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RESUMO
SOUZA, G. E. Descoberta de derivados de marinoquinolina como inibidores de
Plasmodium falciparum. 2022. 134 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.
A malária é a doença tropical com maior taxa de mortalidade global. O surgimento de
resistência às terapias de primeira linha reforça a necessidade de descoberta e
desenvolvimento de novos candidatos a fármacos. O objetivo deste trabalho foi a descoberta
de novos derivados marinoquinolínicos (pirrolo[2,3-c]quinolínicos) como inibidores do
desenvolvimento da forma assexuada de Plasmodium falciparum. Nesse sentido, as posições
1, 3, 4 e 7 do núcleo marinoquinolínico foram exploradas para a obtenção de derivados mais
potentes e seletivos. Um total de 167 compostos foram sintetizados e tiveram sua atividade
biológica avaliada quanto a potência inibitória in vitro, citotoxicidade e seletividade. Os
estudos da relação entre estrutura e atividade (SAR) dos derivados marinoquinolínicos
levaram à identificação do composto 90 como o derivado mais potente e seletivo da série
(IC503D7 = 0,14 µM; IC50HepG2 > 12,5 µM; SI > 89). Ensaios conduzidos com compostos
representativos da série mostraram que as marinoquinolinas possuem baixa propensão em
selecionar parasitos resistentes. Ensaios de microscopia confocal de fluorescência mostraram
que as marinoquinolinas se distribuem de forma difusa no interior do P. falciparum. Estudos
de investigação do mecanismo de ação indicaram que as marinoquinolinas não atuam através
da inibição da biossíntese de isoprenoides, porém são capazes de inibir cisteíno-proteases
citoplasmáticas do parasito. A avaliação do representante da série 151 frente a um painel de
cepas resistentes forneceu novas evidências de que marinoquinolinas possuem mecanismo de
ação antiplasmodial diferente ao dos antimaláricos como cloroquina, pirimetamina,
sulfadoxina, mefloquina, atovaquona e MMV692848. Além disso, 151 foi capaz de eliminar
parasitos que já possuem resistência a esses antimaláricos. Em conclusão, a série das
marinoquinolinas possui considerável potencial, demonstrado pela alta potência e seletividade
dos membros da série, aliada ao baixo efeito tóxico em células hepáticas, o mecanismo de
ação diferente ao dos fármacos-padrão, o rápido efeito na inibição do crescimento parasitário
e a pronunciada atividade inibitória frente as cepas resistentes do parasito. Portanto, esse
conjunto de propriedades antiplasmodial dão suporte ao planejamento racional de novos
derivados com propriedades otimizadas visando o desenvolvimento da próxima geração de
fármacos antimaláricos.
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ABSTRACT
SOUZA, G. E. Discovery of marinoquinoline derivatives as Plasmodium falciparum
inhibitors. 2022. 134 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.
Malaria is the tropical disease with the highest global killing rate. The emergence of
resistance to the first line therapies confirms the necessity of the discovery and development
of new drug candidates. The objective of this work was the discovery of new marinoquinoline
(pyrrolo[2,3-c]quinoline) derivatives as inhibitors of the development of Plasmodium
falciparum asexual form. In this sense, the positions 1, 3, 4 and 7 of the marinoquinolinic
scaffold were investigated for the discovery of potent and selective derivatives. A total of 167
compounds were synthesized and assessed for the in vitro inhibitory potency, cytotoxicity,
and selectivity. Structure-activity relationship studies led to the identification of compound 90
as the most potent and selective derivative of the series (IC 503D7 = 0.14 µM; IC50HepG2 > 12.5
µM; SI > 89). Marinoquinolines were shown to possess low propensity of selecting resistant
parasites. Confocal fluorescence microscopy showed that marinoquinolines are distributed
diffusely within P. falciparum. Mechanism of action investigation studies indicated that
marinoquinolines did not inhibit isoprenoid biosynthesis, however they were inhibitors of the
cytoplasmatic cysteine-proteases of the parasite. The evaluation of the series’ representative
compound 151 against a panel of resistance strains provided new evidence that
marinoquinolines have a unique antiplasmodial mechanism of action when compared to
antimalarials as chloroquine, pyrimethamine, sulfadoxine, mefloquine, atovaquone and
MMV692848. Moreover, 151 eliminated the parasites resistant to these antimalarials. In
conclusion, the marinoquinoline series has considerable potential, demonstrated by the high
potency and selectivity of the series’ representatives. In addition, these compounds showed
low cytotoxic effect in hepatic cells, different mechanism of action compared to the standard
antimalarials, fast-acting inhibition of parasite growth and pronounced inhibitory activity
against resistant strains of the parasite. Therefore, the antiplasmodial profiling of the
marinoquinoline series supports the rational design of new derivatives with optimized
properties aiming at the development of the next generation of antimalarial drugs.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Panorama geral da malária
A malária é a doença tropical com maior taxa de mortalidade global. Em 2019,

