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RESUMO 

SCHUCK, D. C. Novos compostos sintéticos com ação no ciclo de vida de parasitas de 

malária humana, Plasmodium falciparum 2013 147 f. Tese (Doutorado em Parasitologia) São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Apesar dos esforços mundiais a malária ainda é uma doença com altas taxas de morbidade e 

mortalidade. Vários estudos demonstram o aumento da resistência aos antimaláricos mais 

utilizados. O emprego de novas metodologias que possibilitem a análise facilitada do efeito de 

compostos sintéticos ou naturais no ciclo do Plasmodium é um passo importante no processo de 

desenvolvimento de novos fármacos. Nesta tese, padronizamos o uso da citometria de fluxo 

utilizando marcador de DNA, que possibilita não somente avaliar a parasitemia dos eritrócitos 

cultivados in vivo, mas também determinar o estágio de desenvolvimento intraeritrocítico do 

Plasmodium. Trabalhos anteriores do nosso grupo mostraram a importância da melatonina e seus 

derivados naturais no ciclo celular do Plasmodium. Nesta tese investigamos a capacidade de  

moléculas sintéticas relacionadas a melatonina e a triptamina, modularem o ciclo de vida do 

Plasmodium. Avaliamos o efeito desses compostos no ciclo celular de P. falciparum e também 

mostramos que essa classe de compostos pode apresentar ação antimalárica significativa. Dentre 

as alterações realizadas, a presença do radical metoxi no anel indólico e a lipofilicidade dos 

compostos mostraram-se características importantes. Outra classe de compostos, as 

hidroxinaftoquinonas, vem ganhando importância com o aparecimento de resistência à drogas  

clássicas contra a malária. Nessa tese testamos 5 novas hidroxinaftoquinonas sintéticas em 

cultura in vivo de P. falciparum 3D7. Todas as drogas apresentaram atividade antimalárica, 

porém, dentre elas N3 destacou-se por apresentar uma atividade antimalárica na faixa nanomolar. 

Investigamos o mecanismo de ação de N3 e concluímos que este é capaz de inibir o potencial de 

membrana mitocondrial do parasita, de forma similar a outras hidroxinaftoquinonas. O potencial 

citotóxico de N3 em células de mamíferos HEK293 foi avaliado e o composto não mostrou 

toxicidade significativa. Em modelo de infecção murina utilizando P. berghei (ANKA GFP) 

testamos diferentes concentrações do composto (20, 10, 5 e 0,5 mg/Kg animal/dia). Após 4 dias 

de tratamento a parasitemia foi avaliada e a sobrevivência acompanhada por 30 dias. N3 não foi 

capaz de curar os animais infectados, apesar da inicial redução da parasitemia no quarto dia após 

a infecção. Nessa tese mostramos o uso da citometria de fluxo como uma ferramenta prática e 

poderosa na pesquisa em malária possibilitando a avaliação do ciclo do parasita. Além disso, 

avaliamos a importância de duas novas classes de compostos, indóis e hidroxinaftoquinonas, e 

mostramos a atividade de novas estruturas dessas classes que podem servir de base para o design 

de novas moléculas com atividade antimalárica.  

 

Palavras chave:  Malária. Plasmodium falciparum. Melatonina. Indóis. Naftoquinonas. 

Citometria de Fluxo. 

 

 



 

ABSTRACT 

SCHUCK, D. C. New synthetic compounds with action on the life cycle of the human 

parasites Plasmodium falciparum 2013 147 p. Thesis [Ph. D. thesis in Parasitology]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Despite the worldwide effort the malaria is still a devastating disease. Parasite resistance to 

classical antimalarials increases our need for the development of new drugs. In this study we 

have investigated the use of flow cytometry for analysis of Plasmodium DNA content, thus 

revealing parasitemia but also determine the intraeritrocytic developmental content (rings and 

trophozoites as well as shizonts as this form is multi-nucleated). Previous work from our group 

showed the importance of melatonin and its derivatives on Plasmodium cell cycle. In this thesis 

we have tested melatonin and synthetic related indoles molecules on Plasmodium falciparum cell 

cycle. We have evaluated the effect of these compounds on the cell cycle of P. falciparum and 

study has potential antimalarial activity. Another class of compounds, the 

hydroxynaphthoquinones was also studied in this thesis. We have tested 5 new synthetic 

hydroxynaphthoquinones on in vivo culture of P. falciparum 3D7. All hydroxynaphtoquinones 

showed antimalarial activity, but among them N3 showed an antimalarial activity in the 

nanomolar range. So we decided to investigate the mechanism of action of this compound which 

inhibit the parasite mitochondrial membrane potential. Therefore we examined the potential 

cytotoxicity of N3 on mammalian HEK293 cells and N3 showed no significant cytotoxic effect. 

Subsequently, we tested the compound N3 in murine infection model of P. berghei. We have 

tested different compound concentrations (20, 10, 5 and 0.5 mg / kg animal / day) at the 4
th

-day 

suppressive assay. After 4 days the parasitemia was assessed and the survival monitored for 30 

days. N3 was not able to cure the infected animals, despite the initial reduction of parasitemia on 

4
th

 day post-infection. In this thesis we have demonstrated the use of flow cytometry as a useful 

and powerful tool in malaria research. Furthermore, we evaluated the importance of two new 

classes of compounds, indoles and hydroxynaphthoquinones, and show the activity of new 

structures of these classes that can serve as a basis for the design of new molecules with anti-

malarial activity. 

 

Key words: Malária. Plasmodium falciparum. Melatonin. Signaling. Napthoquinones. 

Cytometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Malária 

A malária é uma doença parasitária causada pelos protozoários do gênero 

Plasmodium. Em humanos essa doença pode ser causada por diferentes espécies: P. 

falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae, sendo que recentemente houve relatos de 

infecção de forma isolada por Plasmodium knowlesi, um parasita de símios (COX-

SINGH; SINGH, 2008; MCKENZIE; BOSSERT, 1999). Cerca de 106 países possuem 

áreas de risco de transmissão de malária e aproximadamente 3,3 bilhões de pessoas 

vivem nessas regiões (Figura 1) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2011).  

Em 2010, aproximadamente 216 milhões de pessoas foram infectadas pelo protozoário 

do gênero Plasmodium, levando a 650.000 casos de morte. Desses casos, 

aproximadamente 91% foram devido a infecções por P. falciparum. A região com maior 

risco de transmissão e morte está na Áfria sub-saariana, responsável por 90% dos casos 

de morte relatados em 2010, ficando na frente do Sudeste da Ásia (6% das mortes 

relatas) e Leste do Mediterrâneo (3% dos óbitos) (OMS, 2011).  Crianças com menos de 

5 anos compreendem 85% do total dos casos de morte seguidos por mulheres grávidas.  
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Figura 1- Distribuição dos países com incidência da malária.  

 

Adaptado de: OMS (2011). 

 

 Nas Américas (América do Sul e Caribe), segundo o último relatório mundial de 

malária (2011), a taxa de infecção dessa doença está regredindo. Ainda assim, foram 

confirmados 673.000 casos de malária, com 30% da população vivendo em área de 

risco de transmissão, num total de 21 países. Diferente do que acontece na África,  nas 

Américas o P. vivax é responsável por  70% dos casos reportados. O relatório ainda 

ressalta que no Brasil e Colômbia, países que reportam o maior número de casos dessa 

região, essa regressão no número de doentes não é tão pronunciada quanto em outros 

países avaliados. 

O Brasil é responsável por 40% do total de casos de malária registrados na 

América do Sul, e 20% da população está em regiões com risco de transmissão da 

malária (Figura 2) (OMS, 2011). No país, P. falciparum é responsável por 

aproximadamente 15% dos casos relatados, sendo a grande maioria (90%) dos casos 

devido a infecção por  P. vivax. Existem relatos, porém com menor frequência, de 
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infecções por P. malariae e P. ovale. Os principais insetos vetores no país são das 

espécies Anopheles garlingi, A. albitarsis e A. aquasalis. A transmissão ocorre 

predominantemente na Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima,  Tocantins e parte do Maranhão) que compreende 61% do território 

brasileiro (Figura 2), onde ocorrem  99% das infecções (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). 

 

Figura 2- Distribuição dos casos confirmados de malária (por mil habitantes) no Brasil.  

 

Adaptado de: OMS (2011). 

 

Além da perda de vidas humanas pelas complicações da malária, vários estudos 

têm mostrado o  impacto econômico e social dessa doença. A sua distribuição mundial 

mostra uma relação direta com a economia global, sendo maior a sua prevalência nos 

países com menor desenvolvimento econômico e menor renda per-capita (SACHS; 

MALANEY, 2002). O relatório da comissão de macroeconomia e saúde da Organização 

Mundial da Saúde publicado em 2001 estimou que os danos provocados pela malária 

reduzem em média 1,2 % o desenvolvimento econômico dos países mais atingidos por 

essa doença , levando a perdas de bilhões de dólares a longo prazo. Áreas com alto risco 

de contágio da malária acabam inviabilizando o turismo ou novos investimentos na 
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região e pode ainda prejudicar a agricultura e a utilização de outros recursos naturais 

(GALLUP; SACHS, 2001). 

1.2 Ciclo de vida do Plasmodium 

O parasita responsável pela malária, o Plasmodium, possui um ciclo de vida 

complexo que compreende um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado. A 

fase sexuada dá-se no hospedeiro invertebrado e inicia-se com a picada de uma fêmea 

do mosquito do gênero Anopheles em um hospedeiro vertebrado. Após a ingestão de 

sangue, no intestino do mosquito, os eritrócitos contendo os gametócitos de 

Plasmodium rompem-se dando início à maturação dos gametócitos e posterior 

fertilização, com a união de gametas masculinos e femininos, gerando um zigoto com 

mobilidade denominado oocineto (Figura 3). O oocineto migra através da parede do 

intestino e adere-se ao epitélio desenvolvendo um oocisto. Quando o oocisto rompe-se, 

há liberação de esporozoítos que migram até as glândulas salivares do inseto e são 

liberados durante a alimentação do mosquito (MENARD et al., 2008). 

O ciclo assexuado inicia-se com a picada e inoculação de 10-20 esporozoítos 

pelo mosquito através da injeção de saliva na derme do hospedeiro vertebrado (Figura 

3) (AMINO et al., 2006; ROSENBERG et al., 1990). Essa forma então migra pela 

epiderme até alcançar a corrente sanguínea ou vasos linfáticos (HELLMANN et al., 

2011). Na corrente sanguínea, os esporozoítos migram para o fígado, onde atravessam o 

citoplasma de diversas células, utilizando proteínas da família TRAP (fosfatase ácida 

tartarato resistente) e o motor actina-miosina (BAUM et al., 2006). Esse processo ativa 

diversas vias de sinalização necessárias para a invasão e o desenvolvimento nos 

hepatócitos, onde iniciam um ciclo de reprodução assexuada, conhecido como ciclo pré-

eritrocítico (MOTA et al., 2001). 

