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RESUMO 

 

ZANINI, C. L. Descoberta de compostos híbridos de marinoquinolinas com 

derivados de artemisinina como inibidores de Plasmodium falciparum. 2022.  

76 p.  Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

A malária é uma doença que acomete principalmente regiões tropicais. Essas 

regiões também são conhecidas pelo baixo desenvolvimento econômico e, 

consequentemente, pelas dificuldades de tratamento contra doenças. Esse cenário 

se torna ainda mais grave com os casos emergentes de parasitos resistentes às 

terapias atuais.  Neste contexto, esse projeto teve como objetivo a descoberta de 

novos híbridos de derivados de artemisinina com marinoquinolinas como inibidores 

do parasito causador da forma mais grave da malária, o Plasmodium falciparum. 

Assim, em parceria com o Prof. Dr. Carlos Roque Duarte Correia (UNICAMP), foram 

sintetizados 4 híbridos (HB01, HB02, HB03 e HB04) para a caracterização das 

propriedades inibitórias in vitro contra o parasito. Todos os compostos apresentaram 

atividade antiplasmodial contra a cepa 3D7 (sensível a cloroquina) na faixa do baixo 

nanomolar (IC50s entre 3,5 nM a 10 nM). Além disso, os híbridos não apresentaram 

efeito citotóxico em células de hepatocarcinoma (HepG2, IC50 > 50 µM), 

determinando valores de índice de seletividade (IS) superiores a 3.000. O híbrido 

HB01, representativo da série, teve sua atividade inibitória avaliada frente a um 

painel de cepas resistentes do parasito (e.g., K1, TM90C6B e 3D7R_848) mostrando 

atividade promissora em todas as cepas avaliadas (IC50s entre 6 nM e 7 nM). Para 

verificar a eficácia dos híbridos quando comparados aos seus compostos de origem, 

foi realizado um ensaio de combinação. Nesse ensaio, verificou-se que os híbridos 

HB02 e HB04 foram mais potentes que a combinação de seus compostos de origem 

testados em concentrações equimolares. Os quatro híbridos foram avaliados quanto 

a sua atividade antiplasmodial na cepa de P. falciparum IPC 4912, que apresenta 

resistência parcial a derivados de artemisinina quando utilizado o ensaio de 

sobrevivência de anéis (RSA). Os valores de IC50 obtidos neste ensaio (e. g., 2,9 nM 

a 4,23 nM) foram semelhantes aos derivados de artemisinina. Diante disso, ensaios 

RSA e de recrudescência (RA) foram realizados e comparados com o controle 

dihidroartemisinina (DHA). Esses ensaios indicaram que o híbrido HB04 não 



 

apresentou anéis viáveis após 3 dias de experimento e não permitiu o 

recrudescimento dos parasitos até o final do experimento, 7 dias. Análise 

comparativa das propriedades antiplasmodiais dos híbridos avaliadas nesta 

dissertação indicou que o híbrido HB04 é uma molécula potente contra cepas 

sensível e resistentes do parasito, com baixa atividade citotóxica, capaz de impedir a 

sobrevivência das formas de anéis e a recrudescência do parasito. Portanto, HB04 é 

uma molécula bioativa que apresenta um conjunto de atividades antiplasmodiais 

promissora para o desenvolvimento de novos fármacos para a malária. 

 

Palavras—chaves: Malária. Plasmodium falciparum. Híbridos. Marinoquinolinas. 

Derivados de artemisinina. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

ZANINI, C. L. Discovery of marinoquinoline hybrid compounds and artemisinin 

derivatives as Plasmodium falciparum inhibitors. 2022. 76 p. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2022. 

 

Malaria is a disease that mainly affects tropical regions. These regions are known for 

their low economic development and, consequently, for the difficulties of treating 

diseases. This scenario becomes even more serious with the emerging cases of 

parasites resistant to current therapies. Thus, this project aimed to discover new 

hybrids of artemisinin derivatives with marinoquinolines as inhibitors of the parasite 

that causes the most severe form of malaria, Plasmodium falciparum. Thus, in 

collaboration with Prof. Dr. Carlos Roque Duarte Correia (UNICAMP) four hybrids 

(HB01, HB02, HB03, and HB04) were synthesized and assessed against the 

parasite. All compounds showed potent antiplasmodial activity against the 3D7 strain 

(chloroquine-sensitive) with IC50 values between 3.5 nM to 10 nM. Furthermore, the 

hybrids showed no cytotoxic effect against hepatocarcinoma cells (HepG2, IC50 > 50 

µM), determining selectivity index (SI) values greater than 3,000. The inhibitory 

activity of the hybrid HB01, representative of the series, was assessed against a 

panel of resistant strains of the parasite (e.g., K1, TM90C6B, and 3D7R_848), 

showing potent inhibition against all strains (IC50s between 6 nM and 7 nM). To verify 

the effectiveness of the hybrids when compared to their parent compounds, a 

combination assays were performed. In these assays, two hybrids (e.g., HB02 and 

HB04) showed enhanced inhibitory potency compared to the combination of their 

parent compounds when tested at equimolar concentrations. Moreover, the inhibitory 

activity of the hybrids was evaluated against the IPC 4912 strain of P. falciparum, 

which shows partial resistance to artemisinin derivatives in the ring survival assay 

(RSA). The IC50 values obtained ranged from 2.9 nM to 4.23 nM. The assessed IC50 

values (e.g., 2.9 nM to 4.23 nM) were similar to artemisinin derivatives. Therefore, 

the RSA and recrudescence (RA) assays were performed, and the results compared 

to the control dihydroartemisinin (DHA). These assays indicated that the HB04 hybrid 

showed no viable rings after 3 days of experiment, in addition, the hybrid prevented 

the recrudescence of the parasites until the end of the experiment at day 7. The 



 

comparative analysis of the antiplasmodial properties of the hybrids assessed in this 

dissertation indicated that the HB04 hybrid is a potent molecule against sensitive and 

resistant strains of the parasite, with low cytotoxic activity, capable of preventing the 

survival of ring forms and the recrudescence of the parasite. Therefore, HB04 is a 

bioactive molecule showing promising antiplasmodial activities for the development 

of new drugs for malaria.  

 

Keywords: Malaria. Plasmodium falciparum. Hybrids. Marinoquinolines. Artemisinin 

derivates. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Malária global 

 

A malária é uma doença parasitária causada pelo protozoário do gênero 

Plasmodium spp. Cinco espécies do protozoário são de importância epidemiológica 

em humanos, sendo essas: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale e P. 

knowlesi. Alguns estudos apresentam também a divisão do P. ovale em duas 

subespécies: P. ovale waliikeri e P. ovale curtisi.1-2 Essa divisão é feita devido à 

similaridade morfológica e distribuição geográfica, porém com a distinção genética.3 

O vetor de transmissão da malária é a fêmea do mosquito Anopheles spp. 

Dessa forma, regiões tropicais e subtropicais, que apresentam clima favorável para 

a proliferação do mosquito, e que são países em desenvolvimento são as mais 

afetadas pela doença (Figura 1).4 

 

 

Figura 1 – Mapa da taxa de incidência de casos de malária (casos por 1000 pessoas em risco) por 
país. 

Fonte: Adaptada de WORLD HEALTH ORGANIZATION.
4
 

 

O continente com maior incidência de casos de malária é o africano (Figura 1), 

apresentando 93 % do número total de casos, seguido pelo Sudeste Asiático com 

3,4 %.5 Aproximadamente, 70 % dos casos de malária se concentram em apenas 11 

países, sendo 10 deles localizados na região Subsaariana (Burkina Faso, Camarões, 
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República Democrática do Congo, Gana, Mali, Moçambique, Níger, Nigéria, Uganda 

e República Unida da Tanzânia) e Índia.6 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2020, o número de 

novos casos no mundo foi de 241 milhões e o de óbitos 627 mil, valores que 

estavam diminuindo ao longo dos anos, quando analisado os anos 2000 a 2019, 

observava-se uma queda de 23,2 casos em 1.000 pessoas em risco. Em relação ao 

número de mortes, a queda é ainda mais expressiva, ou seja, de 14,6 em 100.000 

pessoas em risco.7 Porém, com o avanço da pandemia de covid-19 e o colapso dos 

sistemas de saúde, essa tendência de queda foi revertida e um aumento de 12 

milhões de novos casos e 218 mil mortes a mais que no ano anterior foi reportado. 

Havia uma previsão que o número de casos por 1000 pessoas seria de 35 em 2020, 

porém, o real número foi de 59, 40% maior do que o alvo.8   

A diminuição dos casos de malária se deve ao esforço de diversas 

organizações, entre elas cita-se a OMS e o Medicine for Malaria Venture (MMV). 

Nesse sentido, uma das principais abordagens realizada pela OMS para reduzir o 

impacto da malária foi denominada Estratégia Técnica Global para Malária entre 

2016 e 20309. Neste plano estratégico , elaborado em 2015, foi estabelecida a meta 

de se reduzir em 90 % os números de casos e mortes por malária até o ano de 

20309. Para alcançar essa meta, a OMS estabeleceu três pilares focados na garantia 

universal de acesso: i. à prevenção; ii. ao diagnóstico; e iii. ao tratamento da 

malária.9 

Para maior eficácia do tratamento e diminuição dos casos de resistência pelo 

uso indiscriminado de medicamentos, todos os casos suspeitos de malária devem 

ser diagnosticados. A base para que isso seja possível está em leis para monitorar e 

garantir as ações necessárias.9  

Apesar dos esforços realizados, a malária é uma das principais causa de 

morte em países de baixo rendimento econômico. A malária ocupa a 6a. posição 

nesta lista com uma taxa de, aproximadamente, 40 mortes/100.000 pessoas sendo a 

única doença  causada por parasito (Figura 2).10 
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Figura 2 - Ranking das dez causas mais frequentes de morte em economias de baixo rendimento e 
respectivo número de mortes em 2016. 

