanto, foi previamente 

observado por outros autores uma fraca inibição da fosmidomicina sob dolicóis e UQ em 

trofozoítos e esquizontes (41). Esses achados fazem com que os autores citados sugiram outra 

fonte de unidades isoprênicas além da via MEP (41).  

  

 

4.1.11 Espectometria de massas 

 

Em sequência, foi decidido realizar espectrometria de massas de extratos apolares de 

1x10
9
 esquizontes para a procura de PQ. O estudo foi realizado em colaboração com a 

professora Maria Belén Cassera (Professora associada do Departamento de Bioquímica e 

Biologia Molecular do Franklin College of Arts and Sciences da Universidade de Georgia, 

EUA) e com o professor Massuo Jorge Kato e Lydia Fumiko Yamaguchi do Laboratório de 

Química de Produtos Naturais do Departamento de Química fundamental do Instituto de 
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Química da Universidade de São Paulo.   A espectrometria de massas foi realizada seguindo a 

metodologia de espectrometria de massas I (previamente descrita para os experimentos 

realizados no Laboratório de Química de Produtos Naturais) e o sistema II (para os 

experimentos realizados nos Estados Unidos). Usando o sistema II somente conseguimos 

detetar UQ-9 (dados não mostrados). Usando o sistema III detectamos um aduto de PQ-NH4 

com semelhante razão m/z mas com diferente tempo de retenção e perfil de quebra respeito o 

padrão interno (figura 29). Neste caso, tampouco a UQ-7,8 foram detectadas, mas a UQ-9 sim 

(figura 30). O resultado é claramente negativo à presença de plastoquinona, porém no futuro 

serão realizadas novas tentativas de detecção de PQ de diferente tamanho de cadeia 

isoprênica.  

Já para concluir o estudo da possível biossíntese de PQ no parasita, nesta dissertação 

decidiu-se realizar ensaios de recuperação dos efeitos do norfluorazon na viabilidade do 

parasita por adição exógena de prenilquinonas (dessa vez, incluindo decil-plastoquinona). O 

objetivo do experimento teria sido buscar indícios da dependência de prenilquinonas como 

cofator para a atividade de PDS. Porém, foi impossível conseguir efeitos antimaláricos, 

incluive a concentrações na escala de milimolar, usando o comentado herbicida. Por este 

motivo não foi possível realizar o ensaio no momento, mas é um experimento a não ser 

esquecido em vista ao futuro. Revisando a literatura, o valor de IC50 descrito para o 

norfluorazon é de ao redor de 30 µM, segundo Tonhosolo et al (166) ou superior a 1 mM  

segundo Ajsa et al (25). As nossas observações concordam mais com os resultados de Ajsa et 

al.   
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Figura 29: Procura de plastoquinona em extratos de parasitas por espectrometria de massas. A: estrutura 

da PQ e fragmentos da quebra juntamente com a formula molecular e valor da  massa monoisotópica. As 

imagens B e C mostram o cromatograma do padrão de PQ e do extrato de parasita respectivamente. As imagens 

D e E mostram os íons mais abundantes do padrão de PQ e do extrato de parasita respectivamente. As imagens 

F-G mostram a distribuição isotópica (*) do padrão de PQ (F) e do extrato de parasita (G) respectivamente e as 

imagens H e I o perfil de quebra.   
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Figura 30: Deteção de ubiquinona-9 em extratos de parasitas por espectrometria de massas: A: estrutura da 

UQ-9 e fragmentos da quebra, formula molecular, massa monoisotópica e massa dos ions esperados. As imagens 

B e C mostram o cromatograma do padrão de UQ-9 e do extrato de parasita respectivamente. As imagens D e E 

mostram as os ions mais abundantes do padrão de UQ-9 e do extrato de parasita respectivamente.   
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4.2 Estudo de possíveis inibidores da biossíntese de prenilquinonas e isoprenilação de 

proteinas  

 

4.2.1 Padronização do método de luminescência com Plasmodium transfectante para ensaios 

de inibição e calculo de IC50 

 