Dentro dos hepatócitos cada esporozoíto desenvolve-se na forma de esquizonte 

que irá gerar aproximadamente 30.000 merozoítos (TARUN et al., 2006). O mecanismo 

de liberação desses merozoítos ainda não está completamente elucidado, mas Sturm 

(2006) mostrou que na infecção por P. berghei, um parasita de murinos,  são formadas 

vesículas (merossomos) que migram do hepatócito para o lúmem dos sinusóides 

hepáticos. Os autores sugerem que como a  membrana da vesícula é originária do 

hospedeiro, não é reconhecida pelas células dendríticas ou pelas células de Kupffer, e os 

merozoítos conseguem alcançar a corrente sanguínea sem maiores complicações. Essas 
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mesmas estruturas de merossomos já foram identificadas em P. yoelii (TARUN et al., 

2006). 

Em P. vivax e P. ovale, alguns esporozoítos permanecem dormentes por meses 

no fígado. Essas formas são chamadas hipnozoítos e se desenvolvem em esquizontes 

após um período que pode ser de semanas a meses (COLLINS; JEFFERY, 2007). Essa 

forma é responsável pela recaída em alguns pacientes tratados para malária 

(COGSWELL, 1992). 

Após a liberação dos merozoítos na corrente sanguínea, os parasitas invadem os 

eritrócitos dando origem ao ciclo intra-eritrocítico. Nessa fase ocorre a manifestação da 

doença e o parasita passa por três estágios de maturação bem definidos e conhecidos 

como: anel, trofozoíto e esquizonte (Figura 3).  

A invasão dos eritrócitos pelos merozoítos é facilitada pela interação entre 

ligantes na superfície dos merozoítos e receptores do hospedeiro na superfície dos 

eritrócitos e ocorre de forma rápida levando em média poucos segundos (COWMAN; 

CRABB, 2006; GILSON; CRABB, 2009). O acoplamento dos merozoítos aos 

eritrócitos parece ocorrer aleatoriamente na superfície do parasita num primeiro 

momento. Posteriormente, os merozoítos reorientam-se levando a um contato mais 

próximo da região apical do parasita (HALDAR; MOHANDAS, 2007) levando a uma 

interação de proteínas do parasita e eritrócito na forma de ligante-receptor com alta 

afinidade. A partir desse momento o processo de invasão é irreversível (COWMAN; 

CRABB, 2006). Nessa região apical se encontram o micronema,  a roptria e os grânulos 

densos. Após o primeiro contato entre membranas, forma-se uma junção entre a 

membrana do parasita e do hospedeiro. O parasita então move-se em direção ao interior 

do eritrócitos num processo de invaginação da membrana da célula do hospedeiro com a 

ajuda do motor miosina-actina. Ao mesmo tempo que o parasita começa a invasão da 

célula começa a formação do vacúolo parasitóforo, formando um ambiente favorável 

para o seu desenvolvimento dentro do parasita (COWMAN; CRABB, 2006).  

O mecanismo de invasão possui características moleculares e celulares gerais, 

porém, cada espécie possui características únicas fazendo com que esse processo torne-

se espécie-específico. No caso de P. falciparum, sabe-se que esse parasita possui 

diferentes vias de invasão do eritrócito (GAUR; MAYER; MILLER, 2004). Até agora 

cinco diferentes vias foram caracterizadas, sendo elas dependentes de 
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sialoglicoproteínas do eritrócito  (glicoforina A, B, C/D) e receptores ainda não 

caracterizados  X, Y e Z. Os ligantes do parasita capazes de interagir com a glicoforina 

B e o receptor X ainda são desconhecidos. Porém, diversos ligantes do parasita já foram 

caracterizados entre os principais estão: EBA-175 (CAMUS; HADLEY, 1985), e seus 

parálogos: BAEBL, JESEBL, EBL-1 e PEBL (BLAIR et al., 2002b; BLAIR et al., 

2002a), além das proteínas ligadoras de reticulócitos PfRh1 e PfRh2b (DURAISINGH 

et al., 2003; RAYNER et al., 2000; TAYLOR, H. M.; GRAINGER; HOLDER, 2002). 

Muitos desses ligantes ainda não possuem o seu respectivo receptor no eritrócito 

identificado.  

Ao final da invasão o parasita já apresenta a forma intracelular chamada anel. 

Tipicamente, essa forma possui formato de disco com o citoplasma e as principais 

organelas (núcleo, mitocôndria, plastídeo, ribossomos e retículo endoplasmático) 

distribuídas em forma de rim (BANNISTER, L. H. et al., 2000). Nessa fase o parasita 

começa a se alimentar do citoplasma do eritrócito e hemoglobina. A partir do 

catabolismo da hemoglobina é formado o heme, que é convertido em um cristal marrom 

que acumula-se  na forma de pigmento dentro do vacúolo digestivo e é chamado de 

hemozoína (SLOMIANNY, 1990).  

A forma trofozoíto diferencia-se do formato anel basicamente pelo tamanho e 

formato. Durante essa fase, a exportação de proteínas do parasita para o citoplasma e 

membrana do eritrócito se intensifica (ELFORD; COWAN; FERGUSON, 1995), assim 

como a síntese proteica e de DNA (ARNOT; RONANDER; BENGTSSON, 2011). O 

complexo de Golgi e o retículo endoplasmático aumentam consideravelmente de 

tamanho e complexidade. Nessa fase também surgem os Knobs, que são estruturas na 

superfície do eritrócito que aumentam a adesão das células parasitadas ao endotélio, 

levando a malária cerebral e às complicações em mulheres grávidas devido à adesão a 

placenta (BANNISTER, L. H. et al., 2000). Nessa fase, 24 horas após a invasão começa 

a duplicação do DNA do parasita e 26-28h após a invasão a primeira divisão celular está 

completa (ARNOT; RONANDER; BENGTSSON, 2011). 

Na fase de desenvolimento esquizonte a divisão celular que se iniciou em 

trofozoíto se intensifica de forma significativa (WHITE; KILBEY, 1996). É possível 

perceber de 16-20 núcleos formados dentro da célula parasitada. A formação da 

hemozoína agora é bastante evidente formando uma massa grande e densa. O parasita 
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torna-se bastante arredondado, e o número de Knobs encontra-se bastante aumentado 

(NAGAO et al., 2008). Diversas modificações na organização do citoplasma são 

visíveis e já é possível perceber o formato de novos merozoítos no interior do eritrócito 

infectado. Ocorre divisão da mitocôndria e plastídeos e uma grande expansão do 

retículo endoplasmático e ribossomos. 

Durante a última divisão nuclear, regiões delimitando o espaço que será ocupado 

pelos merozoítos se formam, distribuídos na circunferência do parasita. No final da 

esquizogonia, um núcleo, uma mitocôndria e um plastídeo migram para uma 

determinada região da célula onde se formará um merozoíto. Um anel de constrição 

separa cada um dos merozoítos do pigmento residual do citoplasma do esquizonte, 

formando os merozoítos de forma individualizada. Finalmente o vacúolo parasitóforo e 

a membrana do eritrócito rompem-se e os parasitas estão prontos para invadir um novo 

eritrócito. 

Após a passagem pelas três fases de desenvolvimento, os eritrócitos rompem-se 

liberando novos merozoítos na corrente sanguínea para invasão de novos eritrócitos e 

início de um novo ciclo. Alguns parasitas na corrente sanguínea diferenciam-se em 

gametócitos femininos e masculinos, que irão dar prosseguimento à fase sexuada no 

hospedeiro. Os gametócitos são as formas capazes de infectar os mosquitos. A transição 

da fase assexual intraeritrocítica para os gametócitos sexuados começa 

aproximadamente 7-15 dias após a invasão dos eritrócitos e é necessário 

aproximadamente 10 dias para o gametócito desenvolver-se completamente (KUEHN; 

SIMON; PRADEL, 2010). O sexo do gametócito é pré-determinado, tendo já 

esquizontes comprometidos com o desenvolvimento gametocítico (SMITH et al., 2000), 

sendo que a cada gametócito masculino são gerados, em média, cinco gametócitos 

femininos (PAUL; BREY; ROBERT, 2002; PAUL; DOERIG; BREY, 2000). O sangue 

contendo gametócitos maduros ingerido pelo mosquito vetor fecha, então, o ciclo de 

vida desses parasitas nos seus dois hospedeiros (Figura 3). 
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Figura 3- Ciclo de vida do Plasmodium falciparum. Representação da fase hepática e  

intraeritrocítica do parasita no hospedeiro mamífero e fase sexual no 

hospedeiro anofilídeo.  

 

Adaptado de (BANNISTER, L.; MITCHELL, 2003). 
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1.3 Sincronização do ciclo de vida do Plasmodium   

Nosso conhecimento a respeito do ciclo de vida do Plasmodium dentro do seu 

hospedeiro ainda é limitado, porém, sabe-se que todos os sintomas da doença estão 

diretamente relacionados ao desenvolvimento do parasita na fase intraeritrocítica,  que 

induz diversas mudanças estruturais e bioquímicas na célula hospedeira 

(BHATTACHARJEE et al., 2008; HALDAR; MOHANDAS, 2007; MAIER et al., 

2008; OAKLEY et al., 2007). Uma característica marcante a respeito da infecção por P. 

falciparum está associada aos intervalos de pico de febre de 48 horas, como resultado da 

liberação sincrônica de merozoítos na corrente sanguínea (GARCIA; MARKUS; 

MADEIRA, 2001). Milhões de parasitas são formados após uma série de ciclos de 

desenvolvimento dentro dos eritrócitos, seguida da lise do eritrócito e liberação de 

merozoítos na corrente sanguínea que irão re-invadir novas células e recomeçar o ciclo.  

Uma das principais características do ciclo de vida do patógeno da malária é a 

sincronia nos seus diversos estágios. A formação dos gametócitos e os estágios das 

formas assexuadas do ciclo intra-eritrocítico e, consequentemente, a periodicidade dos 

ataques febris, vem sendo estudados desde o início do século passado. Hawking, em 

1970, sugeriu que as febres dos pacientes em estudo eram provenientes de um súbito 

acréscimo de merozoítos na circulação sanguínea e que o desenvolvimento dos parasitas 

seria sincronizado de acordo com um padrão de 24, 48, ou 72h, conforme a espécie.  