Fonte: Adaptada de WORLD HEALTH ORGANIZATION
10

 

 

Outro fato que está intimamente ligado a esses países de baixo rendimento 

econômico e a malária é justamente a questão de desenvolvimento. Um estudo 

conduzido por Sachs & Malaney em 2002,11  indicou a correlação entre a malária 

com o Produto Interno Bruto (PIB) dos países mais atingidos. Em números, o PIB 

per capita de um país endêmico para malária chega a ser cinco vezes menor do que 

de um país sem essa doença. Além disso, a taxa de crescimento per capita do PIB 

também é comprometida, sendo essa, na época do estudo, de 0,4 % para áreas 

endêmicas e 2,3 % para áreas sem a doença.11 Essas observações foram 

reforçadas em um estudo publicado 10 anos depois por Orem et al. (2012)12 que 

avaliaram o impacto da malária no PIB de Uganda. Em um ano, o valor do PIB 

perdido para a malária foi de, aproximadamente, 50 milhões de dólares.12 Algumas 

das explicações para esse fenômeno se devem ao fato de a malária ser uma doença 

que inabilita as pessoas de exercerem suas atividades cotidianas devido aos seus 

sintomas que incluem febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dores de cabeça. 

Em casos mais graves os sintomas podem se estender a alteração na consciência, 

convulsões e hemorragias.13 
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1.2 Malária no Brasil 

 

No Brasil, a região mais afetada pela doença é a Bacia Amazônica, 

representando 99,5 % dos casos segundo um estudo realizado em 201614 (Figura 3). 

Na Figura 3 também se observa a prevalência de duas diferentes espécies do 

parasito, P. falciparum, responsável por 10 % do número de casos, e P. vivax, 

responsável por 90 % de casos de malária no Brasil15. Existe também a presença de 

uma terceira espécie, P. malariae, significativamente menos prevalente que as 

outras duas espécies.16 

 

a) b)  

 

Figura 3 – Mapa com escala de cor dos casos confirmados por 1000 pessoas de a) P. falciparum e b) 
P. vivax. 

Fonte: Adaptada de WORLD HEALTH ORGANIZATION
15

 

 

Por muitos anos o Brasil seguiu uma tendência de queda no número de casos. 

Porém, entre 2016 e 2018, houve uma mudança nesse cenário, na contramão da 

tendência mundial. Em valores, o número de casos confirmados em agências de 

saúde em 2016 foi de, aproximadamente, 125 mil, enquanto em 2018 esse número 

subiu para, aproximadamente, 190 mil, um aumento de mais de 50%. Um dos 

possíveis motivos para esse aumento pode ter sido a diminuição do repasse 

financeiro do governo federal para os programas de controle da malária no ano de 

2016, o qual foi, aproximadamente, 30 % menor que repasse realizado em 2015.15 

Em 2020, o número de casos voltou a cair, mas de forma bem menos expressiva, 

aproximadamente 10%.17 Essa queda é associada a estratégias de controle e 

diagnóstico da doença adotadas por cada um dos estados brasileiros de forma 

independente.18 
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Existem quatro diferentes técnicas para o diagnóstico da malária utilizados no 

Brasil, sendo eles: gota espessa, esfregaço delgado, testes rápidos e técnicas 

moleculares.13 Dentre eles, o padrão ouro é o de gota espessa, devido sua eficácia e 

baixo custo. A técnica da gota espessa se baseia na visualização do parasito por 

meio de microscopia óptica após sua coloração com corante vital (azul de metileno e 

Giemsa). O método permite a diferenciação específica dos parasitos por meio de 

sua análise morfológica e de seus estágios de desenvolvimento no sangue periférico. 

Além disso, através da análise microscópica, é possível detectar outros gêneros de 

parasitos.13 

 

1.3 Ciclo de vida dos parasitos do gênero Plasmodium spp 

 

O parasito causador da malária tem um ciclo bastante complexo, a 

reprodução sexuada acontece no hospedeiro definitivo, ou seja, fêmeas do mosquito 

Anopheles spp. A reprodução assexuada ocorre no hospedeiro humano.20 

 

 

Figura 4 -  Ciclo de vida do parasito do gênero Plasmodium spp. A escala de tempo indicada é 
apenas para P. falciparum. O segmento em azul acinzentado, também indicado pelo 
número 1, representa a fase do ciclo no interior do mosquito vetor. O segmento em 
vermelho representa as fases ocorridas no ser humano. O número 2 indica a fase hepática 
e o número 3 a fase sanguínea. 

 
Fonte: Adaptada de MMV.

20
 

O ciclo se inicia com a ingestão de gametócitos pelo mosquito vetor, durante 

o repasto sanguíneo no humano infectado (Figura 4, parte1). Os gametócitos no 
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interior no intestino médio do mosquito entram em gametogênese. Nesse processo, 

o gametócito feminino se desenvolve em macro-gametócito e o masculino em micro-

gametócito, que posteriormente irão se desenvolver em um macrogameta e em oito 

microgametas, respectivamente.21 

O processo de transformação do microgametócito em microgameta se chama 

exflagelação. Depois desse processo, os microgametas se soltam do corpo residual 

e se movem livremente para encontrar o macrogameta. Depois que o microgameta 

se liga ao macrogameta, existe a fusão das duas membranas plasmáticas, seguida 

pela entrada do núcleo do microgameta no citoplasma do macrogameta e a fusão 

dos núcleos para a formação do zigoto.21 

O zigoto, então, se desenvolve em oocineto, sua forma móvel, e deixa o 

lúmen do intestino médio em direção ao epitélio celular e, posteriormente, para a 

lâmina basal para se desenvolver em oocisto. Esse, por sua vez, amadurece, 

formando milhares de esporozoítos em seu interior. Ao final da maturação, o oocisto 

se rompe e libera os esporozoítos rumo as glândulas salivares do mosquito. Esse 

processo, até a liberação dos esporozoítos, é denominado de esporogonia.22  

Os esporozoítos são, então, injetados no ser humano quando o mosquito fizer 

um novo repasto sanguíneo (Figura 4, parte 2). Apenas uma pequena fração dos 

esporozoítos formados são injetados no ser humano e uma porção ainda menor é 

capaz de chegar à corrente sanguínea rumo as células hepáticas.23 

Uma vez no interior das células hepáticas ocorrerá o desenvolvimento em 

esquizontes que após a maturação se rompe liberando merozoítos na corrente 

sanguínea. No caso das espécies P. ovale e P. vivax, pode ocorrer o 

desenvolvimento de formas latentes, denominadas hipnozoítos, responsáveis pelas 

recaídas da doença. 

Nas hemácias se inicia o ciclo intraeritrocítico, (Figura 4, parte 3) assim como 

a fase sintomática da doença, onde os merozoítos invadirão os eritrócitos e se 

desenvolverão em formas de anel. Em seguida, os parasitas se diferenciarão em 

trofozoítos e, por fim, em esquizontes, forma madura do parasita responsável por 

liberar novos merozoítos na corrente sanguínea que infectarão novas hemácias.23 

Para que o ciclo se inicie novamente no mosquito, algumas das formas assexuadas 

se diferenciam em gametócitos, que serão ingeridos pelo mosquito chegando ao 

primeiro estágio.23 
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1.4 Cenário atual para o tratamento 

 

Os derivados quinolínicos, os antifolatos, os derivados de artemisinina e a 

atovaquona são exemplos de antimaláricos pertencentes a diferentes classes 

químicas. Cada uma dessas classes atua de maneira diferente para interromper o 

desenvolvimento do parasito.24 

Os derivados quinolínicos representam uma classe composta por diversas 

moléculas (Figura 6). Os representantes dessa classe de fármacos são: cloroquina, 

mefloquina e amodiaquina. Durante o ciclo intraeritrocítico, o parasito digere a 

hemoglobina do hospedeiro no interior do vácuo digestivo e libera grandes 

quantidades de heme, que são tóxicos para o parasito. Para evitar a atividade tóxica, 

o parasito polimeriza o grupo heme em hemozoína, cristal característico conhecido 

como pigmento malárico.25 Os derivados quinolínicos interferem no processo de 

polimerização do grupo heme em hemozoína, mantendo elevado os níveis de grupo 

heme livre, portanto, sendo tóxicos para os parasitos. 

Apesar de pertencer a mesma classe de molécula, a primaquina atua de 

maneira distinta das demais quinolinas. Este fármaco apresenta atividade em 

diferentes estágios de vida do parasito, atuando de maneiras diferentes em cada um 

deles. Assim como se observa para muitos dos fármacos antimaláricos, o 

mecanismo de ação da primaquina não é completamente elucidado. As evidências 

disponíveis indicam que sua atividade inibitória de desenvolvimento do parasita está 

relacionada a atividade da enzima CYP2D6 do paciente. A isoforma 2D6 da enzima 

citocromo P450 no fígado metaboliza a primaquina para que essa possa exercer sua 

atividade nos estágios hepáticos do parasito. Logo, a primaquina não apresenta 

eficácia em pacientes que possuem mutações no gene que codifica para a CYP2D6, 

devido a deficiência na metabolização do fármaco.26 

Por fim, dentro dessa classe de fármacos também está a tafenoquina, 

aprovado em 2019 como forma de tratamento para malária em dose única, 

substituindo a primaquina. Assim como a primaquina, o mecanismo de ação da 

tafenoquina também não é conhecido. Apesar de ambos os fármacos atuarem tanto 

nas fases hepáticas quanto sanguíneas do parasito, alguns estudos apontam que a 

tafenoquina atuaria de maneira diferente da primaquina, não possuindo nenhuma 

relação com o gene CYP2D6.27 
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Figura 5 - Estrutura de antimaláricos derivados quinolínicos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os antifolatos atuam na inibição das enzimas di-hidrofolato redutase (sigla, do 

inglês, DHFR) e di-hidrofolato sintetase (sigla, do inglês, DHPS), enzimas chaves da 

via de folatos no parasito. Essa via é essencial para a produção de aminoácidos 

essenciais para a replicação celular.28 A estrutura química dos principais 

representantes dos antifolatos (e.g., sulfodoxina, pirimetamina e proguanil) estão 

representados na Figura 7. 