estimaram-se 227 milhões de novos casos em 85 países endêmicos para a malária. Em 2020,
um ano após a pandemia de COVID-19 e interrupção de serviços, o número estimado de
novos casos de malária aumentou para 241 milhões, um adicional de 14 milhões de casos
comparado a 2019.1 O número de mortes por malária caiu de 896 mil em 2010 para 562 mil
em 2015, e para 558 mil em 2019. No entanto, em 2020 o número de mortes por malária
aumentou para 627 mil, um aumento de 12% em relação a 2019. Esse aumento expressivo na
mortalidade da malária é principalmente atribuído às interrupções das formas de controle da
parasitose durante a pandemia de COVID-19.1 A África subsaariana é atualmente a região
mais crítica com relação a esta doença, com quatro países (Nigéria, Congo, Tanzânia e
Moçambique) responsáveis por metade das mortes por malária.1 A Figura 1 ilustra o número
de mortes causadas por Plasmodium falciparum no ano de 2019.

Figura 1 - Mortes causadas por Plasmodium falciparum em todas as faixas etárias em 2019.
Fonte: THE MALARIA...2

Das mais de 120 espécies do gênero Plasmodium que infectam mamíferos, aves e
répteis, somente seis são conhecidas por infectarem humanos regularmente. O P. falciparum
produz altos níveis de parasitos no estágio sanguíneo que são sequestrados em órgãos críticos
em todos os grupos etários e causam anemia grave em crianças africanas, nas quais a vasta
maioria das mortes por malária ocorrem. P. vivax normalmente produz sintomas mais brandos,
mas também é capaz de produzir sintomas graves, e episódios recorrentes da doença são
associados a uma significativa morbidade. P. malariae, e as espécies simpátricas
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morfologicamente indistinguíveis P. ovale curtisi e P. ovale wallikeri são pouco estudadas,
mas a gravidade da doença é geralmente similar à da malária vivax não-complicada. Por fim,
a malária causada por Plasmodium knowlesi é primariamente zoonótica e encontrada no
Sudeste Asiático.

1.2

Epidemiologia
A malária é uma doença de regiões tropicais e subtropicais, tendo sido erradicada de