A padronização e aprendizagem da metodologia para os ensaios com P. falciparum 

transfectante para luciferase foi realizada com a ajuda do professor Mauro Azevedo da 

Universidade Federal de Santos. A bioluminescência, a partir de recombinação de organismos 

por luciferases exógenas é uma ferramenta aplicada a vários estudos em biologia. A cepa de 

parasita utilizada é tranfectante para NanoLuc de camarão marinho (212). O presente 

Plasmodium se mostrou ser 100 vezes mais luminoso que outros parasitas transfectantes 

usados anteriormente o que permite uma grande sensibilidade e menor custo. Para a 

padronização do sistema no laboratório foi estudada a atividade antimalárica do artesunato, 

um composto cujo valor de IC50 já é conhecido em várias cepas de P. falciparum (tabela 3 e 

figura 31). Os ensaios de inibição foram realizados simultaneamente pela metodologia por 

luciferase e a fluorescência de Smilkstein por 48h. Finalmente conferimos que os valores se 

corresponderam com a cepa 3D7.  

 

 Artesunato IC50 (nM) Zvalue R
2
 

Fluorêscencia DNA 

(nLuc P. falciparum) 

 

1.717 (1.64-1.79) 

 

0.74 (0,06) 

 

0.99 (0,02) 

Fluorêscencia DNA 

(P. falciparum 3D7) 
1.588 (1.45-1.71) 0.72 (0,07) 0.98( 0,03) 

Luminiscência NanoLuc (NanoLuc P. 

falciparum) 
1.74 (1.70-1.73) 0.99 (0,04) 0.99 (0,03) 

    

 

Tabela 3: Comparação dos valores de IC50 empregando diferentes técnicas: Valores de IC50 e parâmetros do 

teste de robustez do artesunato estudado por fluorimetría de Smilkstein e a nova metodologia por NanoLuc 

usando as cepas de parasitas que a cada metodologia permite.  
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Figura 31: Curva dose-resposta obtida pelo tratamento com artesunato: Curva dose-resposta pelo 

tratamento com artesunato obtida pela fluorimetría de Smilkstein parasitas transfectantes para NanoLuc e não 

transfectantes. Hematócrito do 2% e parasitemia 1% após 48h de tratamento.   

 

 

Os resultados indicam que não existem diferenças relevantes entre ambas as cepas de 

P. falciparum. No teste estatístico ambos mostraram bons índices de robustez, R
2
 e são 

aceitáveis estatisticamente. O novo sistema padronizado no laboratório permite economizar 

tempo de incubação e material de cultura obtendo resultados igualmente confiáveis quando 

comparado com a fluorimetría de Smilskstein (213). Considerando que nos ensaios em placas 

96 poços para luciferase pode-se cultivar em 100 µL com um hematócrito 0,2%, enquanto nos 

ensaios por marcação de DNA usamos 200 µL a 2% de hematócrito concluímos que com a 

nova técnica economiza-se cerca de 50% de meio de cultura e usa-se somente 5% do sangue.  

Esta metodologia vai nos ser de utilidade quando dispusermos de pouca quantidade de 

composto a avaliar. A semelhança dos resultados coincide com os apresentados na literatura.  

Vários artigos demonstram que a metodologia de luciferase é mais robusta (212), no nosso 

caso, ambas as técnicas mostraram estatística parecida.   

Finalmente, Azevedo et al. (212) desenvolveram outros ensaios de rastreio baseados 

na expressão de NanoLuc no citoplasma e o vacúolo parasitóforo o que permite estudar o 

mecanismo de ação de novos compostos pelos efeitos na secreção de proteínas ou a inibição 

de vias de permeabilidade usadas por parasitas para adquirir nutrientes do plasma. Uma vez 

padronizados os ensaios por NanoLuc, abrem-se possibilidade futuras de se explorar esta 

tecnologia para o estudo dos mecanismos de ação de novos compostos.  
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4.2.2 Cálculo da IC50 e seleção de compostos a estudar 

 

Para simplificar o estudo, a solução mãe de todos os compostos derivados do FTS foi 

preparada a 20 mM em etanol, uma concentração próxima ao limite de solubilidade de vários 

dos compostos (25-30 mM). Além disso, sabe-se que a concentração máxima de compostos 

para tratar um cultivo sem ter efeitos por causa do solvente é 200 µM o que corresponderia a 

1% de etanol nos cultivos. Estas conclusões foram extraídas após realizar alguns testes com 

diferentes solventes (Tabela 4). 