 

 

Figura 6 - Estrutura de alguns antimaláricos da classe antifolatos. 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os derivados de artemisinina atuam principalmente devido a ligação 

endoperóxido presente em suas estruturas químicas. Estudos indicam que essa 

ligação é quebrada devido a interação com o grupo heme e o ferro ferroso do 

parasito gerando radicais livres. Acredita-se, que os radicais livres danificam alvos 

intracelulares específicos do parasito.29 
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Figura 7 – Estrutura dos principais derivados de artemisinina, também conhecidos como 
endoperóxidos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Por fim, a atovaquona, Figura 8, atua como inibidor competitivo do ubiquinol, 

inibindo o complexo bc1 da cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria do 

parasito. Geralmente, esse medicamento é utilizado em combinação com o 

Proguanil.30 

 

 

Figura 8 - Estrutura do antimalárico atovaquona. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A recomendação, atual, da OMS para o tratamento da malária causada pelo P. 

falciparum é o uso de Terapias de Combinação baseadas em Artemisinina (ACT, do 
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inglês Artemisinin-based Combination Therapy). Ou seja, o uso combinado de um 

derivado de artemisinina com outra classe de antimalárico. Essa abordagem se deve 

ao fato que derivados de artemisinina apresentam ação inibitória rápida, aliviando os 

sintomas, porém com meia-vida curta, característica que pode favorecer a 

reincidência da doença. Já os antimaláricos utilizados como parceiros na nas ACTs 

são conhecidos por apresentarem maior tempo de meia-vida, permitindo a 

eliminação de parasitos restantes. 

Desse modo, existem cinco ACTs recomendadas pela OMS. Sendo 

essas
31

: 

 arteméter e lumefantrina (AL) 

 artesunato e amodiaquina (AS-AQ) 

 artesunato e mefloquina (AS-MQ) 

 artesunato, sulfadoxina e pirimetamina (SP) 

 di-hidroartemisinina e piperaquina (DHA-PPQ) 

 

Na região africana, as ACTs atualmente recomendadas são a AL e a AS-AQ 

para o tratamento da malária causada por P. falciparum. Além dessas ACTs, alguns 

países dessa região também utilizam a combinação DHA-PPQ. No Brasil, a 

recomendação atual para o tratamento da malária causada pelo P. falciparum é AL e 

AS-MQ.32 Porém, casos de resistência às ACTs já foram observados no sudeste 

Asiático (Figura 9). Resultado do surgimento de cepas não sensíveis aos derivados 

de artemisinina que levam à não eliminação da parasitemia. Além disso, alterações 

genéticas que indicam resistência aos derivados de artemisinina foram reportadas 

em parasitos circulantes na África.33 Desse modo, a busca por novas formas de 

tratamento se faz ainda mais necessária. 
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Figura 9 –  Número de ACTs com falha maior que 10 % no número de tratamentos, no Sul-deste 
Asiático. 

Fonte: WORLD...
31

  

  

1.5 Descoberta de novos fármacos 

 

Existem diversas formas de se obter um novo fármaco, assim como de avaliar 

sua eficácia e toxicidade. A forma mais econômica e rápida de se descobrir um novo 

medicamento é pela estratégia de reposicionamento. Ou seja, estudar fármacos 

utilizados para o tratamento de outras doenças como possível forma de tratamento 

da doença em questão. Dessa forma, a tolerabilidade pelo organismo já é bem 

estabelecida devido a estudos anteriores, tornando mais rápida a avaliação de 

toxicidade.34 Outra estratégia de descoberta de novos fármacos inclui a modificação 

de medicamentos já conhecidos. Esse método visa ultrapassar barreiras como a de 

resistência, mantendo propriedades de atividade e toxicidade.34 Além disso, existe a 

descoberta de um novo composto a partir de moléculas da natureza, que apesar de 

menos garantias sobre toxicidade e atividade, se bem estudadas e modificadas 

podem levar a compostos promissores.34 

A descoberta de um fármaco é complexo e requer diversos experimentos para 

comprovar sua eficácia e baixo risco. Dentre as técnicas in vitro utilizadas para a 

descoberta de um fármaco estão testes em organismos inteiros, em organelas 
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celulares, assim como ensaios enzimáticos.35 Técnicas in silico também são de 

grande importância para o desenvolvimento e otimização de fármacos, muitas vezes 

complementando os experimentos in vitro.36  

Apesar das diversas formas de se desenvolver um novo fármaco, este 

processo para doenças tropicais esteve estagnado durante anos devido a população 

atingida por estas doenças ser de baixa renda, portanto, não sendo um público 

atrativo. Porém, parcerias Público-Privado (PPP) possibilitaram uma mudança nesse 

cenário.37 No caso da malária, foi publicada em 2013,38 uma proposta de 

classificação para os tipos de moléculas e medicamentos para o tratamento da 

malária. Nessa proposta, foram estabelecidos dois tipos de perfil de produto alvo 

(TPP, do inglês, target product profile) e cinco tipos de perfil de candidato alvo (TCP, 

do inglês, target candidate profile) para o tratamento da malária. Os candidatos 

devem ser moléculas individuais que apresentem perfil de segurança avaliado em 

fase pré-clínica ou em estudos com voluntários humanos. Já os produtos, podem 

conter dois ou mais candidatos na formulação apropriada para uso clínico.39 

Portanto, para que seja possível a criação de um novo fármaco antimalárico é 

necessária a descoberta, ou reutilização, de pelo menos dois TCPs para que haja a 

formação de um TPP.  

Em versões anteriores da Tabela de TPP e TCP, existia a divisão do TCP-1 

para moléculas de ação rápida, como a artemisinina, e do TCP-2, para moléculas de 

ação longa, como as 4-aminoquinolinas. Porém, com o avanço nas caracterizações 

dos esquizontes sanguíneos, percebeu-se que um esquizontecida ideal seria 

administrado em dose única, mas que existem diversas moléculas que alcançariam 

a cura caso utilizadas em mais doses.39 Em resumo, essa classificação permite a 

otimização dos estudos das moléculas, tornando o processo de desenvolvimento 

mais assertivo. 
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Tabela 1 –  Perfis de produto alvo (TPP) e de candidato alvo (TCP) apresentados pelo MMV para o 
desenvolvimento de novas terapias contra malária. 

 

Perfil Plano de aplicação 

TPP-1 

Gestão de Caso: tratamento de malária aguda e não complicada em 

crianças ou adultos. Uso da combinação de duas ou mais moléculas com 

atividade TCP-1, além de TCP-5 para redução da transmissão e TCP-3 

para prevenção de relapso, quando tais moléculas se tornarem viáveis. 

Para malária severa, uma formulação parenteral de uma única TCP-1 de 

ação rápida seria apropriada. 

TPP-2 

Quimioproteção: administrada em pessoas migrando para áreas de alta 

endemicidade ou em situação de epidemia. Uso da combinação de 

atividade TCP-4 e potencialmente com suporte TCP-1 para infecções 

iniciais. 

TCP-1 
Moléculas que eliminam a parasitemia nos estágios sanguíneos-

assexuados 

TCP-2 (perfil retirado, explicação no texto) 

TCP-3 Moléculas com atividade contra hipnozoítos (principalmente para P. vivax) 

TCP-4 Moléculas com atividade contra esquizontes hepáticos 

TCP-5 
Moléculas que bloqueiam a transmissão (tem como alvo parasitos na 

forma de gametócitos) 

TCP-6 
Moléculas que bloqueiam a transmissão tendo como alvo o inseto vetor 

(endectocidas) 

Fonte: Adaptada de BURROWS. et al.
39

 

  

1.5.1 Hibridação molecular 

A hibridação molecular é uma estratégia utilizada para a obtenção de novas 

entidades químicas para tratamento de doenças a partir de duas ou mais moléculas. 

Nessa estratégia, as subunidades farmacofóricas de cada uma das moléculas são 

identificadas e fusionadas de maneira adequada para a formação de uma única 

molécula. Desse modo, uma infinidade de novos candidatos a fármacos se torna 

tangível.40 
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O objetivo da técnica da hibridação molecular é atingir uma das três 

características a seguir: ação sinérgica dos grupos farmacofóricos; dupla ação; e 

modulação de efeitos secundários não desejáveis. Assim, o que se espera ao unir 

dois, ou mais, fármacos, ou grupos farmacofóricos, covalentemente é: i. a obtenção 

de uma molécula que produza a mesma ação que as duas separadamente, porém 

de forma potencializada; ii. uma molécula que produza duas ações distintas, como a 

soma das ações das moléculas de origem; ou iii. uma molécula que apresente a 

ação desejada da molécula de origem, mas sem suas reações adversas.41 

Existem quatro diferentes formas de se obter uma molécula híbrida que atue 

em diferentes receptores. Todos ligados de forma covalente, as moléculas podem 

ser unidas apenas pelos seus farmacóforos ou o fármaco como um todo. Um 

esquema das moléculas obtidas pela hibridação está representado na Figura 10.42 

 

 

Figura 10 - Esquema indicando quatro tipos diferentes de híbridos formados pelas mesmas duas 
moléculas de origem.  

Fonte: Adaptada de NEPALI et al
42

; FLATICON.
43

 

 

 Além das características citadas como objetivos para um híbrido, essa técnica 

também apresenta a vantagem de ser economicamente mais favorável para a 

obtenção de um novo medicamento devido ao conhecimento prévio das 

características das moléculas originais. Dessa forma, evita-se problemas com 
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toxicidade e aumenta-se a chance de obtenção de candidatos com atividade 

biológica promissora.40 

 

1.6 Marinoquinolinas 

 

Marinoquinolinas são moléculas que contém um núcleo 3H-pirrolo[2,3-

c]quinolinas (Figura 11). Elas foram, primeiramente, isoladas de bactérias marinhas 

Rapidithrix thailandica e apresentaram atividade promissora (potência na faixa do 

baixo micromolar) contra cepas K1 de P. falciparum (resistente a cloroquina), além 

de baixa citotoxicidade contra células tumorais (linhagens L929, MCF-7 e KB-3-1).44 

 

Figura 11 – Núcleo marinoquinolinico. 