países de regiões temperadas ao longo dos últimos 100 anos. É transmitida pela picada de
mosquitos fêmeas do gênero Anopheles.3–5 A incidência da doença depende da adequação
ambiental para vetores locais em termos de altitude, clima, vegetação e implementação de
medidas de controle, e consequentemente está ligada a pobreza, desastres naturais e guerra.
Rotas de transmissão menos comuns incluem de mãe para filho, ou via transfusão sanguínea,
uma ocorrência rara em países não-endêmicos, mas um risco significativo em regiões com
escassez de recursos.6-7
P. falciparum e P. vivax são as espécies predominantes ao redor do mundo, com uma
incidência estimada de 236 milhões e 4,6 milhões de casos respectivamente em 2020.1 A
maioria dos casos de malária falciparum ocorre na África Subsaariana (aproximadamente 228
milhões de casos) onde a transmissão permanece intensa em vários locais, embora haja
variação considerável na incidência dentro dos países e entre países,8-9 enquanto a malária
vivax é muito menos comum nesta região. Na Ásia e na Oceania, o número de casos de
malária é geralmente menor e as proporções entre P. vivax e P. falciparum são similares,
enquanto nas Américas o número de casos de malária vivax excede falciparum em mais de
duas vezes.1
P. malariae e P. ovale possuem distribuição global, mas com baixa incidência, com P.
ovale sendo encontrado principalmente na África e no Sudeste Asiático. Macacos são os
hospedeiros naturais de P. knowlesi. Na Malásia, que possui alta incidência de malária
knowlesi, casos foram inicialmente diagnosticados erroneamente como P. malariae devido às
similaridades morfológicas quando examinados sob microscopia óptica. 10 A real incidência
global da doença não é conhecida; no entanto, embora este parasito seja capaz de ser
transmitido pelo Anopheles dirus, um vetor importante da malária humana, ainda se trata
predominantemente de uma zoonose. Infecções humanas com outras malárias símias como P.
cynomolgi e P. simium podem ocorrer. Assume-se que são eventos pouco frequentes com a
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ressalva de que o exame microscópico de rotina pode falhar em distinguir estas espécies
daquelas mais comuns.11-12

1.3

Biologia

Figura 2 – Ciclo de vida da malária humana.
Fonte: Adaptada de FLANNERY.13

As fases envolvendo o hospedeiro humano do ciclo de vida do Plasmodium estão
mostradas na Figura 2. Esporozoítos são inoculados pela picada de um mosquito fêmea
infectado do gênero Anopheles. Os parasitos passam por um estágio hepático pré-eritrocítico
que tipicamente dura 1-2 semanas antes do aparecimento do estágio sanguíneo, onde vários
ciclos de replicação assexuada produzem números crescentes de parasito e levam ao quadro
de sintomas da doença em humanos. Uma subpopulação de parasitos intraeritrocíticos
procede ao desenvolvimento sexuado, produzindo gametócitos fêmeas e machos. 14-15 Estes
estágios transicionais transmitem a malária ao mosquito através do repasto sanguíneo.
Gametócitos machos exflagelam no intestino do mosquito e gametas machos e fêmeas se
fundem para formar um zigoto que se transforma em um oocineto móvel e atravessa a parede
intestinal. O oocisto libera esporozoítos que migram para as glândulas salivares do mosquito,
completando o ciclo de vida.
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Em infecções por P. vivax e P. ovale, esporozoítos podem se desenvolver em estágios
dormentes denominados hipnozoítos, que causam relapsos meses ou anos após a infecção
inicial.

1.4

Patogênese

Os sintomas da malária surgem uma vez que o ciclo eritrocítico produz uma
parasitemia acima de um certo limiar (aproximadamente 100 parasitos por µL). Os períodos
de incubação são tipicamente de 10-14 dias para P. falciparum ou P. knowlesi, 2-3 semanas
para P. vivax e P. ovale, e 18 dias ou mais para P. malariae; no entanto, existe variação, como
no caso de algumas cepas de P. vivax que possuem um período de incubação primário de 3-6
meses.16 Relatos clássicos descrevem picos febris periódicos em intervalos correspondentes
ao tamanho do ciclo eritrocítico da espécie infectante (48 h para P. falciparum, vivax ou ovale,
e 72 h para P. malariae), resultantes da sincronização dos estágios de desenvolvimento, mas
tais padrões agora são raramente observados.16
O P. falciparum é conhecido por sequestrar eritrócitos contendo parasitos maduros em
vasos sanguíneos pequenos e médios, evitando o clearance do parasito pelo baço, mas
causando lesões no endotélio do hospedeiro e obstrução da microvasculatura. A citoadesão é
mediada pela proteína PfEMP1 (do inglês, Plasmodium falciparum erythrocyte membrane
protein 1), uma família de variantes clonais exportadas à superfície do eritrócito infectado e
codificadas pela família de genes var. Os subtipos da PfEMP1 se ligam a diferentes receptores
endoteliais; por exemplo, aqueles que se ligam à molécula-1 de adesão intercelular e ao
receptor de proteína C endotelial estão associados a malária cerebral. 17-18 Eritrócitos
infectados também se ligam a células não-infectadas (roseteamento), e células não-infectadas
se tornam menos deformáveis, exacerbando a obstrução da microvasculatura.
O efeito clínico do sequestro e da disfunção endotelial associada depende do órgão
envolvido. No cérebro há contribuição ao coma, nos pulmões leva a predisposição a falha
respiratória, e em mulheres grávidas, o sequestro no espaço interviloso da placenta leva à
malária placentária, com consequências como anemia materna, baixo peso de nascimento,
parto prematuro, e risco aumentado de aborto e natimortalidade. 19-20
A anemia é um sintoma comum da malária e é tipicamente de origem multifatorial,
com a perda de eritrócitos sendo a causa primária em infecções agudas, visto que o baço filtra
tanto eritrócitos infectados como eritrócitos não-infectados danificados.21 Há também
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hemólise intravascular, que pode atingir níveis massivos, bem como supressão da medula
óssea e diseritropoiese.