 

 Concentrações solventes (%) 

 1% 0,5% 0,25% 0,125% 0,062% 0,031% 

DMSO 1420 2208 3057 3322 3734 3150 

ETANOL 3215 3651 3187 3357 3292 3403 

 

Tabela 4: Efeitos dos solventes em culturas de Plasmodium falciparum: Valores de luminescência obtidos 

após 48h de incubação dos parasitas transfectantes com diferentes concentrações de etanol e dimetilsulfóxido.  

 

Para o estudo dos compostos se desenhou um esquema de trabalho adequado para 

selecionar os melhores. Primeiramente se calcularam três vezes a porcentagem de inibição em 

relação ao controle a 24, 48 e 72h causada por uma concentração 200 µM da maioria de 

compostos derivados do FTS e Nitisinona. Alguns compostos de estrutura anfipática (7º,15º, 

24º, 25º e 26º)  mostraram hemólise visível a 200 µM mas não a 100 µM, para estes o estudo 

da porcentagem de inibição foi realizado a 100 µM. Se adicionou um controle de 

clindamicina 200 µM (antimalárico altamente tempo-dependente) (54), um controle supraletal 

de Artesunato 200 nM e cloroquina 200 nM e finalmente, um controle subletal de artesunato 

(3,125 nM) (figura 32). Para simplificar o trabalho foi decidido selecionar para o cálculo de 

IC50 somente aqueles compostos derivados do FTS que em 72h e 200 µM produzisem uma 

inibição da luminescência superior ao 90% respeito o controle. Esta porcentagem de inibição 

é mostrada aos antimaláricos usados à concentração supraletal.  Devido ao fato da nitisinona 

ser o único herbicida inibidor da enzima HPPD também usado em terapêutica humana 

decidimos calcular o valor de IC50 independentemente da porcentagem de inibição a 200 µM.   

Para o cálculo do valor de IC50 foi utilizada uma concentração máxima inicial de 200 

µM para a maioria de derivados do FTS (100 µM para os compostos 7º,15º, 24º, 25º e 26º), 

1mM para a nitisinona e várias concentrações menores preparadas por diluição seriada com 

fator = ½.  Foi realizado o teste de robustez e calculado o valor de R
2
. Só foram aceitos 
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aqueles resultados com um R
2
 superior a 0,9 e Zvalue superior a 0,5. Finalmente, com os 

resultados obtidos e em função da estrutura química selecionamos 3 compostos derivados do 

FTS e a nitisinona para prosseguir nos estudos futuro por esfregaço sanguíneo e marcações 

metabólicas. Já os resultados mostraram um melhor efeito da maioria dos compostos em 72h 

indicativo de certa tempo dependência também observável para a clindamicina. Por este 

motivo decidimos calcular o valor de IC50 neste tempo. Antimaláricos pouco tempo-

dependentes como o artesunato apenas mudaram a porcentagem de inibição em concentrações 

subletais em função do tempo. Interessantemente o mesmo comportamento prorrogado no 

tempo foi descrito pelo FTS anteriormente no nosso laboratório (72). Devemos lembrar que a 

expressão de proteínas Ras parece ser especialmente evidente na fase de esquizonte e é neste 

ponto do ciclo intraeritrocitário que o FTS e os novos análogos parecem ter um maior efeito. 
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Figura 32: Porcentagem de inibição dos derivados do FTS e da nitisinona. A. Porcentagem de inibição de a 

cada composto derivado do FTS (200 µM para todos exceto 7*,15*,24*,25* e 26* a 100µM), nitisinona (200 

µM), clindamicina (200 µM) , artesunato (200 e 3,125 nM) e cloroquina (200 nM) 72h com o desvio estandad. 