Sabe-se também que o ciclo sexuado também está organizado em ritmos e que é 

possível encontrar um pico na população de gametócitos do parasita no período da 

noite. Esse fenômeno de maior concentração de gametócitos próximo ao horário de 

alimentação do hospedeiro invertebrado possui importantes implicações adaptativas na 

manutenção do ciclo sexuado e foi chamado em 1974 por Garnham e Powers de “Efeito 

Hawking”. 

Os mecanismos moleculares e celulares responsáveis pela  periodicidade na 

infecção por Plasmodium  constituem-se uma importante questão da biologia do 

parasita. Vários trabalhos demonstraram em modelos animais que quando o ritmo do 

parasita é perturbado em relação ao ritmo do hospedeiro, este volta a sincronizar com o 

ciclo circadiano do hospedeiro em poucos ciclos de re-infecção. Esses experimentos 

foram conduzidos em diferentes hospedeiros: aves, roedores e primatas, com as 

respectivas espécies P. cathemerium, Plasmodium chabaudi e Plasmodium brasilianum      

(GAUTRET; MOTARD, 1999a; b). O'Donnell et al. (2011) mostrou que em 
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camundongos infectados com P. chabaudi, quando o ritmo do hospedeiro é perturbado 

pela alteração dos períodos de claro/escuro, ocorrem perdas da capacidade proliferativa 

e produção de gametócitos em até 50%, evidenciando a importância da concomitância 

do ciclo do Plasmodium e do ciclo circadiano do seu hospedeiro. Essa coordenação 

temporal do parasita com o seu hospedeiro possivelmente está relacionada a utilização 

de fatores liberados circadianamente como hormônios (HOTTA et al., 2000) e citocinas 

(TNF- ou IL-6) (KELLER et al., 2009). Além desses fatores, a temperatura do 

hospedeiro, que varia com o ciclo circadiano durante as 24 horas do dia e os picos febris 

(KWIATKOWSKI; NOWAK, 1991) podem ser fatores que contribuem com a 

sincronização do ciclo de vida do Plasmodium.  

Dada a importância da sincronia e temporização do ciclo assexuado do 

Plasmodium para a manutenção do seu ciclo sexuado, é de grande interesse identificar 

quais seriam os mecanismos responsáveis por essa característica. Já foi observado que a 

sincronização da esquizogonia é perdida em cultura (TRAGER, W.; JENSEN, J., 1976), 

indicando sua dependência de fatores do hospedeiro. Experimentos realizados por nosso 

grupo (HOTTA et al., 2000), utilizando camundongos pinealectomizados 

cirurgicamente e farmacologicamente (utilizando o antagonista de melatonina luzindol) 

e infectados com P. chabaudi demonstraram que o parasita utiliza a melatonina, um 

hormônio que marca o ritmo circadiano, para sincronização dos estágios assexuados. 

Além disso, foi mostrado que a adição de melatonina ao meio de cultura restaura 

parcialmente a sincronia de P. falciparum de forma dose-dependente (HOTTA et al., 

2000), bem como aumenta a parasitemia em 30% após adição por 8 horas em cultura 

sincrônica de esquizontes (BERALDO et al., 2005; BERALDO; GARCIA, 2005). De 

forma interessante, a adição de melatonina em uma cultura in vitro de P. chabaudi 

dobra a  parasitemia após incubação por 18 horas, e esse efeito foi dependente da 

liberação de cálcio intracelular, elevação da concentração de cAMP e aumento da 

atividade da PKA após adição do hormônio (GAZARINI et al., 2011). 

De forma oposta, nenhum efeito de modulação do ciclo ou liberação de cálcio 

citoplasmático é observado em P. berghei e P. yoelii (espécies consideradas 

assincrônicas) quando tratados com melatonina (BAGNARESI et al., 2009). 

Diante da importância da sincronização para o ciclo de vida do Plasmodium, e 

da relação direta da melatonina na manutenção desse ciclo de forma sincrônica, 
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Bagnaresi et al. (2008) mostram que a perturbação da sincrocinidade do 

desenvolvimento intraeritrocítico do parasita em P. chabaudi, através da injeção de 

Luzindol em camundongos infectados, aumentou a sobrevida desses animais e 

sinergicamente melhorou a atividade antimalárica da cloroquina de forma acentuada.  

1.4 Melatonina 

A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal dos vertebrados 

que transmite o sinal de escuro baseado nos ciclos circadianos e ciclos sazonais das 

estações (REITER; TAN; FUENTES-BROTO, 2010). A presença da melatonina, 

entretanto, não é restrita aos vertebrados e pode, inclusive, ser encontrada em espécies 

filogeneticamente divergentes incluindo bactérias, plantas e protozoários (REITER; 

TAN; FUENTES-BROTO, 2010). 

Nos vertebrados, a melatonina pode ser sintetizada por diversos tipos celulares, 

embora a produção em mamíferos ocorra principalmente na glândula pineal 

(GUERRERO; REITER, 2002; TAN et al., 1999). O precursor da melatonina é a 

serotonina, um neurotransmissor derivado do aminoácido triptofano (Figura 4). Na 

glândula pineal, inicialmente o aminoácido triptofano é transformado em 5-

hidroxitriptofano pela enzima triptofano 5-hidroxilase, essa molécula então sofre 

carboxilação formando a seratonina através da ação da 5-hidroxitriptofano carboxilase. 

A serotonina então é acetilada e depois metilada gerando a melatonina. O passo 

limitante na produção desse hormônio é a expressão da enzima N-acetiltransferase 

(NAT), que ocorre durante a fase escura, sendo a sua produção inibida  na presença de 

luz (GASTEL et al., 1998). A informação a respeito da luminosidade externa é captada 

pelos pigmentos fotorreceptores da retina, sendo transmitido para o núcleo 

supraquiasmático via trato retinohipotalâmico (VAN ESSEVELDT; LEHMAN; BOER, 

2000). Sua expressão na fase escura é aumentada entre 70-100 vezes e praticamente 

nula na fase clara. A seratonina é acetilada pela NAT produzindo assim a N-acetil 

serotonina (NAS). A NAS, por sua vez, é metilada pela  enzima hidroxindole-O-

metiltransferase (HIOMT) produzindo por fim a melatonina (5-metoxi acetil triptamina) 

(ARENDT et al., 1995). 
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Figura 4- Via de síntese do hormônio melatonina em mamíferos.   

 

Baseado em: Macchi e Bruce, 2004. 

 

1.5 Sinalização da melatonina em P. falciparum 

Em P. falciparum, a melatonina induz uma complexa via de sinalização (Figura 

5). Hotta et al. (2000) mostraram que em P. chabaudi  o tratamento com luzindol e 

U73122, inibidor da PLC,  inibem o aumento de Ca
2+

 citosólico após adição de 

melatonina bem como inibem o aumento da parasitemia causado pela adição desse 

hormônio. Da mesma forma, após depletar os estoques de Ca
2+

 do retículo 

endoplasmático pela adição de tapsigargina, um inibidor específico da Ca
2+

 ATPase do 

retículo endoplasmático, melatonina não mais promove o aumento de Ca
2+ 

citosólico. 

Esses resultados reunidos levam a hipótese de que o hormônio estaria se ligando a um 

receptor de membrana acoplado a proteína G, que ativaria uma PLC, levando ao 

aumento de InsIP3, que subsequentemente aumentaria o Ca
2+ 

citosólico a partir do 
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retículo endoplasmático resultando nos efeitos posteriores dependentes de aumento de 

Ca
2+. 

Seguindo essa hipótese, Beraldo et al. (2005) testaram o efeito da melatonina 

nos níveis de AMPc e a participação da quinase PKA nessa via de sinalização. 

Melatonina foi capaz de aumentar os níveis de AMPc e elevar a atividade da enzima 

PKA em 50%. Adicionalmente, a inibição dessa quinase utilizando o inibidor PKI 

aboliu o efeito da melatonina no ciclo celular de P. falciparum. O aumento de AMPc, 

tanto pela inibição da AMP fosfodiesterase como pela adição do análogo funcional 6-

Bnz-AMPc, levou a modulação do ciclo celular do parasita de forma similar a da adição 

da melatonina. A utilização do inibidor da PLC, U73122, aboliu o incremento de AMPc 

após a adição da melatonina, levando a conclusão de que a sinalização de melatonina 

em Plasmodium envolve uma via de sinalização complexa que inclui a interação dos 

segundos mensageiros Ca
2+

 e AMPc de forma orquestrada.  

Além da melatonina, outros derivados indólicos são capazes de interferir no 

ciclo celular do parasita. Os derivados n-acetil-serotonina, serotonina e triptaminas são 

capazes de aumentar a concentração de cálcio citoplasmático e a proporção de 

esquizontes de uma cultura assincrôninca após incubação em  in vitro de P. falciparum 

(BERALDO; GARCIA, 2005), sendo esses efeitos bloqueados pela adição de luzindol 

(antagonista do receptor de melatonina) e U73122 (inibidor da PLC). Budu et al. (2007) 

mostraram que o AFMK (produto de degradação da melatonina) é capaz de elevar os 

níveis de  Ca
2+ 

citoplasmático, aumentar a parasitemia e  sincronizar o ciclo celular de 

P. falciparum e P. chabaudi. Além disso, nesse mesmo trabalho, ao longo do ciclo 

intraeritrocítico houve um acréscimo de AFMK após incubação com melatonina em P. 

chabaudi, principalmente nos estágios maduros de desenvolvimento (trofozoíto e 

esquizonte).  

A partir dos trabalhos relatados anteriormente acredita-se que a melatonina 

aumenta a concentração de Ca
2+ 

citosólico através do aumento de IP3. Recentemente 

Alves et al. (2011) reportou a produção de IP3 a partir de hemácias infectadas com P. 

falciparum e tratadas com melatonina. Este artigo é importante pois também demonstra 

a produção de IP3 com uso do composto caged-IP3 em parasitas dentro da hemácia. 

Buscando entender quais componentes moleculares estariam envolvidos na 

sinalização da melatonina, Koyama et al. (2012) mostraram que o tratamento com esse 
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hormônio regula positivamente a expressão de genes da via ubiquitina/proteassoma 

(UPS), e que de forma interessante, o tratamento com luzindol bloqueia a resposta de 

ubiquitinação após o tratamento com o melatonina.  