Fonte: AGUIAR. et al.
44

 

 

Em 2018 a síntese dessa classe de compostos foi publicada pelo nosso grupo 

em parceria com pesquisadores do laboratório do Prof. Dr. Carlos Roque Duarte 

Correia do Instituto de Química da UNICAMP.39 Desde então, diversas novas 

marinoquinolinas foram investigadas, demonstrando resultados significativos. Por 

exemplo, considerável atividade inibitória contra as formas intraeritrocíticas do 

parasito sensível (IC50
3D7 = 39 nM) e resistente (IC50

K1 = 41 nM) a cloroquina, perfil 

aditivo quando administrada em combinação com artesunato.44 Outro aspecto 

importante das marinoquinolinas estudadas é sua baixa citotoxicidade, com índice 

de seletividade bastante significativo (IS > 6410). Essa baixa toxicidade também foi 

observada em modelo murino, com 100% de sobrevivência dos animais tratados 

com dose de até 1.000 mg/kg.44 O modelo murino também foi utilizado para 

determinar a eficácia in vivo de representantes da série. Os resultados obtidos 
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indicaram redução de, aproximadamente, 70% da parasitemia no 5o. dia após a 

infecção dos animais com P. berghei, com dose oral de 50 mg/kg.44 

Unindo o promissor potencial antimalárico das marinoquinolinas com as 

propriedades dos derivados de artemisinina, espera-se encontrar novos candidatos 

com potente atividade inibitória, capaz de eliminar a parasitemia com rapidez e sem 

efeitos tóxicos.  
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal desta dissertação de mestrado foi a avaliação e 

caracterização da atividade antiplasmodial de híbridos de marinoquinolinas com 

derivados de artemisinina. Para alcançar o objetivo principal, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Avaliação da potência inibitória in vitro (IC50) dos híbridos de marinoquinolinas 

com derivados de artemisinina contra de cepa sensível de P. falciparum 

(3D7);  

 Determinação de potência inibitória in vitro (IC50) dos compostos contra um 

painel de cepas resistentes de P. falciparum (K1, TM90C6B, IPC 4912 e 

3D7R_848). 

 Avaliação da atividade citotóxica dos compostos in vitro (IC50) contra células 

de hepatocarcinoma humano (linhagem celular HepG2); 

 Comparação da atividade in vitro dos híbridos com a da combinação de seus 

compostos de origem; 

 Avaliação da recrudescência e da sobrevivência de anéis contra a cepa 

parcialmente resistente aos derivados de artemisinina-IPC 4912; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Obtenção dos compostos híbridos e das cepas de cultivo para avaliação 
de atividade antiplasmodial 

 

Os quatro compostos híbridos de marinoquinolina e derivados da artemisinina 

(Figura 12) foram sintetizados pelo grupo do Prof. Carlos Roque Duarte Correia (IQ-

UNICAMP). A cepa 3D7 foi obtida por meio de doação do grupo do Prof. Fábio 

Costa (IB-UNICAMP). As cepas K1, TM90C6B e IPC4912 de P. falciparum foram 

obtidas do Malaria Research and Reference Reagent Resource Center (MR4), parte 

do BEI Resources Repository.  

 
Figura 12 –  Estrutura das marinoquinolinas utilizadas na hibridação, assim como os respectivos    

híbridos estudados nesse projeto. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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3.2  Avaliação antiplasmodial dos compostos in vitro 

 

3.2.1 Cultivo de P. falciparum in vitro 

 

As culturas das cepas sensível (3D7) e resistentes (K1, IPC4912, TM90C6B e 

3D7R_848) foram mantidas a 37 ºC, sob atmosfera de 5% O2 e 5% CO2 em meio 

RPMI-1640 com 25 mM HEPES (pH 7.4), 3.67 mM hipoxantina, 11 mM glicose, 24 

mM NaHCO3 e 1% (v/v) penicilina-estreptomicina, suplementado com 0.5% Albumax 

II®. Foram realizados esfregaços sanguíneos diariamente para fins de 

monitoramento da parasitemia, assim como trocas de meio. A parasitemia foi 

mantida abaixo de 10% e o hematócrito a 2.5% utilizando-se eritrócitos humanos 

O+.45 

 

3.2.2 Ensaio de inibição SYBR green I contra forma assexuada de P. 

falciparum 

 

A cultura celular foi sincronizada para obtenção apenas da forma de anel, 

utilizando-se tratamento com solução de sorbitol a 37 ºC por 10 minutos.46 Após a 

sincronização, foi realizado esfregaço sanguíneo para determinação da parasitemia. 

Em seguida, o hematócrito foi ajustado para 2% e a parasitemia para 0.5%, com 

adição de eritrócitos humanos O+. 

A montagem da placa com os compostos foi realizada separadamente para, 

em seguida, se adicionar a cultura ajustada. Na segunda linha de uma placa de 96 

poços, foram adicionados 40 µL dos compostos em concentração 10 vezes maior 

que a pretendida. Nas demais linhas, foram adicionados 20 µL de meio RPMI, para a 

realização da diluição seriada. Obtendo-se assim, 7 diferentes concentrações, 

conforme esquematizado na Figura 13. 
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Figura 13 -  Esquema da montagem da placa de experimento. A linha A foi reservada para os 
controles, sendo colunas de 1 a 6 para hemácias parasitadas e de 7 a 12 hemácias não 
parasitadas. As demais linhas representam poços contendo os compostos. Diferentes 
cores indicam as duplicatas para teste e a gradação das cores a presença de diferentes 
concentrações. Cores mais escuras representam concentrações mais altas. 

Fonte: Adaptada de SMILKSTEIN et al. 
47

 

 

Em seguida, foram adicionados 180 µL da cultura ajustada para 0,5% 

parasitemia em estágio de anel em 2% hematócrito, em cada um dos poços, com 

exceção da linha A colunas de 7 a 12, mantidas como controle negativo para o 

crescimento da parasitemia. Em tais poços, foram adicionados 180 µL de meio RPMI 

completo com 2% de hematócrito. A placa foi incubada, nas mesmas condições de 

cultivo, por 72 h. Passado o período de incubação, o sobrenadante de cada um dos 

poços foi retirado e as hemácias decantadas foram suspensas novamente em 100 

µL de tampão PBS (10 mM Na2HPO4, 3 mM KH2PO4 e 116 mM NaCl). Em seguida, 

foram adicionados 100 µL de marcador para DNA SYBR Green I em proporção de 

1:5000 em Tampão de Lise (20 mM Tris (pH 7,5), 5 mM EDTA, 0,008% (m/v) 

saponina e 0,08% (m/v) Triton X-100) e a placa foi incubada por 30 minutos a 

temperatura ambiente sob proteção de luz. A placa foi colocada em leitor de 

fluorescência em espectrômetro SpectraMax Gemini (λabs= 485 nm e λemi= 535 

nm).48 Os valores obtidos foram normalizados de acordo com a viabilidade relativa 

aos controles positivo e negativo e a concentração inibitória de 50% (IC50) foi obtida 

pela análise das curvas concentração resposta sigmoidais plotadas utilizando o 

programa OriginPro versão 9.0 (OriginLab, Northampton, MA, EUA). 
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3.3 Avaliação da toxicidade in vitro 

 

3.3.1 Cultivo da linhagem celular HepG2 

 

Em 1975, a linhagem celular HepG2 foi isolada e imortalizada do 

hepatocarcinoma de um adolescente americano de 15 anos e atualmente é utilizada 

como modelo para estudos de hepatócito, metabolismo celular e ensaios de 

citotoxicidade.49 A alíquota utilizada para se estabelecer o cultivo foi obtida do Banco 

de Células do Rio de Janeiro. A cultura celular foi mantida em meio RPMI-1640 com 

25 mM HEPES (pH 7.4), 24 mM NaHCO3, 11 mM glicose, 3.67 mM hipoxantina, 1% 

(v/v) penicilina-estreptomicina e 10% (v/v) Soro Bovino Fetal (SBF) inativado, em 

estufa umidificada a 37 ºC com atmosfera de 5% CO2. O meio foi trocado a cada três 

dias e as células aderidas foram repicadas ou utilizadas para montagem de 

experimento utilizando-se solução de 0.25% Tripsina-EDTA com incubação de 10 

minutos, nas mesmas condições de cultivo, a cada quatro dias. 

 

3.3.2 Ensaio MTT de citotoxicidade  

 

Um dos métodos para se quantificar a viabilidade de uma cultura celular é a 

utilização do sal de brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio 

(MTT). Esse sal é reduzido pelas mitocôndrias de células vivas formando cristais de 

formazan, que podem ser quantificados através de ensaio colorimétrico.50 

As células utilizadas para os experimentos foram tripsinizadas, contadas por 

microscopia em câmara de Neubauer e distribuídas em placa de 96 poços para um 

total de 5 x 104 células em 180 µL de meio por poço. A placa foi incubada a 37 ºC 

em incubadora úmida com 5% de CO2 por 24 h para adesão das células. 

Os compostos foram adicionados a uma segunda placa de 96 poços em 

diluição seriada, semelhante ao da Figura 14, com concentração máxima limitada a 

2% (v/v) de DMSO. Desta placa, 20 µL de cada um dos poços foram transferidos 

para a placa com as células aderidas seguindo o mesmo desenho de placa. Para o 

controle, foi adicionado apenas 2% (v/v) de DMSO. 
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A placa foi, então, incubada por 72 h nas mesmas condições de cultivo. Após 

a incubação, foram adicionados 20 µL de solução 5 mg/mL de MTT em PBS em 

cada poço e a placa foi novamente colocada em incubação por 3 h. Em seguida, o 

sobrenadante foi retirado vertendo-se a placa. Os cristais de formazan foram 

solubilizados em 100 µL de DMSO, por poço. A absorbância em cada poço da placa 

foi determinada em espectrofotômetro Spectramax Plus a 570 nm e as intensidades 

resultantes normalizadas na forma de viabilidade percentual em relação às leituras 

do controle. Curvas concentração-resposta foram obtidas para cada uma das 

duplicatas de composto no programa OriginPro versão 9.0 (OriginLab Corporation, 

Northampton, MA, EUA) utilizando-se ajuste não-linear de curvas sigmoidais. Cada 

curva forneceu o valor da concentração inibitória de 50% das células HepG2 

(IC50
HepG2). 

 

3.3.3 Cálculo do índice de seletividade (IS) 

 

O índice de seletividade (IS) é representado pela razão entre a concentração 

do composto com atividade antiplasmodial (IC50
P.falc) e a concentração tóxica para as 

células de mamífero (IC50
HepG2). Ou seja, 

𝐼𝑆 =
𝐼𝐶50

𝐻𝑒𝑝𝐺2

𝐼𝐶50
𝑃.𝑓𝑎𝑙𝑐  

Esse cálculo nos permite avaliar o quanto o composto é seletivo para o 

parasito e não a célula humana. Indicando quantas vezes a mais, ou a menos, de 

composto são necessárias para que este tenha um efeito no parasito sem que este 

afete as células humanas. Para que um composto seja considerado como bem 

tolerado pelo modelo celular utilizado, seu valor de IS deve ser acima de 10.  