B. Porcentagem de inibição de a cada composto derivado do FTS (200 µM para todos exceto 7*,15*,24*,25* e 

26* a 100µM), nitisinona (200 µM), clindamicina (200 µM) , artesunato (200 e 3,125 nM) e cloroquina (200 

nM) 24,48 e 72h.   
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Já, apresentam-se os valores de IC50, desvio padrão, Zvalue e R
2 

a 72h para os 

compostos análogos do tiosalicilato de farnesila (FTS), a nitisinona, cloroquina e artesunato 

(controles de qualidade) (tabela 5).   

 

ID 

Composto 

IC50 Zvalue  R
2
 

Media (μM) Desv. ST (μM) Media Desv. ST Media Desv. ST 

3 25,97 1,32 0,94 0,06 0,97 0,02 

6 14,44 5,43 0,93 0,06 0,97 0,01 

7 9,75 1,97 0,92 0,06 0,98 0,01 

15 13,40 1,53 0,93 0,06 0,98 0,02 

16 20,34 5,52 0,93 0,06 0,95 0,02 

17* 3,11 0,82 0,93 0,06 0,99 0,01 

18 12,72 4,08 0,94 0,05 0,97 0,01 

19* 5,64 1,21 0,94 0,07 0,98 0,01 

20 17,28 5,01 0,93 0,06 0,96 0,01 

21* 3,57 1,07 0,93 0,06 0,99 0,01 

22 13,76 3,47 0,94 0,06 0,97 0,03 

24 16,94 5,06 0,94 0,07 0,97 0,02 

25 9,21 2,08 0,93 0,06 0,97 0,02 

26 10,67 3,38 0,93 0,06 0,99 0,01 

27 13,99 3,78 0,93 0,05 0,97 0,02 

28 15,84 4,95 0,93 0,08 0,96 0,01 

29 20,54 5,45 0,92 0,06 0,96 0,04 

30 6,89 1,72 0,93 0,05 0,97 0,02 

32 12,92 3,16 0,87 0,09 0,96 0,02 

33 19,83 5,14 0,88 0,08 0,97 0,02 

Nitisinona* 254,61 30,56 0,95 0,08 0,97 0,01 

Cloroquina 8,15 x 10
-3

 1,87 x 10
-3

 0,75 0,19 0,96 0,02 

Artesunato 1,64 x 10
-3

 0,08 x 10
-3

 0,86 0,11 0,96 0,03 

 

 

Tabela 5. Valores de IC50 dos derivados do FTS e nitisinona à 72 h: Valores de IC50, Zvalue e R
2 
dos diferentes 

compostos e controles a 72h. Também indicamos os compostos selecionados para continuar estudando (*). 

 

Os resultados mostram que análogos do FTS apresentam um afeito maior quando 

contém na sua estrutura uma cadeia apolar assim como um grupo metil no grupo carboxílico 

do anel de tiosalicilato. Este fato é muito evidente quando comparamos a atividade 

antimalárica do FTS com o metil-FTS. Sugere-se no futuro adicionar grupos etil ou butil ou 

estruturas ainda maiores no grupo comentado. O fato de ter um anel de triazol atuando como 
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link entre a parte aromática e a cadeia apolar da molécula não parece melhorar muito a 

atividade da maioria dos compostos. Já as cadeias apolares poderiam proporcionar um maior 

acesso a fase lipídica do parasita e/ou maior penetração através das membranas. Se o FTS 

realmente impede a união membrana-Ras seria lógico pensar que os compostos com 

estruturas apolares tenham um maior efeito. Devemos salientar que um possível ponto chave 

da interação ICMT-substrato é à disposição da cadeia apolar da proteína Ras na região 

altamente hidrofóbica da enzima. Ao mesmo tempo em que o C-terminal parece se encontrar 

próximo ao grupo metilo do cofator SAM. Neste sentido, também pareceria lógico que os 

compostos que mostraram mais atividade antimalárica possuam uma cadeia apolar na 

estrutura que pudesse ser melhor unida na região altamente hidrofóbica da enzima. 