Ainda neste trabalho foi avaliada uma linhagem de parasita nocaute para a 

proteína quinase PfPK7. A quinase 7 de P. falciparum é uma proteína  que não possui 

ortólogos entre os mamíferos e possui um domínio conservado bastante similiar a das 

proteínas quinases quinases ativadas por mitógenos (MAPKK). Inibidores clássicos de 

quinases não foram capazes de bloquear a atividade da PfPK7, que também não 

fosforila proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK) em P. falciparum (DORIN 

et al., 2005). 

A produção de uma linhagem nocaute de P. falciparum da PfPK7 resultou em 

um fenótipo com capacidade proliferativa reduzida (DORIN-SEMBLAT et al., 2008). 

Durante a fase de desenvolvimento intraeritrocítica, o parasita nocaute para PfPK7 

resulta em esquizontes com um número significativamente menor de merozoítos. Na 

faze sexuada, esse parasita perdeu a capacidade de produzir oocistos nos mosquitos 

vetores. A reposição da PfPK7 reestabelece a taxa de crescimento intraeritrocítica do 

parasita, bem como a capacidade de produzir oocistos em mosquitos. 

Koyama et al. (2012) mostraram que após a adição da melatonina o parasita 

nocaute PfPK7 perde a capacidade de modular o ciclo intraeritrocítico e diminuiu 

drasticamente a capacidade de aumentar o cálcio intracelular em reposta a adição do 

hormônio. Adicionalmente, PfPk7
-
 não apresentou modulação dos genes do UPS pós 

tratamento com o hormônio. Todas essas respostas á adição da melatonina foram 

reestablecedidas na linhagem com reposição da expressão de PfPK7. Os resultados 

apresentados por Koyama et al (2012) revelaram dois componentes importantes da 

cascata de sinalização do hormônio e do mecanismo de desenvolvimento 

intraeritrocítico do parasita.  

Seguindo o objetivo de descrever os componentes e efetores moleculares 

responsáveis pela sinalização do hormônio melatonina, Lima et al. (2012) mostraram 

que o fator de transcriçãoo PfNK- possui a sua expressão regulada pelo hormônio 

melatonina e AMPc. Além do aumento da expressão gênica, a ubiquitinação desse fator 

de transcrição é aumentada na presença da melatonina. Através do uso de inibidores de 

proteassoma foi possível bloquear a invasão de novos eritrócitos, havendo uma 
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interrupção do processo de maturação e liberação dos merozoítos contidos nos 

esquizontes, reforçando a importância da ubiquinitação para o ciclo celular do 

Plasmodium e na cascata de sinalização do hormônio melatonina (Lima et al, 2012). 

 

Figura 5- Via de sinalização proposta para o hormônio melatonina em P. falciparum. 

 

Adaptado de (KOYAMA; CHAKRABARTI; GARCIA, 2009). 

 

1.6 Antimaláricos 

Atualmente não existem vacinas comerciais disponíveis para malária, de forma 

que medicamentos eficazes são imprescindíveis para o controle dessa doença.  

A primeira droga utilizada no tratamento da malária foi o quinino, produto 

extraído da casca da árvore Cinchona calisaya (quina-quina). Sua utilização marcou o 

primeiro uso com sucesso de um composto químico no tratamento de doenças 

infecciosas e representou um marco importante na medicina do século 17. O seu uso 

medicinal foi descrito pela primeira vez no início dos anos 1600, durante uma viagem 

de jesuítas aos Andes da América do Sul. Dizem os relatos, que uma tribo na américa 
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do sul utilizava-se de uma água embebida com a casca da quina-quina e que essa água 

de sabor amargo era capaz de curar os ataques febris que acometiam a tribo. Essa 

história disseminou-se na Europa e o quinino foi introduzido na região em 1638. Até 

1820, o quinino era consumido a partir das cascas da árvore que eram secas, maceradas 

e misturadas numa solução alcóolica. Porém, em 1820, Pierre Joseph Pelletier e Joseph 

Caventou isolaram e  purificaram o quinino a partir da casca da árvore (ACHAN et al., 

2011). Essa substância foi o principal tratamento da malária até meados de 1920, 

quando antimaláricos sintéticos surgiram (GUERRA, 1977b; a).  

Até o início do século passado, a demanda da Europa de cascas de quina-quina 

era suprida por plantações dessa árvore em Java. Entretanto, em virtude da primeira 

guerra mundial, a Europa não conseguiu mais importar as cascas da quina-quina e 

soldados que lutavam no sul da Europa começaram a perecer de malária. Logo, 

percebeu-se a necessidade de obter-se compostos antimaláricos sintéticos, de forma que 

a Europa não fosse mais dependente dos suplementos de cascas para a produção de 

medicamentos antimaláricos (BUTLER; KHAN; FERGUSON, 2010). Farmacêuticos e 

químicos alemães então criaram o mepacrina, com uma estrutura simplificada do 

quinino. Mepacrina é uma droga eficaz contra a malária, porém, possuindo como efeito 

colateral colorir a pele na cor amarela. Quando a segunda guerra estourou, os 

suplementos de mepacrina alemão não chegavam mais aos Estados Unidos e as 

plantações de quina-quina em Java estavam nas mãos dos japoneses. Foi então, que 

como uma arma de guerra, os japoneses lançaram uma propaganda enganosa dizendo 

que além da pele amarela, a mepacrina, agora também produzida pelos americanos, 

causava infertilidade (BUTLER; KHAN; FERGUSON, 2010; GREENWOOD, B. M. et 

al., 2005; GREENWOOD, D., 1995). Rapidamente os soldados americanos negaram-se 

a tomar essa droga e a malária mais uma vez castigava os soldados no front. Mais uma 

vez a guerra foi o estímulo para a procura de uma nova droga sintética eficaz contra a 

malária. Químicos americanos então trabalharam em cima da estrutura da mepacrina e 

da sontoquina e descobriram uma molécula mais eficaz e de síntese mais simplificada, 

surgia então a cloroquina (MOST; LONDON; ET AL., 1946), que teve papel 

importante na vitória dos americanos sobre os japoneses no front (BUTLER; KHAN; 

FERGUSON, 2010; GREENWOOD, B. M. et al., 2005; GREENWOOD, D., 1995). 
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A guerra impulsionou o desenvolvimento de diversos novos fármacos ao longo 

da história, e vários derivados do quinino diferentes da cloroquina surgiram 

principalmente nos Estados Unidos e China, entre eles: lumefantrine, piperaquina e 

pironaridina na China e amodiaquina, mefloquina e halofantrine nos Estados Unidos 

(GREENWOOD, B., 2010). Essas drogas atuam no parasita da mesma forma que o 

quinino, durante o ciclo intraeritrocítico, bloqueando a polimerização do heme, um 

produto tóxico proveniente da degradação da hemoglobina. 

Após a segunda guerra, na década de 1950, o usa da cloroquina e do inseticida 

DTT (dicloro-difeniltricloroetano), que mata o mosquito vetor, fez com que a malária 

fosse erradicada progressivamente dos países desenvolvidos. O uso do DTT era 

amplamente distribuído e os casos de malária caíram drasticamente. Porém, 

complicações no uso do DTT devido a sua toxicidade e o aparecimento de mosquitos 

resistentes em certos países levou à interrupção do uso desse inseticida (SADANAND, 

2010). Nessa mesma época a cloroquina começou a apresentar diminuição da sua 

eficiência como antimalárico. Na década de 1970, começaram a surgir regiões 

resistentes a essa droga na América do Sul e Sudeste da Ásia, espalhando-se 

gradativamente a todas as áreas onde a malária é prevalente (Sadanand 2010).  

Mais uma vez na história a guerra foi o impulso para o desenvolvimento de um 

novo tratamento para malária. O projeto que levou a descoberta das artemisininas foi 

iniciado em resposta as mortes massivas de soldados Norte Coreanos na guerra do 

Vietnã. Em 1967 um projeto chamado “projeto 523” tinha como objetivo descobrir 

novos e eficientes antimaláricos a longo prazo, além de desenvolver para uso imediato 

no campo de batalha combinações de drogas já existentes que fosse efetivas contra a 

malária (CUI; SU, 2009).  

Foi desenvolvido um tratamento que consistia de três etapas utilizando 

antifolatos: 7 dias de pirimetamina e dapsone como profilático; piremetamina e 

sulfadoxina por 10 dias e piperaquina e sulfadoxina por 30 dias. Esse tratamento 

mostrou-se efetivo no exército. Paralelamente foram iniciados screenings nas ervas 

utilizadas pela medicina tradicional chinesa o que levou a identificação de 

aproximadamente 10 plantas com boa atividade antimalárica, entre eles a qinghao 

(Artemisia annua). 
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Na medicina chinesa essa erva era indicada em casos de ataques febris há pelo 

menos 2000 anos. O projeto 523 testou extratos dessa planta obtidos em baixas 

temperaturas em malária murina e obtiveram 100% de eficiência. Ao longo da década 

de 1970 vários testes clínicos foram conduzidos na China utilizando diferentes métodos 

de extração dos compostos ativos e em 1975 a estrutura da artemisinina foi definida 

utilizando análise de cristais através de raio-x. A publicação da estrutura da artemisinina 

possibilitou a produção de diferentes derivados dessa droga, entre eles o artesunato 

(1987), artemeter (1987), e a dihidroartemisinina (1992), (CUI; SU, 2009; LI, Y.; WU, 

1998). 

O isolamento desse composto foi uma das grandes descobertas do século 20 e 

mudou as indicações de tratamento para a malária.  As artemisininas atualmente são 

essenciais em qualquer programa de controle que vise eliminar a malária. Infelizmente 

já existem relatos de casos de resistência a essa droga na divisa entre a Tailândia e 

Cambodja (NOEDL et al., 2008; NOEDL; SOCHEAT; SATIMAI, 2009). Apesar do 

padrão ouro de tratamento para malária ser a terapia combinada com artemisininas 

(ACT) o alto preço ainda é um limitante do seu uso em países pobres. Atualmente existe 

um esforço mundial, financiado principalmente pela fundação Bill e Melinda Gates em 

obter compostos sintéticos com ação similar a da artemisininas (BUTLER; KHAN; 

FERGUSON, 2010). 

Os antimaláricos utilizados atualmente são derivados de basicamente seis classes 

de drogas: quinolinas (4-aminoquinolinas, aril-aminoálcoois e 8-aminoquinolinas), 

antifolatos, artemisininas, inibidores da cadeira respiratória e antibióticos (Figura 6) 

(SCHLITZER, 2008).   
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Figura 6- Estrutura química dos principais antimaláricos utilizados atualmente no 

tratamento da malária. 