 

3.4 Comparação dos híbridos com a combinação dos compostos de origem 

 

A fim de se determinar a importância da hibridização molecular, foram 

realizados ensaios de combinação com os compostos originários de cada híbrido de 

modo a se obter uma comparação dos valores de IC50 obtidos para cada 

combinação e seu híbrido correspondente. A partir desse experimento foi possível 
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verificar se a hibridização molecular foi mais, menos ou equivalentemente eficaz que 

a combinação, para cada um dos casos, quando se referindo a valores de potência. 

 

3.4.1 Ensaio de combinação 

 

A combinação desejada para esse ensaio visa a utilização equimolar das 

moléculas de origem de cada um dos híbridos. Desse modo, é possível analisar e 

comparar a contribuição do processo de hibridação molecular (covalentemente 

ligados) com a combinação dos compostos separadamente. 

À segunda linha de uma placa de 96 poços foram adicionados 20 µL de cada 

um dos pares de compostos de interesse, em duplicatas e em concentração 20 

vezes maior que a desejada (Figura 14), de modo que o volume final em cada poço 

dessa linha fosse de 40 µL e a concentração final metade da inicial para cada um 

dos compostos. Nos demais poços, foram adicionados, inicialmente, 20 µL de meio 

RPMI para realização de diluição seriada da combinação, transferindo-se 20 µL de 

um poço para o outro e descartando-se o últimos 20 µL ao final. 

 

 

Figura 14 – Esquema simplificado da elaboração do ensaio de combinação. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para fins de comparação da atividade das moléculas hibridizadas com sua 

combinação, a concentração utilizada foi equimolar, ou seja, a concentração de cada 

um dos compostos foi a mesma. Portando, ao fim da diluição seriada foi obtido 20 µL 

por poço em 7 concentrações diferentes. Em seguida, foram adicionados 180 µL da 

cultura ajustada a 2% de hematócrito e 0,5% de parasitemia, resultando na 

concentração final desejada, 20 vezes menor que inicial em cada poço. A placa foi, 
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então, incubada nas condições de cultivo do parasito por 72 h e os resultados foram 

obtidos e analisados como no ensaio de SYBR Green I. Por fim, foi obtido o valor de 

IC50 da combinação e não de cada um dos compostos separadamente, estes valores 

foram comparados utilizando-se análise do p-valor. 

 

3.5 Avaliação da Recrudescência 

 

Os experimentos foram realizados segundo Witkowski et al.51 Resumidamente, 

a cultura celular de P. falciparum cepa IPC 4912 foi sincronizada pela utilização de 

solução de sorbitol em três diferentes dias, para obtenção de parasitos no estágio de 

anel. Ao final da terceira sincronização, a cultura foi ajustada paras 2% de 

hematócrito e 2% de parasitemia, utilizando hemácias humanas O+, e 2 mL dessa 

foram transferidos para placas de 6 poços. A cada um dos poços, foram adicionados 

uma concentração final de 700 nM de composto em duplicatas (Figura 15). Para 

controle de recrudescência, foi utilizada di-hidroartemisinina (DHA) que permite que 

a parasitemia volte a original, no caso da IPC 4912, antes de 7 dias. 

 

 

Figura 15 –  Esquema de uma placa de 6 poços contendo a cultura plasmodial e 3 diferentes 
compostos em duplicatas. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A placa foi, então, incubada por 6 h a 37 ºC, sob atmosfera de 5 % O2 e 5 % 

CO2, depois o meio foi trocado para a retirada dos compostos e a placa foi 
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novamente colocada em incubação a 37 ºC por 7 dias. O esquema simplificado do 

experimento está representado na Figura 16. 

 

   

Figura 16 –  Linha do tempo do ensaio de recrudescência. A cultura foi sincronizada no dia do 
experimento, assim como 2 e 4 dias antes, como indicado pelas setas marrons. No dia 
do experimento, foi adicionado os compostos as culturas e incubados por 6 horas para 
posterior lavagem, como indicado pelas setas verde e azul, respectivamente. Após a 
lavagem, assim como a cada 24 horas após a lavagem, foram realizados esfregaços das 
culturas, como indicado pelas setas roxas. 

Fonte: Adaptada de WITKOSKI. et al.
52

 

 

3.6 Ensaio de sobrevivência de anéis 

 

Assim como o ensaio de recrudescência, este experimento foi realizado 

segundo Witkowski e colaboradores.51 As culturas celulares foram sincronizadas três 

vezes, no dia do experimento, dois dias antes e quatro dias antes. Após a 

sincronização, uma placa igual à da Figura 16 foi montada (2 mL de cultura celular 

contendo 2% de parasitemia em 2% de hematócrito por poço). Em cada poço foram 

adicionados 700 nM dos compostos em teste e a placa foi incubada em condições 

de cultivo por 6 h, dois poços foram mantidos sem composto para controle. 

Após a incubação, os poços foram lavados com meio de cultura e a placa 

voltou para incubação por 72 h. Foram realizados esfregaços para cada um dos 

poços para determinação da parasitemia final. O esquema simplificado do 

experimento está representado na Figura 17. 
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Figura 17 -  Linha do tempo do ensaio de recuperação de anéis. A cultura foi sincronizada no dia do 
experimento, assim como 2 e 4 dias antes, como indicado pelas setas marrons. No dia 
do experimento, foi adicionado os compostos as culturas e incubados por 6 horas para 
posterior lavagem, como indicado pelas setas verde e azul, respectivamente. Após a 
lavagem, assim como 72 horas após a lavagem, foram realizados esfregaços das 
culturas, como indicado pelas setas roxas. 

Fonte: Adaptada de WITKOSKI. et al.
52

 

 

 Com os valores de parasitemia foi calculada a porcentagem de sobrevivência 

de anéis, ou seja, porcentagem de parasitos viáveis três dias após o pulso de 

composto. 

 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛é𝑖𝑠 =  
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑎 72 ℎ𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑎 72 ℎ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒
 × 100 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Potência antiplasmodial dos compostos em ensaio fenotípico de inibição 
de crescimento 

 

Os 4 compostos híbridos (HB01-04) foram inicialmente testados na cepa 3D7 

de P. falciparum, com intuito de avaliar a atividade antiplasmodial por meio de 

ensaio SYBR Green I. Dada a potência esperada para os antimaláricos artesunato e 

artemisinina, com valores de IC50 em torno de 10 nM, os híbridos foram testados em 

concentrações seriadas, fator 2, entre 100 nM e 1,6 nM. 

De modo a se obter mais informações sobre a eficácia dessas moléculas 

contra diferentes cepas, os compostos também foram testados contra a cepa IPC 

4912. Essa cepa foi isolada em 2011, de um paciente do sudoeste da Camboja e 

apresenta resistência parcial a artemisinina, ou seja, caracterizada pelo atraso no 

clearance da parasitemia frente ao tratamento com esse composto.53 

Os valores obtidos para cada um dos híbridos, assim como suas respectivas 

estruturas, estão indicados na Tabela 2. 

Os híbridos HB01, HB02, HB03 e HB04, apresentaram valores de IC50 entre 

3,5 nM e 10 nM. Sendo o mais potente entre eles o HB03, que se mostrou duas 

vezes mais potente que o artesunato, molécula utilizada em sua composição. Esse 

efeito de aumento de, aproximadamente, duas vezes na potência inibitória também é 

observado no híbrido HB04 quando comparado à artemisinina, uma das moléculas 

de origem.  

Quando analisamos os valores de IC50
IPC 4912, novamente, verificamos a alta 

potência dos híbridos, com valores de IC50 que variaram entre 2,9 nM e 4,23 nM. 

Esses valores de potência inibitória contra a cepa resistentes foram equivalentes 

àqueles observados na cepa sensível (3D7). É importante ressaltar que a resistência 

aos derivados de artemisinina que caracterizam essa cepa não implicam em um 

maior valor de IC50, e sim na não eliminação completa dos parasitos, favorecendo a 

recrudescência destes em cultura. 
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Tabela 2 –  Estruturas e valores de IC50 dos híbridos testados, assim como antimaláricos controles, 
contra P. falciparum, cepa 3D7. 

 

Composto Estrutura Química IC50
3D7 (nM) IC50 

IPC4912 (nM) 

HB01 

 

8 ± 1 4,23 ± 0,03 

HB02 

 

5,6 ± 0,4 3,7 ± 0,7 

HB03 

 

3,5 ± 0,6 2,9 ± 0,7 

HB04 

 

10 ± 4 4 ± 2 

artesunato 

 

7 ± 3 6 ± 3 

artemisinina 

 

26 ± 6 - 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.1.1 Painel de resistência 

 

Devido a disponibilidade e atividade inibitória similar na cepa sensível entre os 

híbridos avaliados, selecionamos o derivado HB01 como representante da série 

para a verificação do potencial de inibição contra um painel representativo de 4 

cepas resistentes de P. falciparum aos antimaláricos padrão (Tabela 3). As cepas 

resistentes do painel representativo incluiu: K1 (resistente a cloroquina, sulfadoxina 

e pirimetamina), isolada de paciente da Tailândia com múltiplas resistências,54 

TM90C6B (resistente a atovaquona) isolada de paciente da Tailândia,55 3D7R_848 

(resistente ao MVV692848) obtida em nosso laboratório a partir do cultivo contínuo 

do parasita com  um inibidor potente da enzima PI4K do parasito,56 e Dd2 (resistente 

a mefloquina, cloroquina e pirimetamina), clone derivado da cepa W2 em cultivo 

continuo com mefloquina.57 

O índice de resistência (IR) é um valor quantitativo determinado pela razão 

entre os valores de IC50 da cepa resistente (e.g., K1, TM90C6B, 3D7R_848, Dd2) e 

sensível (e.g., 3D7). O IR permite a verificação da existência de resistência cruzada 

entre as cepas na presença do composto em investigação. Valores de IR iguais ou 

superiores a 5 indicam resistência cruzada58. Dessa forma, observamos que o 

híbrido HB01 foi equipotente em todas as cepas resistentes (IC50 entre 6 nM e 10 

nM) com valores de IR que variaram entre 1 e 2. Esses resultados indicam que o 

híbrido HB01 é um potente inibidor de cepas resistentes ao antimaláricos padrão e 

não apresentou resistência cruzada nas condições de ensaio. 
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Tabela 3 – Valores de IC50 e índice de resistência (IR) do híbrido HB01 e dos controles positivos para 
inibição artesunato, cloroquina e MMV692848 contra as cepas 3D7, K1, TM90, 3D7

R
_848 

e Dd2. 