Acreditamos que os resultados desta parte da nossa pesquisa serão úteis no futuro para poder 

melhorar ainda mais a estrutura dos análogos do FTS e assim conseguir novos compostos com 

melhor atividade antiparasitária ou antineoplásica.  

Como sugerido pelo Professor Ariel Mariano Silber na banca de qualificação do aluno, 

realizou-se um controle para ver se a nitisinona e os compostos derivados do FTS para os 

quais temos calculado IC50 podem estar inteferindo na luminiscência emitida pela NanoLuc 

(figura 33). Com este intuito adicionamos uma concentração 200 µM de a cada droga (a 

máxima concentração usada nos experimentos para o estudo dos derivados do FTS) em 200 

µL de lisado de parasitas transfectantes asincronicos (parasitemia 1%, hematócrito 2%) e 

contamos a luminiscencia emitida respeito um controle sem composto nenhum.  O 

experimento foi repetido três vezes. Os resultados mostram poucas modificações respeito o 

controle e são comparáveis com aqueles resultados obtidos por outros autores que realizaram 

estudos semelhantes ao nosso (212).  
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Figura 33. Porcentagem de inibição da NanoLuc pelos drivados de FTS. Porcentagem de inibição da 

NanoLuc produzido por a cada composto derivado do FTS à uma concentração 200 µM. Os valores foram 

normalizados em relação a um controle sem adição de nenhum composto. Podemos ver aumentos da atividade 

enzimática (em positivo) e inibições (em negativo).    

 

Pela estrutura e os valores de IC50 a 72h obtidos, decidimos estudar o efeito na 

biossíntese de prenilquinonas exercido pelo tratamento com  NTBC, o composto farnesilado 

15º o composto geranilado 17º e finalmente o composto fitilado 19º. Para realizar uma 

marcação metabólica em 48h, em fase de esquizonte decidiu-se calcular também o valor de 

IC50 a 48h (tabela 5). Os resultados mostraram valores maiores que em 72h. Com este 

experimento já encerram-se os ensaios de inibição do crescimento do parasita pela 

metodologia de NanoLuc. 

 

ID 

Composto 

IC50  Zvalue  R
2
 

Media (μM) Desv. ST (μM) Media Desv. ST Media Desv. ST 

17 16,61 0,08 0,94 0,05 0,98 0,03 

19 18,38 5,47 0,95 0,04 0,98 0,03 

21 15,7 2,37 0,91 0,07 0,98 0,02 

Nitisinona 225,71 45,43 0,93 0,05 0,99 0,02 

Cloroquina 13,81 x 10
-3

 0,01 x 10
-3

 0,98 0,09 0,98 0,03 

Artesunato 1,58 x 10
-3

 0,07 x 10
-3

 0,97 0,05 0,97 0,02 

 

Tabela 6: Valores de IC50 dos derivados de FTS e nitisinona à 48 h: valores de IC50 e desvio padrão a 48h 

dos 3 compostos derivados do FTS selecionados, a nitisinona e controles de artesunato e cloroquina.   
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4.2.3 Estudo dos efeitos dos diferentes compostos nas formas parasitárias  

 

Realizamos esfregaços por panótico rápido a 24, 48 e 72h e posteriormente tratados a 

doses superiores ao valor de IC50 a 72h dos compostos selecionados anteriormente. Estudou-

se o número de hemácias parasitadas e forma parasitaria para a cada 1000 hemácias (figura 