 

 

Adaptado de (WELLS; ALONSO; GUTTERIDGE, 2009). 
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1.6.1 Quinolinas 

As quinolinas formam a classe de drogas que incluem os fármacos mais 

conhecidos no tratamento da malária. São divididas em três grupos: (1) 4-

aminoquinolinas, que incluem a cloroquina e amodiaquina, (2) aril-aminoálcoois que 

compreendem o quinino, a mefloquina e a halofantrina e (3) 8-aminoquinolinas que 

compreende as drogas pamaquine, primaquina e tafenoquina com capacidade única 

contra a forma hipnozoíto de P. vivax. Esses grupos diferem nas caraterísticas químicas 

das suas estruturas, sendo as 4- e 8- aminoquinolinas bases fracas, diprotonadas e 

hidrofílicas em pH neutro, enquanto os aril-aminoálcoois são bases fracas e 

lipossolúveis em pH neutro. 

Essas drogas formam complexos com a ferriprotoporfirina IX (FPPIX), inibindo 

a formação da hemozoína. A FPPIX é formada em grandes quantidades durante a 

digestão da hemoglobina pelo parasita, e é extremamente tóxica ao parasite como será 

visto adiante.  

A cloroquina é a principal droga dessa classe e a que apresentou melhores 

resultados no combate a malária no passado. Essa droga é quase completamente 

absorvida quando ingerida, além de ser bem tolerada pelos pacientes e possuir um baixo 

custo de produção. O seu mecanismo de ação, assim como das outras quinolinas, ainda 

não está completamente elucidado mas é bastante claro que ele interfere na formação da 

hemozoína.  

Durante o desenvolvimento intraeritrocítico o parasita consome grandes 

quantidades de hemoglobina da célula hospedeira com o objetivo de obter aminoácidos 

(Figura 7a). O parasita não possui síntese de novo de aminoácidos, dessa forma a 

digestão da hemoglobina é primordial para o fornecimento de aminoácidos para seu 

crescimento e maturação (DOWNIE; KIRK; MAMOUN, 2008). Durante o processo de 

digestão, a hemoglobina é enviada para o vacúolo digestivo através de vesículas, onde é 

digerida pela ação de enzimas proteolíticas (plasmepsinas I-IV, falcipaínas e zinco 

protease falcilisina) (FRANCIS; SULLIVAN; GOLDBERG, 1997). Como produto 

desse processo de degradação são gerados pequenos peptídeos e aminoácidos livres, que 

são transportados pela membrana do vacúolo até o citoplasma, e moléculas de heme 

(Fe(II)protoporfirina IX) que permanece dentro do vacúolo digestivo. A oxidação do 
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Fe
2+

 central do heme produz a Fe(III)protoporfirina IX (FPPIX) e grandes 

concentrações dessa molécula são tóxicas para o parasita. O parasita então une essas 

moléculas de FPPIX através da ligação Fe
2+

 central da molécula com o grupo lateral 

carboxilado da molécula seguinte, formando um polímero insolúvel inerte chamado 

hemozoína (PAGOLA et al., 2000; SLATER et al., 1991). Três hipóteses tentam 

explicar os mecanismos de formação desse cristal: (1) essa reação ocorreria 

espontaneamente no vacúolo digestivo ( VD) (DORN et al., 1995); (2) a proteína II rica 

em histidina estaria envolvida no processo acelerando a reação (SULLIVAN; 

GLUZMAN; GOLDBERG, 1996) ou (3) a reação seria catalisada pela enzima heme 

polimerase (SLATER; CERAMI, 1992). 
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Figura 7- Esquema mostrando o processo de degradação da hemoglobina e formação da 

hemozoína (a). Em (b) a cloroquina forma um complexo com a 

Fe(III)Protoporfirina, impedindo a formação do cristal com moléculas de 

heme. 

 

Adaptado de (DING; BECK; RASO, 2011; SCHLITZER, 2007). 
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Devido ao seu caráter básico fraco a cloroquina acumula-se no vacúolo digestivo 

(AIKAWA, 1972a; b; SULLIVAN; GLUZMAN; GOLDBERG, 1996), e liga-se às 

moléculas de FPPIX (BRAY et al., 1999; BRAY; JANNEH; WARD, 1999; 

GLIGORIJEVIC et al., 2006) e inibe a formação da hemozoína (PAGOLA et al., 2000; 

SLATER; CERAMI, 1992; SLATER et al., 1991; SULLIVAN et al., 1996; 

SULLIVAN et al., 1998) (Figura 7b). Dessa forma, a cloroquina permite que a FPPIX 

atue no parasita e danifique a sua membrana levando o mesmo a morte (SUGIOKA et 

al., 1987; SUROLIA, I., 2000; SUROLIA, N.; PADMANABAN, 1991). Sabe-se que a  

cloroquina é ativa apenas em estágios de desenvolvimento do parasita que degradam a 

hemoglobina e formam a hemozoína (anel, trofozoíto, esquizontes jovens) (SLATER; 

CERAMI, 1992; SULLIVAN et al., 1998). Os mecanismos moleculares envolvidos na 

inibição da formação da hemozoína ainda não estão completamente elucidados, porém 

diversos pontos relacionados ao mecanismo de ação são amplamente aceitos: (1) após a 

entrada no vacúolo digestivo, onde o ambiente é ácido, a cloroquina é protonada e 

torna-se impermeável a membranas, acumulando-se nessa organela; (2) o complexo 

heme-cloroquina inibe proteases dentro do vacúolo parasitóforo (GLUZMAN et al., 

1994); (3) a cloroquina forma um complexo com as moléculas de heme que se 

encontram no  VD,  esse complexo liga-se a cadeia de hemes que está em formação e 

impede a polimerização de mais moléculas de heme (SULLIVAN et al., 1996); (4) a 

degradação do heme via glutationa é inibida pela cloroquina  (FAMIN; KRUGLIAK; 

GINSBURG, 1999; GINSBURG et al., 1998; ZHANG, J.; KRUGLIAK; GINSBURG, 

1999) 

Ginsburg et al. (1998) formularam uma hipótese que une vários dos aspectos 

relacionados acima com o possível mecanismo de ação da cloroquina em Plasmodium. 

Segundo os autores, após a digestão da hemoglobina dentro do vacúolo digestivo e da 

liberação do heme na organela inicia-se a formação da hemozoína. Hemes não 

polimerizados deixam o VD e são degradados no citosol do parasita pela glutationa 

(GSH). Quando a cloroquina é utilizada, esta atua de duas formas distintas: (1) forma 

complexos com o heme, impedindo a polimerização dessas moléculas; (2) inibe a ação 

da GSH impedindo a degradação do heme livre. Moléculas de heme então irão se 

acumular nas membranas do parasita, tornando-as permeáveis à cátions, perturbando a 

homeostase do parasita e levando-o a morte (CHOU; FITCH, 1980; 1981; FAMIN; 

KRUGLIAK; GINSBURG, 1999).  
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Outra droga da classe das 4-aminoquinolinas é a amodiaquina. Derivada da 

cloroquina numa tentativa de superar os problemas de resistência dessa droga elas 

diferem-se basicamente no aumento da lipoficilidade da cadeia lateral da molécula 

através da adição de um anel aromático. Em 1980, agranulocitoses severas, seguidas de 

mortes, foram relatadas em viajantes que usaram amodiaquina no tratamento profilático 

a malária (HATTON et al., 1986; NEFTEL et al., 1986). Tais efeitos colaterais parecem 

estar relacionados ao uso prolongado do medicamente (3 a 10 semanas de uso) e a 

frequência do aparecimento desses efeitos colaterais pode chegar a 1 em 2100 quando a 

droga é utilizada entre 5-14 semanas (SCHLITZER, 2008).  A organização mundial da 

saúde retirou essa droga dos antimaláricos recomendados. Atualmente a OMS não 

indica seu uso como profilático, e recomenda a amodiaquina apenas nos casos em que o 

risco da infecção por malária seja maior que os potencial efeitos colaterais  da droga 

(OLLIARO et al., 1996). 

Como pontos favoráveis a amodiaquina possui boa eficiência no tratamento de 

casos de malária em certas regiões da África onde o tratamento com cloroquina 

encontra resistência, baixo custo de produção e é bastante palatável, inclusive para 

crianças (OLLIARO et al., 1996). Apesar de compartilhar o mesmo mecanismo de ação 

da cloroquina, a amodiaquina é relativamente eficiente em cepas resistentes a 

cloroquina (MULLER, O. et al., 1996) e o seu uso combinado com Artesunato mostrou-

se extremamente promissor (ADJUIK et al., 2004; KREMSNER; KRISHNA, 2004). 

Por outro lado, vários relatos de resistência a monoterapia com amodiaquina já foram 

relatados  na África, América do Sul e Ásia (KHALIQ et al., 1987; KREMSNER et al., 

1988; MUTABINGWA et al., 2005). 

Outra quinolina importante, a piperaquina, é uma bisquinolina que basicamente 

consiste na união de duas moléculas de 4-aminoquinolinas. Essa droga foi sintetizada na 

China na década de 1960 e foi amplamente utilizada nesse país até o final da década de 

1980 (DAVIS et al., 2005). O tratamento com piperaquina apresentou  parasitas 

resistentes ao tratamento nas localidades em que foi extensivamente utilizada como 

monoterapia, porém, um estudo com  cepas cloroquina-resistentes mostrou que a 

piperaquina pode ser 6 vezes mais sensível em cepas resistentes que a cloroquina 

(VENNERSTROM et al., 1992).   
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A partir da década de 1990 cientistas chineses passaram a estudar o uso da 

piperaquina combinado com a artemisinina obtendo altos índices de cura e boa 

tolerabilidade. Estudos recentes na Ásia e África em cepas resistentes a múltiplas-

drogas mostrou que a combinação piperaquina e dihidroartemisinina é bastante eficiente 

no controle da infecção, alcançando índices de cura de até 90% (ASHLEY et al., 2005; 

BASCO; RINGWALD, 2003; VALECHA et al., 2010). Devido ao sucesso nos ensaios 

clínicos essa combinação atualmente é considerada tratamento de primeira-linha em 

casos de malária não-complicada.  

Acredita-se que a atividade da piperaquina contra cepas cloroquina-resistentes 

está relacionada ao tamanho da molécula, que possivelmente não se encaixa dentro do 

sítio de ligação da proteína PfCRT na membrana do vacúolo digestivo, impedindo assim 

o transporte da droga para fora do vacúolo.  Devido a sua semelhança estrutural com a 

cloroquina, pode-se supor que ambas compartilhem mecanismos de ação similares. 