Composto 

3D7 K1 TM90C6B 3D7R_848 Dd2 

IC50 

(nM) 

IC50  

(nM) 
IR* 

IC50 

(nM) 
IR* 

IC50  

(nM) 

IR

* 

IC50  

(nM) 

IR

* 

HB01 6 ± 2 7 ± 2 1 6 ± 3 1 10 ± 5 2 7 ± 3 1 

artesunat

o 
8 ± 3 7 ± 3 1 6 ± 2 1 13 ± 8 2 11 ± 8 1 

cloroquin

a 
11 ± 3 

235 ± 

127 
21 - - - - 229 ± 87 21 

MMV6928

48 
50 - - - - 

2431 ± 

432 
49 - - 

*índice de resistência (IR) = IC50
resistente/ IC50

3D7 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.2 Avaliação da Citotoxicidade 

Os experimentos foram realizados em dois momentos diferentes, dos quais 

em um primeiro momento o tempo de incubação das células com os compostos foi 

de 48 h e por fim passou a ser utilizado o tempo de incubação de 72 h, para efeito 

de comparação com os valores de IC50 determinados nos experimentos de inibição 

do parasito. As concentrações iniciais utilizadas dependeram da solubilidade dos 

compostos na concentração máxima de 2% (v/v) de DMSO.  

 

Tabela 4 – Valores de IC50 e índices de seletividade (IS) dos híbridos testados, assim como do 
artesunato e da artemisinina, contra as células HepG2 incubadas por 48 h e 72 h com os 
respectivos compostos.  

Composto 
IC50

3D7 

(nM) 

IC50 (µM)  

48 h 
IS x 103 

IC50 (µM) 

72 h 
IS x 103 

HB01 8 ± 1 > 280 > 50 94 ± 21 3 

HB02 5,6 ± 0,4 > 300 > 67 56 ± 5 16 

HB03 3,5 ± 0,6 > 50 20 104 ± 5 41 

HB04 10 ± 4 > 400 > 40 > 50 > 5 

artesunato 7 ± 3 237 ± 44 34 152 ± 85 21 

artemisinina 26 ± 6 > 200 8 - - 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A análise dos dados da Tabela 4 indica que os valores de IC50 contra a 

HepG2 para todos os compostos no tempo 72 h foram menores que aqueles 

observados em 48 h. Assim, esses dados sugerem uma tendência de aumento de 

atividade inibitória em função do tempo de incubação. Entretanto, o valor de 

referência para um composto ser considerado seletivo é IS ≥ 10. Os valores de IS 

variaram entre 20 x 103 e > 67 x 103 para o tempo de 48 h, e entre 3 x 103 e 41 x 103 

para o tempo de 72 h. Portanto, é possível observar que o processo de hibridação 

molecular não afetou a atividade citotóxica dos novos compostos, uma vez que 

todos eles foram extremamente seletivos para a cepa 3D7 de P. falciparum em 

ambos os tempos de incubação. 

 

4.3 Comparação da atividade inibitória dos híbridos em ensaios de 
combinação 

 

Sendo um composto híbrido formado por duas outras entidades químicas, é 

de interesse a realização da comparação entre a atividade inibitória da nova 

entidade química e da combinação de suas partes. Dessa forma, foram realizados 

ensaios de combinação entre os derivados marinoquinolínicos com o artesunato ou 

artemisinina e comparados os valores de IC50 obtidos para cada híbrido com os 

valores de IC50 da combinação equimolar de cada uma de suas partes. Os 

resultados estão representados em gráficos contendo as médias e desvio padrão de 

cada um dos valores determinados (Figura 18). 

A análise do p-valor nos permite diferenciar estatisticamente os valores de 

IC50 obtidos para os híbridos e os valores de IC50 para a combinação. Para que a 

diferença seja estatisticamente significante, o p-valor calculado para a respectiva 

comparação das duas grandezas deve ser < 0,05. Os dados da Figura 19 indicam 

que os híbridos HB02 e HB04 apresentaram p-valor igual a 0,02. Esses dados 

sugerem que o processo de hibridação molecular foi favorável para o aumento de 

potência, pois os valores de IC50 determinados para os híbridos foram 

estatisticamente diferentes (e.g., mais potentes) daqueles obtidos na combinação. 

Por outro lado, os híbridos HB01 e HB03 apresentaram p-valor de 0,28 e 0,58, 

respectivamente, quando analisados em relação a combinação de suas partes. 

Esses resultados indicam que os valores de IC50 dos híbridos são comparáveis 
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aqueles observados no estudo de combinação, portanto, o processo de hibridação 

molecular não aumentou a potência para esses derivados marinoquinolínicos. 

 

 

Figura 18 – Comparação dos valores de IC50
3D7

 para cada híbrido com os valores de IC50 obtidos a 
combinação de suas partes. Resultados de IC50

3D7
 do: a) híbrido HB01 comparado com a 

combinação do composto marinoquinolínico MQ01 com artesunato; B) híbrido HB02 
comparado com a combinação do composto marinoquinolínico MQ02 com artesunato; C) 
híbrido HB03 com a combinação do composto marinoquinolínico MQ03 com artesunato; 
D) híbrido HB04 com a combinação do composto marinoquinolínico MQ04 com 

artemisinina. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.4 Avaliação da Recrudescência e da sobrevivência de anéis 

 

O experimento de RSA permite avaliar o clearence da parasitemia in vitro. 

Nesse experimento, o desejável é observar que ao final da incubação de 72 h a 

cultura não apresente parasitos saudáveis. Os valores da Tabela 5 indicam que 

após 72 h de incubação com os híbridos HB01 e HB02 ainda foi observado 16 % e 

14,0 % dos parasitos viáveis, respectivamente, quando comparados ao controle não 

tratado. Entretanto, embora não ideais, esses valores quando comparados ao valor 

observado para o controle positivo DHA (28%) indicam um aumento de, 

aproximadamente, duas vezes na capacidade dos híbridos de retardar o aumento da 

parasitemia. Já os híbridos HB03 e HB04 foram capazes de realizar o clearence da 

parasitemia in vitro, pois a porcentagem de sobrevivência de anéis foi zero ao final 

do terceiro dia de experimento. Portanto, o processo de hibridação foi favorável para 

o aumento da atividade frente as formas jovens do parasita e para o aumento do 

clearence da parasitemia. 

 

Tabela 5 –  Resultados dos experimentos de RSA e RA para os quatro híbridos estudados, HB01, 
HB02, HB03 e HB04 e para o controle DHA. O resultado do RSA é expresso pela 
porcentagem da parasitemia dos poços tratados em relação aos poços não tratados ao 
final do terceiro dia de experimento. Já o de RA como o dia em que a parasitemia dos 
poços tratados superou a parasitemia inicial. 

Composto RSA (%) RA 

HB01 16 D5 

HB02 14 D5 

HB03 0,0 D6 

HB04 0,0 > D7 

DHA 28 D3 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quando analisamos o experimento de RA, o resultado desejado é que 

a parasitemia inicial não seja superada ao longo dos sete dias de experimento. 

Os dados obtidos indicam que os híbridos retardaram o incremento da 

parasitemia (dia > 5) em comparação ao controle tratado com DHA (dia 3). 

Especificamente, os híbridos HB01 e HB02 levaram cinco dias para superar a 

parasitemia inicial, já o híbrido HB03 superou a parasitemia inicial ao final do 
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sexto dia. Por fim, observamos que o híbrido HB04 não permitiu a superação 

da parasitemia inicial até o final do experimento, sendo, portanto, o composto 

mais promissor. 

É interessante ressaltar que a cepa IPC 4912 é conhecida por ser 

resistente aos derivados de artemisinina, como a DHA, utilizada como 

controle nesse experimento. Assim, conseguimos encontrar compostos que 

apresentam derivados de artemisinina em sua estrutura, mas que são 

eficazes contra a cepa resistente. 

 

 

4.5 Resumo das propriedades antiplasmodiais avaliadas para os 

híbridos 

 

A Tabela 6 apresenta um quadro comparativo das propriedades 

antiplasmodiais avaliadas nesta dissertação de mestrado. A análise 

comparativa das propriedades antiplasmodial avaliadas neste trabalho 

permite verificar que o HB04 apresenta um conjunto favorável de atividades 

biológicas que o classificam como o composto mais promissor da série de 

híbridos de marinoquinolinas com derivados de artemisinina. 
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Tabela 6 –  Comparação das propriedades antiplasmodiais avaliadas nesta dissertação. Os quadros 
em verde representam os mais resultados promissores, enquanto os quadros em 
vermelho representam resultados sem melhora significativa quando comparados aos 
controles. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Híbrido 
IC50

3D7 

(nM) 

IC50
HepG2 

(µM)(72h

) 

IS 
Hibridação x  

Combinação 

RSA 

(%) 
RA 

HB01 8 ± 1 94 ± 21 3.000 

hibridação 

molecular 

não 

aumentou a 

potência 

16 

Permitiu 

recrudescência 

após 5 dias 

HB02 5,6 ± 0,4 56 ± 5 16.000 

hibridação 

molecular 

aumentou a 

potência 

14 

Permitiu 

recrudescência 

após 5 dias 

HB03 3,5 ± 0,6 104 ± 5 41.000 

hibridação 

molecular 

não 

aumentou a 

potência 

0 

Permitiu 

recrudescência 

após 6 dias 

HB04 10 ± 4 > 50 > 5.000 

hibridação 

molecular 

aumentou a 

potência 

0 
Não permitiu 

recrudescência 
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5 DISCUSSÃO 

 

O aumento no número de casos e óbitos de malária registrados de 2019 para 

2020 demonstram como ainda se fazem importantes os investimentos e a dedicação 

para o combate dessa doença. Dessa forma, além do sistema de saúde com 

condições de atendimento, fica evidente a necessidade de formas de tratamento que 

sejam rápidas, desafogando os postos de saúde e hospitais. 