34). Os resultados mostram que os derivados do FTS têm um evidente efeito na formação de 

anéis. Isso poderia ser indicativo de um maior efeito nas últimas fases do ciclo 

intraeritrocitário ou na invasão de novas hemácias. Finalmente, a nitisinona mostrou ser 

menos estágio-específica e ter um pequeno efeito já em 24h. Também foram percebidos 

atrasos na evolução do ciclo sendo possível observar trofozoítos em 48h e esquizontes em 72 

h ambos ausentes no controle sem tratamento. 
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Figura 34. Seguimento dos estágios parasitários em culturas tratadas com derivados do FTS e com 

nitisinona: Porcentagem de a cada forma parasitaria (anel , trofozoíto e esquizonte) e o total de hemácias 

parasitados  para a cada 100 hemácias. O estudo foi realizado a 24, 48 e 72h em cultivos tratados a doses 

levemente superiores ao valor de IC50 a 72h da nitisinona e derivados do FTS (experimentos realizados de forma 

independente para a cada classe de composto). 
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4.2.4 Resposta à biossíntese de prenilquinonas ao tratamento com os inibidores 

 

Hemácias infetadas purificadas por coluna magnética e marcadas com GGPP ou FPP 

tritiado após 24h de tratamento com diferentes inibidores em relação a um controle não 

tratado foram usadas para realizar o perfil metabólico (sistema RP-HPLC III). Para este 

experimento decidimos avaliar  a nitisinona.  As concentrações de composto foram escolhidas 

para serem mais baixas do valor de IC50 em 48h (para não produzirem uma queda radical na 

parasitemia) ao mesmo tempo em que os efeitos pelo tratamento já tivessem sido constatados 

por microscopia. As concentrações escolhidas é 200 µM nitisinona A porcentagem de 

inibição na incorporação metabólica nas diferentes prenilquinonas foi determinado como 

descrito por outros autores (41): [(100 – (cpm em parasitas tratados x 100/ com em parasitas 

não tratados)].  Os resultados mostraram um efeito  inibitório na biossíntese de tocoferol 

quando usamos GGPP e FPP como marcadores. Usando FPP pôde-se encontrar uma menor 

inibição na marcação metabólica, provavelmente devio à menor especificidade do precursor.   
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Figura 35. Inibição produzida pela nitisinona na biossíntese de α-tocoferol: Figura representativa do perfil 

metabólico mostrando a inibição produzida pela nitisinona e usando como precursores tritiado GGPP (gráfico 

cinza e preto), FPP (gráfico vermelho e preto).  
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Tabela 7. Inibições na biossíntese de prenilquinonas devidas ao tratamento com nitisinona: Inibição 

produzida pelo tratamento com nitisinona usando FPP e GGPP tritiados como marcadores. 

 

 

 

Uma vez vistos os efeitos da biossíntese de tocoferol causados pela nitisinona, 

decidimos realizar ensaios de recuperação dos efeitos do tratamento por adição de α-tocoferol 

exógeno (solução mãe 200 mM em acetona) como previamente realizado com acido úsnico 

por outros autores (63). Com esse intuito usamos culturas sincrônicas em anel não tratadas ou 

tratadas com 200 µM de nitisinona nas quais adicionamos ou não diferentes conçentrações de 

α-tocoferol (25, 50 ,75 e 100 µM). A evolução na parasitemia foi monitorada à 48h usando a 

metodologia descrita da NanoLuc. Os resultados não mostraram recuperação (figura 36) o que 

pode ser devido a diferentes razões. Poderia ser que os maiores efeitos da nitisinona sejam por 

causas alheias a biossíntese de tocoferol, pelo acúmulo de tirosina ou geração de stress 

oxidativo (63, 135, 136).   
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Figura 36. Ausência de recuperação dos efeitos da nitisinona por adição de α-tocoferol exógeno: Efeitos do 

tratamento com nitisinona 200 µM e diferentes concentrações de α-tocoferol sobre a lumniscência emitida de 

culturas de P. falciparum cultivadas 48h em placas de 96 poços. Foram realizados três experimentos cada um 

com três replicas técnicas. Todos os experimentos mostraram resultados semelhantes. Como controles negativos 

adicionamos culturas tratadas com nitisinona e sem adicionar nitisinona nem tocoferol.    