Warhurst et al. (2007) testaram essa hipótese realizando experimentos de  inibição da 

formação da cadeia de heme in vivo  utilizando cloroquina, piperaquina e 

hidroxipiperaquina. Todas 4-aminoquinolinas foram capazes de inibir a formação da 

hemozoína, e a estrutura de ambas bisquinolinas parece propiciar o bloqueio do 

transporte da droga do vacúolo através de interações hidrofóbicas da droga com  

PfCRT. 

Dentre os aril-aminoálcoois o mais conhecido é o quinino. Como foi dito 

anteriormente, seu uso no tratamento da malária já possui mais de 400 anos e ainda hoje 

é uma das drogas mais importantes no tratamento da malária severa. O quinino é 

rapidamente absorvido, tendo seu pico na concentração plasmática entre 1-3 horas após 

a sua administração (SUPANARANOND et al., 1991). Essa é uma das principais 

drogas utilizada no tratamento da malária severa devido a sua disponibilidade para 

aplicação por via intravenosa e intramuscular (DAVIS et al., 1990). Apesar da sua boa 

atividade antimalárica essa droga possui efeitos colaterais importantes, sendo um dos 

motivos do seu uso limitado aos casos mais severos. A união de vários sintomas 

oriundos do seu uso é chamado de cinchonismo e incluem: náuseas,  dor de cabeça, 

zumbido no ouvido, surdez, visão dupla, arritmia cardíaca causada por severa 

hipoglicemia (devido ao aumento na liberação de insulina) (SCHLITZER, 2008).  O 

aumento na liberação da insulina seguida de hipoglicemia e arritmia cardíaca é mais 
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delicado no tratamento em gestantes, tornando o tratamento da malária severa mais 

complicado nesses casos (TAYLOR, W. R.; WHITE, 2004).  

Devido aos sintomas colaterais o quinino foi muito menos utilizado que a 

cloroquina ou a combinação sulfadoxina-pirimetamina fazendo com que o aparecimento 

de resistência seja mais pontual. Na Ásia e Oceania relatos importantes de resistência ao 

quinino devido a monoterapia ou má aplicação da combinação do quinino e tetraciclina 

levou ao aparecimento rápido de parasitas resistentes (CHONGSUPHAJAISIDDHI; 

SABCHAREON; ATTANATH, 1983; PUKRITTAYAKAMEE et al., 1994; 

SUEBSAENG; WERNSDORFER; ROONEY, 1986) porém, casos desse tipo são raros 

na América do Sul. No Brasil, estudos clínicos de isolados obtidos na Amazônia 

mostraram diminuição na susceptibilidade e resistência ao quinino (SEGURADO; DI 

SANTI; SHIROMA, 1997; ZALIS et al., 1998). Já na África, apesar de desaconselhado 

pela organização mundial de saúde, a adoção do quinino como tratamento de segunda-

linha da malária em aproximadamente 29 países possivelmente é responsável pela 

redução na sensibilidade do parasita a essa droga bem como ao aparecimento de cepas 

resistentes (YEKA et al., 2009). Diversos estudos com isolados clínicos ou viajantes 

infectados na África mostram um aumento no aparecimento de cepas resistentes nesse 

continente (BALIRAINE et al., 2011; JELINEK et al., 1995; PALMIERI et al., 2004; 

PRADINES et al., 2010). A recomendação atual é que sempre que necessário utilize-se 

o quinino em combinação com os antibióticos tetraciclina, deoxiciclina, clindamicina ou 

sulfadoxina-pirimetamina para tratamentos de casos não-complicados  de malária 

(SUH; KAIN; KEYSTONE, 2004). 

A mefloquina foi desenvolvida a partir de análogos do quinino durante a 

segunda guerra, mas seu uso terapêutico começou na década de 1980 visando o 

tratamento de cepas multi-resistentes a drogas. Estudos realizados com isolados 

africanos no Camarões mostrou que a mefloquina foi eficiente no controle de 119 cepas 

cloroquina-sensíveis e cloroquina-resistentes (RINGWALD; BICKII; BASCO, 1996). 

Foi intensamente utilizada na Ásia, onde a resistência a essa droga surgiu rapidamente. 

Estudos realizados em 2003 mostraram que a sua eficiência pode chegar a apenas 62% 

em determinadas áreas da Tailândia (VIJAYKADGA et al., 2006). O estudo também 

avaliou o uso da terapia combinada com artesunato e constatou redução na eficiência 

dessa combinação. Possivelmente essa perda de eficiência está associada ao uso da 
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mefloquina como monoterapia por diversos anos na Tailândia (VIJAYKADGA et al., 

2006). Suas características farmacológicas possibilitam seu uso profilático com doses 

semanais, porém, o relato de casos de problemas psiquiátricos (insônia, depressão e 

ataques de pânico) associados a sua utilização tornou inaceitável seu uso por viajantes. 

Outra droga descoberta durante a segunda guerra e desenvolvida apenas na 

década de 1980 é o halofantrine. Essa é uma droga altamente lipofílica, sendo 

recomendado seu uso com o consumo de comidas gordurosas. Sua estrutura é bastante 

semelhante a da mefloquina e estudos realizados na Tailândia com parasitas resistentes 

a mefloquina mostram que essas drogas possuem resistência-cruzada (KETRANGSEE 

et al., 1992; WONGSRICHANALAI et al., 1992). Assim como a mefloquina, essa 

droga é bastante ativa em cepas resistentes a cloroquina, apresentando um IC50 médio de 

1,2 nM em cepas resistentes do Camarão (RINGWALD; BICKII; BASCO, 1996). 

Apesar da efetividade em cepas resistentes a resistência cruzada com a mefloquina e 

problemas na absorção devido a grande lipofilicidade podem acelerar o aparecimento de 

cepas resistentes a halofantrine (BRASSEUR et al., 1993; BRYSON; GOA, 1992; 

CARME et al., 1993). 

Apesar de ser melhor tolerada por pacientes, por não apresentar os efeitos 

colaterais gástricos e psiquiátricos da mefloquina, o uso de halofantrine é associado a 

sérios riscos cardíacos. Um estudo realizado na fronteira da Tailândia com a Birmânia 

monitorou a atividade cardíaca de pacientes após o uso de mefloquina e halofantrine. O 

tratamento com mefloquina não apresentou nenhum efeito cardíaco enquanto o 

tratamento com halofantrine induziu um prolongamento dose-dependente no intervalo 

PR-QT em todos 61 pacientes que receberam tratamento, inclusive com relato de óbito 

(NOSTEN et al., 1993).  Devido a esse importante efeito colateral, essa droga foi 

retirada de circulação de diversos países e seu uso encontra-se bastante limitado. 

Lumefantrine é uma droga estruturalmente similar ao halofantrine, desenvolvida 

na década de 1970 por pesquisadores chineses. Apesar dessa semelhança estrutural, o 

tratamento com lumefantrine não apresenta as complicações cardíacas ocasionadas pelo 

halofantrine (VUGT et al., 1999). Devido ao seu efeito sinérgico com artemisininas, em 

1992 na China, foi realizado seu registro de uso terapêutico associado ao artemeter. Em 

1999 essa associação foi registrada sob o nome de Coartem pela Novartis e passou a ser 

amplamente utilizada na África (CUI; SU, 2009; MAKANGA et al., 2011). O fato do 
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lumefantrine nunca ter sido utilizado como monoterapia constitui uma vantagem no 

retardamento do aparecimento de resistência.  Estudos recentes, entretanto, têm 

demonstrado que a associação de artemeter e lumefantrine seleciona genótipos que 

podem alterar a resposta a essas combinação (DOKOMAJILAR et al., 2006; 

SISOWATH et al., 2005). As artemisininas são compostos com uma meia-vida de 

eliminação curta (1-6 horas) enquanto o lumefantrine apresenta uma meia-vida longa 

(3-6 dias) (EZZET; MULL; KARBWANG, 1998; TEJA-ISAVADHARM et al., 2010). 

Essa diferença no tempo de eliminação gera um período de monoterapia com 

lumefantrine ao final do tratamento, o que pode levar a seleção de genótipos resistentes.  

Apesar das semelhanças estruturais e da mesma organela como alvo de ação as 

4-aminoquinolinas e aril-aminoálcoois não compartilham o mesmo mecanismo de ação 

na sua atividade antimalárica. Mutações no gene do transportador PfCRT que conferem 

resistência a cloroquina aumentam a suscetibilidade ao quinino e a mefloquina (SIDHU; 

VERDIER-PINARD; FIDOCK, 2002), indicando que possivelmente existem dois 

diferentes alvos no vacúolo digestivo do parasita.  

Suportando essa hipótese, mostrou-se que em cepas cloroquina-sensíveis o 

tratamento com quinino e mefloquina não apresentou as alterações típicas encontradas 

no tratamento com cloroquina, como o excesso de FPPIX não-dimerizada (CHOU; 

FITCH, 1992) ou o acúmulo de hemoglobina (OLLIARO et al., 1989). 

Interessantemente, observou-se que esses aril-aminoálcoois quando adicionados após o 

tratamento com cloroquina são capazes de reverter o acúmulo de hemoglobina (FITCH 

et al., 2003), e a inibição da polimerização do heme (CHOU; FITCH, 1992; 1993; 

FITCH; CHOU, 1997). Provavelmente esse efeito antagonista está relacionado a 

inibição da endocitose pelo quinino e mefloquina,  bloqueando o transporte da 

hemoglobina até o vacúolo digestivo (FAMIN; GINSBURG, 2002; HOPPE et al., 

2004). Basicamente, as 4-aminoquinolinas alterariam o transporte das vesículas 

contendo hemoglobina até o vacúolo digestivo, além de inibir a formação da hemozoína 

através da interação com a  FPPIX (HOPPE et al., 2004; ZHANG, J.; KRUGLIAK; 

GINSBURG, 1999). Por outro lado, os aril-aminoalcóois inibiriam a formação das 

vesículas, além de também inibir a formação da hemozoína, porém de forma menos 

preponderante (EGAN; ROSS; ADAMS, 1994; HOPPE et al., 2004). 
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A principal droga pertencente a classe das 8-aminoquinolinas é a primaquina. 

Essa droga possui uma ação única em gametócitos e formas infectivas do fígado 

conferindo uma capacidade profilática superior a essa droga. A primaquina é ativa em 

todas as espécies de Plasmodium, e possui um papel determinante na cura completa da 

infecção por P. vivax e P. ovale devido a sua atividade singular nos hipnozoítos, formas 

responsáveis pelas recaídas tardias da doença (BAIRD, 2004; KROTOSKI et al., 1986; 

PUKRITTAYAKAMEE et al., 2004; UDOMSANGPETCH et al., 2008). Além disso, 

sua atividade em gametócitos confere a essa droga a capacidade de diminuir a taxa de 

transmissão da infecção de humanos para mosquitos, diminuindo dessa forma a 

propagação da doença (PUKRITTAYAKAMEE et al., 2004). Apesar do exposto, a 

primaquina não possui atividade significativa nas formas intra-eritrocíticas. 