1.5

Apresentação clínica

A malária é convenientemente dividida em duas apresentações de sintomas: nãocomplicada e grave. Os sintomas da malária não-complicada são muito inespecíficos, e
podem incluir febres, calafrios, dores no corpo, dores de cabeça, tosse e diarreia, tornando o
diagnóstico clínico não confiável. Em áreas não-endêmicas, o resgate preciso do histórico de
viagens em todos os pacientes com febre é a chave para o diagnóstico correto. Conforme há a
progressão da doença, alguns pacientes podem desenvolver o clássico paroxismo malárico,
com picos da doença se alternando com períodos assintomáticos. 22 O paroxismo malárico
compreende três estágios sucessivos. O primeiro é um estágio frio de 15 a 60 minutos
caracterizado por tremores e sensação de frio. Em seguida vem o estágio quente de 2 a 6 horas,
no qual há febre (algumas vezes alcançando até 41 ºC), rubor, pele seca, e frequentemente
dores de cabeça, náusea e vômito. Por fim, há o estágio de suor de 2 a 4 horas, durante o qual
a febre cai rapidamente e há sudorese do paciente. Em todos os tipos de malária, a resposta
febril periódica é causada pela ruptura de esquizontes maduros. Em malária vivax e ovale,
esquizontes maduros rompem a cada 48 h, portanto a periodicidade da febre é terçã (malária
terçã), enquanto que na infecção por P. malariae, a febre ocorre a cada 72 h (malária quartã).
A febre na malária falciparum pode ocorrer a cada 48 h, mas é frequentemente irregular, não
apresentando periodicidade distinta. Estes clássicos padrões febris normalmente não são
observados no início da infecção, de modo que a ausência de febres periódicas e sincronizadas
não descarta a possibilidade de infecção malárica.22
A malária falciparum grave possui critérios específicos de diagnóstico. Para avaliação
clínica rápida, uma lista curta de sinais de perigo é utilizada, a qual inclui prostração,
respiração profunda rápida (característica de acidose), e estado de consciência comprometido.
As manifestações mais comuns da malária grave são malária cerebral, dano pulmonar agudo
(que pode progredir à síndrome de desconforto respiratório agudo), dano renal agudo
(tipicamente na forma de necrose tubular aguda) e acidose. 23 Anemia grave (sem disfunções
significativas em órgãos) é comumente observada em crianças. Outras diferenças na
apresentação da doença em crianças em comparação a adultos incluem maior frequência de
convulsões, hipoglicemia, sepse concomitante, e, menos frequentemente, edema pulmonar e
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falha renal.24,25 A taxa de letalidade de malária cerebral tratada é de normalmente 10-20% e
pode alcançar 50% em mulheres grávidas.16