O tratamento inadequado de doenças infecciosas pode levar a complicações 

como os casos de mutações genéticas que selecionam indivíduos mais adaptados 

as condições ambientais, favorecendo assim o surgimento do fenômeno de 

resistência aos medicamentos em vírus, bactéria ou parasitos. Desse modo, o 

estudo de formas de tratamento mais cômodas ao paciente, como medicamentos de 

via oral e/ou que devem ser administrados poucas vezes ao dia, e mais eficazes, 

dificultando recrudescência do micro-organismo são de suma importância. Nesse 

cenário, esse projeto foi realizado com o intuito de descobrir novos compostos 

promissores para o desenvolvimento de um fármaco antimalárico. 

Ao contrário de outros estudos com foco na descoberta de novos candidatos 

a fármacos antimaláricos, esse projeto não se baseou em uma estratégia tipo hit to 

lead59. Ou seja, não foram realizados experimentos com diversas moléculas com o 

intuito de se encontrar uma com maior atividade e otimizá-la em termos de 

propriedades farmacodinâmicas e farmacocinética. A estratégia empregada neste 

trabalho, hibridação molecular, utilizou compostos e fármacos já conhecidos, 

permitindo assim a obtenção rápida de compostos com alta potência e baixa 

citotoxicidade.42 Desse modo, foi possível conduzir um trabalho assertivo em relação 

aos experimentos, sabendo-se, por exemplo, que os ensaios para a determinação 

dos valores de IC50 deveriam ser iniciados a partir de concentrações mais baixas 

quando comparadas a moléculas desconhecidas. Geralmente, moléculas em estudo 

inicial tem sua potência testada em concentrações iniciais entre 10 e 50 µM com 

valores de concentrações ajustados caso apresentem potência inibitória maior ou 

menor que esses valores iniciais. Para os híbridos investigados neste trabalho, a 

concentração inicial foi de 100 nM, pela vantagem que essas moléculas possuem 

em função de apresentarem componentes conhecidos. Para os experimentos de 

atividade inibitória in vitro, os híbridos apresentaram valores de IC50 contra as cepas 
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de P. falciparum comparáveis aos valores obtidos para os compostos hoje utilizados 

como fármacos, ou seja, valores de IC50 entre 2,9 nM e 13 nM.  

O mesmo raciocínio é válido para os ensaios de citotoxicidade, onde são 

avaliados os efeitos tóxicos dos compostos em células humanas. Nesse 

experimento é desejado que os compostos apresentem altos valores de IC50 contra 

as células humanas e baixos valores contra o parasito, de modo que a razão entre 

os valores de IC50, reportado como índice de seletividade (IS), seja o maior possível. 

Valores de IS maiores que 10 são considerados razoáveis. Os híbridos avaliados 

neste projeto apresentaram valores de citotoxicidade in vitro contra células hepáticas 

(HepG2) entre 3.000 e 41.000. Como os experimentos foram realizados com dois 

tempos de incubação diferentes, foi possível observar que 24 h a mais no tempo de 

incubação do composto diminui os valores de IC50
HepG2, e consequentemente, os 

valores de IS. Esses dados sugerem que um tempo maior de incubação com os 

inibidores aumenta a toxidade para células. Porém, os resultados de citotoxicidade 

não invalidam a série, pois os híbridos avaliados apresentaram valores de IS > 3.000, 

ou seja, os valores de IS determinados para os híbridos são consideravelmente 

maiores que o limite indicado (SI > 10). 

Estratégias de hibridação molecular como formas de se descobrir novas 

entidades químicas para o desenvolvimento de novos tratamentos têm sido 

empregadas com sucesso, por exemplo, para o mal de Alzheimer (AD)60-61 e malária. 

62 Atualmente, acredita-se que AD é causado pela falha de proteínas cerebrais que 

resultam na liberação de toxinas que geram lesões no cérebro levando à falhas de 

memória, dificuldades sociais e até a morte.60 Por ser causada pela falha de 

múltiplas proteínas, a hibridação molecular se torna atraente para o tratamento do 

AD já que essa estratégia possibilita atividade em múltiplos alvos sem que haja 

interação indesejada entre os compostos.61 A hibridação molecular como estratégia 

promissora para o tratamento da malária investigou 17 diferentes híbridos de 

artemisinina com (iso)quinolinas como possíveis moléculas para o tratamento da 

malária.62 Nesse estudo, foi observado a alta potência in vitro dos híbridos que 

apresentaram valores de IC50 entre 780 pM e 27,5 nM contra as cepas 3D7, Dd2 e 

K1. Porém, diferentemente desse projeto, a comparação dos híbridos estudados foi 

realizada com as moléculas de origem separadamente, e não como forma de 

combinação. A comparação dos valores de IC50 dos híbridos com o da combinação 

se faz mais interessante, pois oferece a possibilidade de se verificar o fenômeno de 
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sinergismo ou antagonismo entre os componentes da combinação. Nesse trabalho, 

observamos que dois dos híbridos (e.g., HB02 e HB04), foram mais potentes do que 

a combinação dos compostos de origem. Enquanto os híbridos HB01 e HB03 

apresentaram atividade inibitória comparáveis a combinação. Dessa forma, 

verificamos que a hibridação molecular entre os derivados marinoquinolínicos e 

artesunato/artemisinina foi favorável (e.g., HB02 e HB04) ou não causou prejuízo 

(e.g., HB01 e HB03) para a atividade inibitória. Esse experimento indica que a 

hibridação molecular pode ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento 

de novos fármacos, mas que sua relação custo-benefício deve ser avaliada, já que 

em casos de atividades compráveis, a hibridação pode ser uma estratégia mais cara 

do que a combinação. 

Um diferencial desse projeto que agregou valor considerável no estudo dos 

híbridos foram os ensaios de RSA e RA. Enquanto outros estudos utilizam esses 

experimentos para verificar a resistência de cepas,63 esse projeto se baseou no 

estudo dos compostos para a verificação das suas propriedades de 

favorecimento/impedimento de sobrevivência das formas de anel do parasito e de 

recrudescência. O ensaio de RSA indicou que os híbridos HB03 e HB04 impediram 

a sobrevivência de anéis após 3 dias do cultivo após o pulso com o composto; 

enquanto os híbridos HB01 e HB02 permitiram a volta dos parasitos ao final de 3 

dias. Entretanto, quando comparamos os resultados obtidos para os compostos 

HB01 e HB02 com o obtido pela DHA (controle positivo), ainda observamos uma 

redução significativa na porcentagem de parasitos. Já no experimento de RA, 

observamos que os híbridos HB01, HB02 e HB03 não causaram clerance total dos 

parasitas e permitiram a volta da parasitemia inicial antes dos 7 dias de 

experimentos. Porém, observamos um atraso sensível nessa volta quando 

comparamos ao controle DHA. Já o híbrido HB04 se mostrou o composto mais 

interessante dessa série, pois não permitiu a volta da parasitemia mesmo ao final do 

sétimo dia de experimento. 
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6 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

 

 

Neste trabalho, foram avaliados quatro diferentes híbridos derivados de 

artemisinina com marinoquinolinas, sendo um híbrido proveniente de artemisinina 

(HB04), e os demais provenientes de artesunato (HB01, HB02 e HB03). Os híbridos 

foram potentes contra cepa 3D7 de P. falciparum, apresentando valores de IC50 na 

ordem de baixo nanomolar, sendo comparáveis com os valores de suas moléculas 

de origem que já são antimaláricos bem estabelecidos. Os híbridos apresentaram 

baixo efeito citotóxicos com índice de seletividade bastante significativos (IS > 3.000).  

Como os híbridos são compostos por duas moléculas diferentes, foram 

realizados testes de combinação equimolar entre os componentes. Nesses 

experimentos, foi observado que a hibridação molecular se demonstrou equivalente 

a combinação de compostos, no caso dos híbridos HB01 e HB03, ou mais potente 

que a combinação, no caso dos híbridos HB02 e HB04 quando comparado aos 

valores de IC50 obtidos nos estudos de combinação de seus precursores. 

O desenvolvimento de um antimalárico capaz de realizar o clearence da 

parasitemia rapidamente sem permitir a recrudescência desses parasitos é de 

interesse. Nesse estudo, observamos que dois dos híbridos HB01 e HB02 

apresentaram porcentagem de recuperação de anéis, ao final do terceiro dia, inferior 

ao controle tratado com DHA, mas ainda assim apresentaram essa recuperação. 

Enquanto os híbridos HB03 e HB04 foram eficazes em impedir o surgimento das 

formas de anel do parasito. Além disso, foi observado que os híbridos levaram mais 

tempo do que o controle DHA para superar a parasitemia inicial. Enquanto a DHA 

levou três dias para superar a parasitemia inicial, os híbridos HB01 e HB02 levaram 

cinco dias, o híbrido HB03 levou seis dias e o HB04, mais promissor da série, não 

permitiu o retorno da parasitemia inicial até o final do experimento. Portanto, a 

estratégia de hibridação molecular de derivados de artemisinina com 

marinoquinolinas se mostrou promissora e indicou que o HB04 é um composto 

adequado para mais estudos que visam a descoberta de novos candidatos a 

fármacos para a malária. 

Como proposta de continuidade desse projeto, experimentos como o ensaio 

de recrudescência com a combinação dos compostos de origem aos híbridos seria 
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elucidativo. Esse experimento forneceria informações sobre a eficácia real dos 

híbridos quando comparados a combinação. Além disso, estudos de RSA e RA 

contra cepas circulantes (ex vivo RSA e ex vivo RA) também seriam de grande valor 

para esse projeto. Tal experimento permitiria observar se os híbridos são capazes 

de eliminar os parasitos que são responsáveis pelas infecções atualmente. 
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APÊNDICE 

 

Durante o desenvolvimento desse trabalho foram realizadas outras colaborações 

resultando na publicação em coautoria de 5 artigos: 

 

In vitro Antiplasmodial Activities of Alkaloids Isolated from Roots of Worsleya procera 

(Lem.) Traub (Amaryllidaceae) 

J. Braz. Chem. Soc., 2019, doi:10.21577/0103-5053.20190061 

Raphael Conti, Jean Paulo de Andrade, Bárbara Juliana P. Borges, Anna Caroline C. 