O mecanismo de ação exato da primaquina nas formas hepáticas e gametócitos 

ainda não foi esclarecido. Alguns trabalhos mostram que o metabolismo  da mitocôndria 

do parasita é perturbado após a administração da primaquina, e é hipotetizado que talvez 

essa droga interfira na função da ubiquinona. 

Em relação aos casos de resistência à primaquina, estes são pouco frequentes, e 

avaliações in vivo não encontram correlação em casos clínicos (VALE; MOREIRA; 

GOMES, 2009). Alguns casos de relapsos no tratamento de P. vivax  foram relatados na 

Ásia e América do Sul (AJDUKIEWICZ; ONG, 2007). O principal problema associado 

ao uso da primaquina é um efeito colateral sério nos eritrócitos de pacientes com 

deficiência nos níveis da glicose-6-fosfato-dehidrogenase (G6PD). O uso dessa droga 

em pessoas com deficiência na enzima G6PD causa anemia hemolítica apresentando 

altos índices de óbito. Essa deficiência é prevalente na África, exigindo cautela no uso 

da primaquina nessa população e sendo altamente aconselhável o teste do paciente em 

relação à G6PD (BEUTLER; DUPARC; GROUP, 2007). Apesar das características 

antimaláricas únicas da primaquina várias vezes o tratamento com essa droga é 

abandonado devido a impossibilidade de se testar a deficiência de G6PD (WHITE, 

2008). 
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1.6.2 Antifolatos 

A classe dos antifolatos pertence aos antimaláricos mais utilizados na atualidade, 

porém o rápido aparecimento de resistência ao seu tratamento tem prejudicado a sua 

eficiência. Os antifolatos utilizados no tratamento da malária estão divididos em duas 

classes: inibidores da dihidropteroato sintase (DHPS) e os inibidores da dihidrofolato 

redutase (DHFR). A combinação dessas duas classes de droga é sinérgica e geralmente 

são usados em combinação no tratamento da infecção por Plasmodium.  

A inibição da via dos folatos  resulta na diminuição da síntese das pirimidinas, 

resultando na redução da síntese de DNA, além da diminuição da produção de serinas e 

metioninas. Um fato importante no sucesso do uso de antifolatos como antimaláricos é 

o fato de que em humanos não existe a enzima DHPS e a DHFR é bastante diferente 

possibilitando a criação de inibidores seletivos.  

Diferente das quinolinas que não possuem o mecanismo de ação completamente 

elucidado, a interação dos inibidores da via do folato com o seu alvo é bastante 

conhecido. Os inibidores da DHFR mimetizam o substrato natural dessa enzima, o 

dihidrofolato, e compete com o substrato pelo sítio ativo da DHFR, evitando que o DHF 

(dihidrofolato) seja reduzido a THF (tetrahidrofolado, co-fator necessário para 

biossíntese da timidilato, purinas e certos aminoácidos), (PARENTI et al., 2004; 

RASTELLI et al., 2000). Já as sulfanamidas, inibidores da DHPS, mimetizam o ácido 

p-aminobenzóico (PABA), bloqueando a formação da dihidropteroato (ZHANG, Y.; 

MESHNICK, 1991). 

Devido a sinergia entre as duas classes de inibidores eles usualmente são 

utilizados em combinação no tratamento da malária. A sulfadoxina + pirimetamina 

formam uma combinação barata e bem tolerada, comercializada pelo nome Fansidar. 

Essas drogas apresentam uma meia vida longa (superior a 80 horas) protegendo o 

paciente por um longo período de tempo após o final do tratamento. Reações 

dermatológicas importantes  fizeram com que essa combinação fosse desaconselhada 

como agente profilático em viajantes (MULLER, H. E., 1986). A distribuição rápida da 

resistência a essa combinação nas regiões endêmicas da malária é preocupante, pois em 

vários países é a única opção barata e efetiva às 4-aminoquinolina (cloroquina e 

amodiaquina). Os primeiros relatos de resistência na África começaram na década de 
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1980 e atualmente encontra-se focos de resistência por todo continente africano 

(LANDGRAF et al., 1994; NZILA et al., 2000). Além da África, alto níveis de 

resistência ao tratamento com sulfadoxina-pirimetamina podem ser encontrados na Ásia 

e América do Sul (MASIMIREMBWA et al., 1999; VASCONCELOS et al., 2000). 

Além desses anti-folatos, outros representantes dessa classe são utilizados no 

combate da malária. Proguanil, o primeiro antifolato usado como antiparasitário, 

atualmente é utilizado numa combinação com a atovacona (Malarone), agindo de forma 

sinérgica na mitocôndria.  O cloroproguanil, cujo metabólito clorocicloguanil inibe a 

atividade da DHFR, é vendido em combinação com dapsone, um inibidor da DHPS. 

Pode-se encontrar dapsone também em combinação com a pirimetamina como 

antimalárico. 

1.6.3 Artemisininas 

O maior avanço do último século na busca por um tratamento eficaz a malária 

foi o isolamento da artemisinina na China. Como dito anteriormente, a artemisinina é 

isolada a partir planta chinesa Artemisinina annua. Essa droga pertence a classe das 

lactonas sesquiterpênicas e possui uma ação eficiente em praticamente todas cepas 

conhecidas de P. falciparum (DING; BECK; RASO, 2011). A artemisinina é eficaz em 

todos estágios intraeritrocíticos de desenvolvimento do Plasmodium e uma importante 

característica dessa classe de drogas é seu efeito nos gametócitos jovens, o que diminui 

a taxa de transmissão  do Plasmodium (KUMAR; ZHENG, 1990; TARGETT, 2011). 

Além disso, ela consegue rapidamente chegar ao plasma fazendo com que a sua 

administração reduza rapidamente a parasitemia no paciente.  

Por se tratar de uma droga semi-sintética sua produção envolve um primeiro 

passo de extração do composto ativo a partir do extrato vegetal e posterior modificação 

química que aprimora as propriedades farmacológicas dessa droga (DING; BECK; 

RASO, 2011). Essa forma de síntese encarece a produção e faz com que seja 

dependente da disponibilidade da Artemisia annua. Os principais derivados semi-

sintéticos da artemisinina utilizados na terapia combinada com artemisininas (ACT) são 

o artemeter, artesunato e a dihidroartemisinina. Todos esses compostos compartilham o 

mesmo metabólito ativo, a dihidroartemisinina (SCHLITZER, 2007). Atualmente está 
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em teste o uso de Saccharomyces cerevisiae modificada geneticamente para produzir o 

ácido artemisinico, precursor da artemisinina (RO et al., 2006). 

Apesar da eficiente atividade antimalárica o maior problema associado a terapia 

com artemisinina está relacionado as altas taxas de recrudescência devido a sua meia-

vida ser entre 1-3 horas (EASTMAN; FIDOCK, 2009). Em virtude dessa característica 

farmacológica o tratamento com artemisininas deve ser feito sempre em combinação 

com outras drogas. 

Apesar da importância atual no tratamento da malária as artemisininas ainda não 

possuem o seu mecanismo de ação elucidado e diferentes hipóteses são discutidas na 

literatura. Sabe-se que a característica estrutural chave para a ação antimalárica das 

artemisininas é a ponte endoperóxido na sua estrutura (DING; BECK; RASO, 2011). 

Basicamente quatro modelos tentam explicar o seu mecanismo de ação e todos 

concordam que as artemisininas precisam ser ativadas através da clivagem da ponte 

endoperóxido. As hipóteses sugerem que as artemisininas estariam interferindo em 

diferentes vias, entre elas: i) via de detoxificação do heme; ii) alquilação de proteínas do 

Plasmodium iii) inibição da PFATPase6; iv) funcionamento da mitocôndria. 

A primeira hipótese postula que o Fe
2+

 contido na molécula do heme cliva a 

ponte endoperóxido no vacúolo digestivo produzindo radicais livres de artemisininas 

que em contrapartida alquilam moléculas do heme e interferem na sua detoxificação 

(Meunier e Robert, 2010). Além disso, Hartwig et al. (2009) utilizando artemisinina 

fluorescente, mostraram que a mesma acumula-se no vacúolo digestivo.  

A segunda hipótese diz que moléculas de Fe
2+

 não-relacionados ao heme 

estariam ativando a artemisinina, que alquilaria proteínas do parasita que levariam a sua 

morte. Experimentalmente, LI, J.; ZHOU (2010) e HAYNES; KRISHNA (2004) 

mostram que artemisininas que não interagiram com moléculas do heme também são 

ativadas e exibem propriedades antimaláricas.  

Já na terceira hipótese, os autores ressaltam a semelhança estrutural das 

artemisininas com a tapsigargina, que também é uma lactona sesquiterpênica. Sabe-se 

que a tapsigargina é um inibidor da Ca
2+

ATPase de retículo sarco-endoplasmático de 

mamíferos, o que levou Eckstein-ludwig et al. (2003) propor que as artemisininas 

poderiam inibir ortólogo da SERCA em Plasmodium, a proteína PfATPase6. Eckstein-
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Ludwig et al. (2003) mostrou que as arteminisinas foram capazes de inibir a atividade 

da PfATPase6  expressas no sistema heterólogo de Xenopus. Os controles cloroquina e 

a deoxiartemisinina (composto inativo, sem ponte endoperóxido) não foram capazes de 

interferir na atividade dessa ATPase, mostrando a especificidade da atividade dessa 

droga.  

  Wang et al. (2010) mostraram que as artemisininas induzem a despolarização da 

membrana mitocondrial em P. berghei. Além disso,  utilizando microscopia confocal, 

os autores mostram que a droga co-localiza-se com a mitocôndria do parasita. Foi 

medida a produção de ROS pelas artemisininas na mitocôndria, e ficou evidente que 

essa produção levaria a ativação da artemisinina, o que levaria a interferência no 

funcionamento da mitocôndria. 

Em relação a resistência ao tratamento com artemisininas ainda não existem 

relatos preocupantes. Em 2006, na fronteira entre a Tailândia e Camboja dois estudos 

avaliando aproximadamente 100 pacientes relataram diminuição da eficácia de 

artemisininas no tratamento do Plasmodium falciparum em uma pequena porcentagem 

dos pacientes avaliados (DONDORP et al., 2011; DONDORP et al., 2009; NOEDL; 

SOCHEAT; SATIMAI, 2009). 