 

 

Finalmente, decidimos ver se o tratamento com nitisinona aumentava a suceptibilidade 

do parasita ao estresse oxidativo gerado pela adição de peróxido de hidrogênio como foi 

descrito anteriormente pelo ácido úsnico (figura 37).  Os resultados mostram que o tratamento 

por 48h com nitisinona aumenta significativamente os níveis de ROS gerados pelo desafio por 

H2O2, além disso, esse efeito é parcialmente recuperável por adição de α-tocoferol (75 µM). 

Este efeito poderia ser explicado por uma depleção do pool de tocoferol pela nitisinona. 
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Figura 37. Níveis de ROS derivados do tratamento com nitisinona: Efeitos do tratamento com nitisinona 

(200 µM) por 48h e do controle sem tratamento nos níveis de ROS. Também se notam os efeitos do desafio com 

peróxido de hidrogênio em ambos parasitas e o efeito de recuperação por adição de tocoferol exógeno.  U.A.F.: 

Unidades arbitrárias de fluorescência. A análise estatística foi realizada através do teste Unpaired t test, em 

comparação ao controle ou como indicado. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. ns: não significante. 

 

 

4.2.5 Resposta à isoprenilação de proteínas ao tratamento com os inibidores derivados do 

FTS  

 

Antes de realizar os experimentos de imunoprecipitaçao de proteínas Ras decidiu-se 

realizar um experimento de imunofluorêscencia com anticorpos previamente utilizados no 

nosso grupo para esta finalidade (72).  As imagens obtidas demostram que o anticorpo não 

distingue entre as proteínas parasitárias e as do hospedeiro encontradas em células brancas 

(figura 38). Jambou et al. em 1996 (186) já observaram por inmunoblott que proteínas de 

igual peso aparente e com domínios de união para GTP estão presentes no eritrócito não 

infectado. Os autores foram capazes de distinguir dos parasitas mediante estudos de 

focalização isoelétrica. Os mesmos autores sugeriram que as proteínas presentes nas hemácias 
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não infetados provavelmente sejam uma remanêscencia do período de eritroblasto (186). Os 

mesmos autores já comentaram a reatividade cruzada de anticorpos anti-Ras humanos com 

proteínas parasitarias derivada da alta homologia entre ambas (186). Tudo isso reafirma a 

necessidade de realizar marcação metabólica e usar sangue leucodepletado para poder avaliar 

proteínas tipo Ras parasitarias. O FTS tem efeitos na expressão de proteínas Ras em 

Plasmodium e humanos nos quais é sabido que provoca diversos efeitos (72, 181, 183). Por 

isso, a tentativa de usá-los para tratar doenças infecciosas é controversa.  

 
Figura 38. Imunofluorescência de proteínas Ras: Microscopia de fluorescência em culturas não 

leucodepletadas: célula branca (a), esquizontes (b), anel (c).    

 

Já, decidiu-se estudar os efeitos na isoprenilação de proteínas. Hemácias não infetadas 

e infectadas purificadas por coluna magnética e marcadas por 12-18h com IPP ou FPP 

tritiados após 48h de tratamento com diferentes inibidores em relação a um controle não 

tratado foram usadas para o estudo da isoprenilação de proteínas. As concentrações de 

composto foram escolhidas para serem mais baixas do valor de IC50 em 48h (para não 

produzirem uma queda radical na parasitemia) ao mesmo tempo em que os efeitos pelo 

tratamento já tivessem sido constatados por microscopia. As concentrações escolhidas são: 5 

µM do composto 17º e 21º e 7 µM do composto 19º (figura 39). Para estes fins realizamos 
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tratamentos e marcações metabólicas como descrito para o estudo da biossíntese 

prenilquinonas. Orientados pelos resultados de Goulart et al. para o FTS (71), foi decidido 

marcar empregando  [
14

C] IPP (para géis de proteinas) e [
3
H] FPP (para especificamente 

proteínas Ras). Os resultados mostram um decréscimo da incorporação radioativa em 

proteínas de   50 kDa utilizando [
14

C] IPP. Estes efeitos foram mais evidentes para o composto 

17º. Porém, não foi observado um decréscimo na incorporação radioativa em proteínas Ras 

imunoiprecipitadas usando [
3
H] FPP. Uma vez que os géis corados não mostraram diferenças 

na expressão protéica, supõe-se que a redução na marcação radiativa seja devido à 

modificações nos processos de isoprenilação.  