Aguiar, Juliana O. De Souza, Camila L. Zanini, Glaucius Oliva, Juan Carlos Tenorio, 

Javier Ellena, Jaume Bastida, Rafael V. C. Guido, Warley de S. Borges 

 

Foi realizado um estudo combinado fitoquímico, cristalográfico e biológico de raízes 

de Worsleya procera. Quinze alcalóides foram identificados por espectrometria de 

massa por cromatografia gasosa (GC-MS) e sete deles foram isolados. As estruturas 

dos alcalóides foram elucidadas por métodos espectroscópicos, e um estudo 

cristalográfico detalhado da tazettina foi realizado. Os alcalóides isolados e os 

extratos obtidos foram testados in vitro contra Plasmodium falciparum (cepas 3D7 e 

K1) e células de hepatocarcinoma humano (HepG2) para avaliar seus efeitos 

antiplasmódicos e citotóxicos, respectivamente. Um dos derivados alcalóides 

isolados, licorina, exibiu atividade antiplasmodial contra cepas de parasitas sensíveis 

(3D7) e resistentes (K1) na faixa micromolar baixa (valores de concentração inibitória 

de amostra semi-máxima (IC50) de 2,5 e 3,1 µM, respectivamente) e apresentaram 

um perfil de citotoxicidade baixo, com índice de seletividade maior que 100. Nossos 

achados indicam que a licorina é um sucesso para a descoberta de drogas 

antimaláricas 

 

Antiplasmodial profile of selected compounds from Malaria Box: in vitro evaluation, 

speed of action and drug combination studies 

Malaria Journal, 2019, doi:10.1186/s12936-019-3069-3 

Guilherme. E. de Souza, Renata V. Bueno, Juliana O. de Souza, Camila L. Zanini, 

Fábio C. Cruz, Glaucius Oliva, Rafael V. C. Guido, Anna Caroline C. Aguiar 
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Neste trabalho, foi realizada uma análise de similaridade para selecionar um 

conjunto de 11 compostos representativos da Malaria Box. Em seguida, a atividade 

inibitória relatada dos compostos Malaria Box foi confirmada e os compostos 

selecionados mostraram ter citotoxicidade muito baixa contra células HepG2 e um 

alto índice de seletividade. Em seguida, tanto a velocidade de ação quanto o perfil 

de associação do artesunato com os 11 compostos selecionados foram investigados. 

Os compostos 1-3, 5, 7, 9-11 mostraram atividade inibitória rápida do crescimento do 

parasita in vitro, enquanto os compostos 4, 6 e 8 foram inibidores in vitro de ação 

lenta, em contraste com artesunato, um inibidor in vitro rápido. O Composto 6 

(MMV665934), um inibidor do complexo bc1, exibiu perfis de combinação antagônica 

e sinérgica quando usado em associação com artesunato e proguanil, 

respectivamente. Esses achados estão em boa concordância com os perfis de 

combinação de atovaquona com os medicamentos antimaláricos padrão-ouro e 

podem ser explicados por 6 e atovaquona compartilhando o mesmo alvo molecular. 

Os compostos 2 (MMV665971) e 9 (MMV085583) não interferiram na alta potência 

do artesunato e contribuíram positivamente para as atividades inibitórias nos ensaios 

de combinação, indicando assim um potencial de combinação favorável com 

artesunato. Ambos os compostos mostraram potencial de atividade in vivo promissor. 

As descobertas lançam luz sobre as relações entre a velocidade de ação, alvos 

moleculares e perfis combinatórios, e identificaram novos sucessos como candidatos 

à terapia combinada antimalárica. 

 

Chemical Prospection of Qualea grandiflora Mart. Fruit and Stem Extracts and Their 

in vitro and in vivo Antiplasmodial Activity 

J. Braz. Chem. Soc., 2020 doi:10.21577/0103-5053.20200034 

Geraldo S. Gonçalves Neto, Romário P. da Costa, Camila L. Zanini, Anna Caroline 

C. Aguiar, Juliana O. de Souza, Guilherme E. de Souza, Richele P. Severino, Quezia 

B. Cass, Fábio C. Cruz, Glaucius Oliva, Rafael V. C. Guido, Lorena R. F. de Sousa 

 

Qualea grandiflora Mart. (“pau-terra”) é uma planta medicinal simbólica do 

bioma Cerrado. As espécies de Qualea supostamente têm propriedades 

antiparasitárias, mas seus compostos ativos ainda não foram identificados. Neste 

estudo, investigamos a atividade antiplasmódica de extratos de frutos e caule de Q. 
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grandiflora contra Plasmodium falciparum. Os extratos polares de frutos e caules 

mostraram atividade antiplasmódica in vitro promissora contra cepas de P. 

falciparum sensíveis e resistentes (concentração inibitória semi-máxima (IC50) = 1,2 

e 4,2 ng mL-1, respectivamente), baixa citotoxicidade contra células hepáticas 

humanas (IC50HepG2 ≥ 400 ng mL-1), e um índice de seletividade notável (SI ≥ 322 

e ≥ 96, respectivamente). O extrato etanólico da fruta revelou eficácia oral 

significativa na dose de 100 mg kg-1 em um modelo de camundongo com malária 

por P. berghei (redução de 100% na parasitemia no dia 5 pós-infecção). Para 

investigar a composição química dos extratos, desenvolvemos um método 

envolvendo HPLC-qTOF. O perfil químico dos extratos ativos indicou 32 compostos, 

incluindo galotaninos, derivados do ácido elágico e flavonóides. O componente 

comum nos extratos polares ativos foi o ácido elágico (EA), que pode contribuir 

favoravelmente para a atividade inibitória in vitro e in vivo observada neste estudo. 

 

Parasitological profiling shows 4(1H)-quinolone series potential for malaria drug 

development 

Eur. J. Med. Chem., 2021, https://doi.org/10.1016/j.ejmcr.2021.100012 

Juliana O. de Souza, Suzete M. Almeida, Guilherme E. de Souza, Camila L. Zanini, 

Everton M. da Silva, Juliana Calit, Daniel Y. Bargieri, Kangsa Amporndanei, Svetlana 

Antonyuk, S. Smar Hasnain, Fabio C. Cruz, Dhelio B. Pereira, Glaucius Oliva, Arlene 

G. Corrêa, Anna Caroline C. Aguiar, Rafael V. C. Guido 

 

A 4(1H)-quinolona é um modelo atraente para campanhas de descoberta de 

medicamentos antimaláricos. Dado o atual aumento global da resistência a 

medicamentos e inseticidas, a descoberta de novos medicamentos antimaláricos é 

uma meta urgente para o combate à malária. Aqui, a síntese e o perfil antiplasmodial 

de uma série de derivados de 4(1H)-quinolona são relatados. Quatro compostos 

mostraram atividades inibitórias na faixa submicromolar contra um painel de cepas 

de Plasmodium falciparum sensíveis e resistentes (IC50s = 0,07–0,48 μM) e não 

foram observadas atividades citotóxicas (SI > 210) nem hemolíticas. Os compostos 

representativos da série mostraram inibição in vitro de ação lenta, atividades 

inibitórias aprimoradas sobre as formas eritrocíticas posteriores do parasita e 

atividade submicromolar contra o estágio oocineto (IC50ook = 0,7 μM). A avaliação 

do mecanismo de ação indicou que o precursor, composto 4 (LSPN182), é um 

https://doi.org/10.1016/j.ejmcr.2021.100012
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inibidor potente (IC50Pfbc1 = 0,5 μM) e seletivo (SI > 120) para o complexo 

citocromo bc1 de P. falciparum. Além disso, o pioneiro exibiu atividade considerável 

contra isolados de campo clínico de P. falciparum e P. vivax (IC50s de 0,5 e 1,5 μM, 

respectivamente), um comportamento inibitório sinérgico perceptível quando 

combinado com o antimalárico proguanil (FICindex < 1) e modesto eficácia oral a 50 

mg/kg em um modelo de camundongo de malária por P. berghei (redução de 45% 

na parasitemia no dia 7 pós-infecção). Assim, os derivados de 4(1H)-quinolona são 

quimiotipos atraentes dotados de atividade relevante in vitro, ex vivo e in vivo. 

 

New Isoquinoline Alkaloids from Paraphaeosphaeria sporulosa F03, a Fungal 

Endophyte Isolated from Paepalanthus planifolius 

Planta Med., 2022, DOI: 10.1055/a-1706-4642 

Marcelo R. de Amorim, Tiago A. Paz, Luciano da S. Pinto, Felipe Hilário, Camila L. 

Zanini, Anna Caroline C. Aguiar, Débora E. S. Silva, Maysa Furlan, Rafael V. C. 

Guido, Taís M. Bauab, Adelino V. de G. Netto, Lourdes C. dos Santos 

 

Como parte de nossos esforços contínuos para descobrir novos compostos 

bioativos de fontes de fungos endofíticos, investigamos o extrato da cepa 

Paraphaeosphaeria sporulosa F03. O estudo levou ao isolamento de quatro novos 

alcalóides de 3-metil-isoquinolina (1 – 4) e quatro policetídeos conhecidos (5 – 8). As 

estruturas dos compostos 1 – 4 foram elucidadas por experimentos de RMN 1D e 2D 

e análise de HRMS. A configuração absoluta de 4 foi determinada pela comparação 

de seu espectro de dicroísmo circular eletrônico experimental com dados calculados. 

Os compostos 1 – 4 exibiram atividade antifúngica com valores mínimos de 

concentração inibitória variando de 6,25 – 50 µg/mL contra seis espécies de Candida, 

mas não apresentaram atividade citotóxica contra as linhagens de células tumorais 

humanas A549 (pulmão), MCF-7 (mama), e HepG2 (hepatocelular). Além disso, o 

composto 4 exibiu atividade antiplasmodial na faixa micromolar baixa (IC50 = 4 µM). 

 

 