1.6.4 Hidroxinaftoquinonas 

As hidroxinaftoquinonas têm sido investigadas extensivamente nos últimos 50 

anos por conta de sua atividade antimalárica (SRIVASTAVA; ROTTENBERG; 

VAIDYA, 1997). O hidrolapachol foi a primeira molécula descoberta dessa classe que 

possuía atividade contra o parasita da malária. Essa descoberta, que emergiu numa 

época de grande interesse em antimaláricos, resultou na produção de uma grande 

família de diferentes análogos do hidrolapachol. Entretanto, o advento da cloroquina 

como um antimalárico oral barato, biologicamente estável e de baixa dosagem, 

associado aos problemas de estabilidade de algumas hidroxinaftoquinonas e as altas 

doses terapêuticas, levou ao desinteresse no aprimoramento e desenvolvimento de novas 

naftoquinonas (FIESER; BERLINER; ET AL., 1948; FIESER et al., 1967b; FIESER et 

al., 1967a). Porém, com o aparecimento de diversas cepas resistentes a cloroquina, as 

propriedades antimaláricas dessas substâncias voltaram a ser de interesse científico e 

levaram a descoberta do mecanismo de ação dessas drogas, que inibem efetivamente o 
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transporte de elétrons no sítio da ubiquinona (coenzima Q) (Figura 8) (FRY et al., 

1984; Porter; Folker, 1974). 

A hidroxinaftoquinona com atividade antimalárica mais promissora 

desenvolvida é a atovacona. Seu mecanismo de ação é através da inibição da cadeia 

respiratória mitocondrial do parasita. Fry; Pudney et al. (1992) isolaram o mitocôndria 

de P. falciparum e P. yoelli e mostraram que essa droga possui ação potente e específica 

quando comparada ao mitocôndria isolado de fígado de camundongos. Além disso, a 

atovacona inibiu a atividade da citocromo c redutase, mostrando que seu alvo no 

mitocôndria é o complexo da citocromo-bc1 (Figura 8).  Estruturalmente a atovacona é 

semelhante a ubiquinona (coenzima Q), componente fundamental da cadeia respiratória 

mitocondrial (KESSEL et al., 2007; SRIVASTAVA et al., 1999). A ubiquinona 

transporta elétrons até o complexo da citocromo bc1, e esse transporte é dependente da 

ligação da ubiquinona ao sítio de ligação Q0 da citocromo. A ação da atovacona é nesse 

síto, bloqueando o transporte de elétrons, levando ao colapso do potencial de membrana 

mitocondrial (SRIVASTAVA; ROTTENBERG; VAIDYA, 1997; SRIVASTAVA et 

al., 1999). Esse colapso levaria a uma inibição das enzimas mitocondriais, entre elas a 

diidro-orotato desidrogenase (DHOD), essencial para a síntese de pirimidinas em 

Plasmodium (HAMMOND; BURCHELL; PUDNEY, 1985). 

Apesar da eficiência da atovacona em inibir o funcionamento mitocondrial do 

Plasmodium, quando administrada sozinha, essa droga apresenta altos índices de 

recrudescência (CHIODINI et al, 1995). Comercialmente a atovacona é vendida em 

associação com proguanil (Malarone, GSK) que atua sinergicamente, potencializando o 

efeito antimalárico e evitando a recrudescência. 

A atovacona possui uma excelente atividade antimalárica, mas possui baixa 

biodisponibilidade e liga-se a proteínas plasmáticas (DRESSMAN; REPPAS, 2000). 

Buscando melhorar a biodisponibilidade dessa droga, diversos análogos de atovacona 

foram sintetizados e estão descritos na literatura (DANOUN et al., 1999; EL HAGE et 

al., 2009; HUGHES et al., 2010; HUGHES et al., 2011). As mudanças são feitas 

principalmente nos grupos substituintes das naftoquinonas, especialmente na cadeia 

lateral alquilada, pois é sabido que modificando essa porção altera-se a atividade da 

droga e reverte-se a resistência a atovacona (HUGHES et al., 2011).  
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Atualmente já existem relatos de resistência a atovacona, e alguns já estão 

relacionados às mutações no gene da citocromo b (AFONSO et al., 2010; LEGRAND et 

al., 2007; PERRY et al., 2009). Esta situação é alarmante, uma vez que a atovacona é 

utilizada como adjuvante em tratamentos de casos complicados ou severos de malária. 

Hughes et al. (2011) mostrou que novas hidroxinaftoquinonas com modificações no 

anel quinonoídico tiveram uma boa performance contra cepas de P. falciparum 

atovacona-resistentes. Essas mesmas drogas foram capazes de inibir o complexo da 

citocromo-bc1 de leveduras, bem como complexos mutantes resistentes a atovacona 

nesses organismos .  

 

Figura 8- Mecanismo de ação proposto para a atovacona, que liga-se ao complexo 

citocromo bc1 rompendo a cadeia de elétrons o que leva a perda do 

potencial de membrana miticondrial. 

 

 

1.7 Citometria de fluxo e Plasmodium falciparum  

A microscopia é considerada o método padrão para avaliação da parasitemia, 

porém, trata-se de um método trabalhoso e muitas vezes subjetivo. A variação na 

análise na maioria das vezes deve-se a diferentes métodos de leituras das lâminas ou 

mesmo a qualidade dos esfregaços analisados. A citometria de fluxo (FCM) é uma 
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metodologia robusta para avaliação de eritrócitos infectados assim como para a 

discriminação dos diferentes estágios de desenvolvimento do Plasmodium de forma 

menos subjetiva (GRIMBERG et al., 2009; LI, Q. et al., 2007; SHAPIRO; MANDY, 

2007; SHAPIRO; ULRICH, 2010; THERON et al., 2010). Diferentes metodologias de 

detecção do parasita da malária por FCM foram desenvolvidas levando em conta a 

vantagem de o eritrócito não possuir DNA. Diferentes marcadores como laranja de 

acridina (BHAKDI et al., 2007; SAITO-ITO et al., 2001), hidroetidina (CHEVALLEY 

et al., 2010; VAN DER HEYDE et al., 1995), SYTO 61 (FU et al., 2010) e Laranja de 

Tiazol (JOUIN et al., 2004) já foram empregados para a determinação da parasitemia de 

culturas de P. falciparum por citometria de fluxo. Alguns trabalhos anteriores utilizando 

YOYO-1 mostraram que esse marcador possui alta afinidade por DNA e consegue 

perfeitamente discriminar eritrócitos infectados de eritrócitos não infectados. 

(BARKAN; GINSBURG; GOLENSER, 2000; CAMPO et al., 2011; LI, Q. et al., 

2007). Nesse trabalho um dos marcadores usados foi o marcador de ácidos nucléicos 

YOYO-1, que não é fluorescente quando em solução (HIRONS; FAWCETT; 

CRISSMAN, 1994), porém, quando complexado com dsDNA aumenta a sua 

fluorescência em até 1000 vezes (Yarmoluk, Kovalska et al., 2008). Uma das 

facilidades desse marcador é que este pode ser excitado usando-se laser de 488 nm, 

equipamento padrão na maioria dos citômetros. Além disso é 500 vezes mais sensível 

que brometo de etídeo e possui uma menor variabilidade na marcação do que outros 

intercalantes de DNA como iodeto de propídeo ou Hoescht (MARIE; VAULOT; 

PARTENSKY, 1996; RYE et al., 1992). 

Além dos marcadores tradicionais de DNA, é possível usar para citometria 

marcadores de células viáveis (WYATT; GOFF; DAVIS, 1991). Dentre eles, um de 

fácil utilização é a hidroetidina. Esse composto penetra as membranas e em células 

metabolicamente ativas é oxidado a brometo de etídeo, que possui afinidade por ácidos 

nucléicos (JOUIN et al., 2004). Da mesma forma que na utilização de YOYO-1 não é 

necessário equipamentos que possuam UV, uma vez que o marcador pode ser excitado 

utilizando laser de 488 nm. A hidroetidina mostrou-se muito eficiente em distinguir 

células infectadas de não-infectadas e capaz de distinguir as diferentes formas do 

parasita (VAN DER HEYDE et al., 1995). Wyatt et al. (1991) mostraram que com o 

emprego desse marcador vital é possível obter resultados comparáveis aos da 

incorporação de [
3
H] hipoxantina, sem as dificuldades relacionadas a radioatividade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

- Nossos resultados apresentados nesta tese evidenciam o uso da técnica de citometria de 

fluxo a partir dos marcadores fluorescentes (YOYO-1 e Mitotracker Red CMXROS) 

estabelecendo um método rápido e sensível para avaliar o efeito de novos compostos no ciclo 

intraeritrocítico do Plasmodium. Através dessa técnica foi possível determinar a parasitemia e a 

proporção de parasitas mono e multinucleados de forma rápida e sensível, bem como avaliar a 

atividade e o mecanismo de ação de novos compostos sintéticos em P. falciparum 3D7. Os 

resultados apresentados podem contribuir para o conhecimento de novas drogas com mecanismo 

de ação no ciclo intraeritrocítico do parasita. 

- Os indóis são um classe de compostos importantes para a  manutenção do ciclo do 

Plasmodium e se mostram promissores para o desenvolvimento de novos antimaláricos. Dentre as 

moléculas avaliadas, o valor de cLogP,  variou com as modificações introduzidas em R1. Desta 

forma foi possivel correlacionar esta característica com a atividade dos compostos testados, 

evidenciando que o valor de  cLogP é importante no design de compostos ativos. Além disso, o 

radical metoxi do anel indólico também mostrou ser fundamental para atividade biológica 

apresentada por ME02, ME03 e ME04. As moléculas avaliadas na tese servirão para o 

aperfeiçoamento e modelamento de novas estruturas indólicas com atividade antiparasitária.  

 

- As hidroxinaftoquinonas testadas apresentaram atividade antimalárica moderada com 

exceção de N3 que apresentou IC50 na faixa nanomolar. O composto N3 mostrou-se um potente 

inibidor do potencial de membrana mitocondrial, além de apresentar baixo potencial citotóxico em 

células HEK 293T e em camundongos inoculados com diferentes concentrações do composto. 

Nos ensaios utilizando o modelo de infecção murino in vivo, N3 foi capaz de controlar o avanço 

da parasitemia nos primeiros dias após a infecção. No entanto, a longo prazo a infecção voltou a 

se desenvolver. Os estudos com N3 poderão ser considerados para o desenvolvimento de outras 

moléculas desta classe de fármacos. 



 

*De acordo com: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: referências: 

elaboração. Rio de Janeiro, 2002 
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