 

 

Figura 39. Efeitos na isoprenilação de proteínas devidos ao tratamento com derivados do FTS: Efeitos na 

isoprenilação de proteínas devido ao tratamento dos parasitas com os compostos 17 º (canaleta 2), 19º (canaleta  

3)e 21º (canaleta  4), em comparação a um controle não tratado (canaleta 1). a. Na primeira figura gel indicando 

as diferentes massas moleculares ao lado direito. b. Incorporação radioativa de [
3
H] FPP em proteínas Ras (  21 

kDa) inmunoprecipitadas. c. Incorporação da marca radiativa em proteínas após tratamento de parasitas com 
14

C 

IPP assinalando a altura de proteínas de    50 kDa.  
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5. CONCLUSÕES 

 

5.1  Estudo da biossíntese de prenilquinonas em P. falciparum: 

 

 Foi padronizado um sistema RP-HPLC adequado para o estudo das isoformas de UQ 

plasmodial. Por meio de ensaios de redução conseguimos garantir a ausência de 

coleuição com outros compostos isoprenilados. 

 Foi demonstrada a presença de reações de metilação mediadas por SAM para as três 

isoformas de UQ, tocoferóis e vitamina K1 de P. falciparum. 

 Temos realizado a procura da biossíntese de PQ no parasita porém não conseguimos 

concluir o estudo. 

 A composição de UQ em Plasmodium é facilmente modificada pela saturação de 

oxigênio.  

 Condições de microaerofilia produzem um acúmulo de UQ-7,8, mas a UQ-9 é pouco 

detetável.  

 A presença de UQ-7,8 parece estar aumentada quando os parasitas são cultivados sob 

20% de O2.  

 O pool de UQ disponível para enzima DHODH parece aumentar proporcionalmente à 

saturação de oxigênio e, provavelmente, este efeito influencia na eficácia da 

atovaquona.   

 O tratamento com atovaquona têm maiores efeitos na isoformas mais apolares de UQ. 

 Somente a dUQ e não a MQ-4 consegue recuperar os efeitos da atovaquona.  

 A MQ-4 é tóxica para o parasita.   

 O 4-nitrobenzoato inibe a biossíntese de UQ em P. falciparum. 

 Verifica-se que a inibição da biossíntese de UQ melhora a atividade da atovaquona. A 

inibição da via do chiquimato ou mesmo a inibição da via especifica de biossíntese de 

UQ seriam melhores estratégias que a inhibição da biossíntese de IPP/DMAPP ou a 

elongação de cadeias isoprênicas.    
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5.2 Avaliação de possíveis inibidores da biossíntese de produtos isoprenilados em P. 

falciparum: 

 

 A nitisinona mostrou ser um efetivo inibidor da biossíntese de tocoferol em 

esquizontes de P. falciparum.  

 A nitisinona aumenta suceptibilidade dos parasitas a desafios com peróxido de 

hidrogênio. O efeito da nitisinona não pode ser revertido por adição exôgena de α-

tocoferol o que sugere que inibidores específicos da enzima HPPD poderiam ocasionar 

outros efeitos para o parasita aleios a biossíntese de vitamina E. 

 Alguns derivados do FTS mostraram atividade antiplasmodial melhorada respeito o 

FTS. Obteve-se uma relação estrutura-atividade que pode ser útil para no futuro criar 

compostos ainda mais ativos frente o parasita. O seu mecanismo de ação de alguns dos 

novos compostos poderia estar relacionado à isoprenilação de proteínas. 
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ANEXOS 

 

I- Quimioteca de compostos derivados do FTS 
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QUIMIOTECA DE COMPOSTOS DERIVADOS DO FTS 

Todas as figuras a continuação foram  cedidas por Exequiel Porta e Guillermo Labadie do 

Instituto de Química de Rosario (IQUIR-CONICET) da Universidad Nacional de Rosario. 
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