1.6

Diagnóstico laboratorial

A confirmação da presença de parasitos em todos os casos de malária garante o
tratamento antimalárico espécie-específico e aponta a outras doenças em casos negativos. O
padrão ouro para o diagnóstico de malária permanece a microscopia óptica, com lâminas de
gota espessa fornecendo sensibilidade e esfregaços sanguíneos permitindo especiação e
quantificação. No entanto, testes de diagnóstico rápido são atualmente predominantes como
primeira linha de investigação 26 com grande variedade de dispositivos disponíveis. Devido à
distribuição de espécies, em grande parte da África, um teste específico para P. falciparum
baseado na proteína PfHRP2 (do inglês, Plasmodium falciparum histidine rich protein 2) é
frequentemente usado.27 Em outros lugares, testes de diagnóstico rápido frequentemente
incorporam tanto uma fita com detecção de HRP2 de P. falciparum e uma fita com detecção
da enzima lactato desidrogenase de todas as malárias humanas, embora seja relativamente
pouco sensível para diagnóstico de P. knowlesi. Na América Latina, deleções do gene HRP2
tornam testes baseados em HRP2 não confiáveis, 28 e há evidência de que este problema pode
também se estender para a África.29 Parasitemias muito altas de P. falciparum podem também
produzir resultados negativos devido ao efeito prozona.30
O limiar de detecção para estes métodos padrão é de aproximadamente 50 parasitos
por µL (microscopia) e 200 parasitos por µL para testes rápidos baseados em PfHRP2 (muitas
vezes maior para testes rápidos para não-falciparum). Testes baseados em amplificação de
ácidos nucleicos fornecem sensibilidade muito maior (frequentemente abaixo de um parasito
por µL).31

1.7

Tratamento da malária

O tratamento da malária, particularmente por P. falciparum, foi revolucionado pela
introdução dos derivados de artemisinina nos anos 1990, um grupo de compostos
semissintéticos produzidos de qinghaosu (artemisinina), um produto natural da planta absinto
doce (Artemisia annua). As artemisininas são rapidamente eficazes, seguras e bem toleradas.
Sua descoberta pelo Projeto 523, na China, foi reconhecida pela concessão do Prêmio Nobel
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de 2015 a Tu Youyou.32 Vários compostos com ação antimalárica já foram e seguem sendo
usados no tratamento da malária, conforme descrito a seguir.

1.7.1 Antimaláricos

1.7.1.1

Quinina

Figura 3 – Estrutura química da quinina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Primeiramente isolada do casco da árvore cinchona em 1820, a quinina tem sido usada
como um dos tratamentos mais eficazes para a malária até o momento. 33 Resistência à quinina
foi reportada pela primeira vez nos anos 1980s34 e desde 2006, a quinina não é mais usada
como um tratamento de linha de frente para a malária, embora ainda permaneça na Lista de
Medicamentos Essenciais da Organização Mundial da Saúde35 para o tratamento da malária
grave em casos em que artemisininas não estão disponíveis.
A porção quinolínica é responsável pelas propriedades da quinina; no entanto, o
entendimento do modo de ação de antimaláricos quinolínicos permanece incompleto. 36
Acredita-se que antimaláricos quinolínicos atuem no ciclo eritrocítico do parasito. Durante
este estágio do ciclo de vida, a digestão da hemoglobina do hospedeiro e a concomitante
acumulação do grupo químico heme ocorre no interior do vacúolo digestivo.37 O parasito
então converte este heme, tóxico ao parasito, no cristal insolúvel hemozoína. 38 Foi
demonstrado que compostos antimaláricos baseados em quinolinas são capazes de inibir a
formação da hemozoína sintética β-hematina.39–42
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1.7.1.2

Quinacrina

Figura 4 – Estrutura química da quinacrina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A quinacrina foi predominantemente utilizada durante a Segunda Guerra Mundial
como um agente profilático, vendida sob o nome comercial de Atebrine.43 Este composto é
um derivado do azul de metileno, outro antimalárico que foi descoberto em 1891 como eficaz
no tratamento da malária.44-45 Seu uso diminuiu ao longo dos anos, mas o azul de metileno e
seus derivados são objetos de crescente interesse,46 estando atualmente em ensaios clínicos
como uma combinação com a primaquina. A quinacrina não é mais utilizada atualmente
devido à alta chance de efeitos colaterais, como psicose tóxica.47
O mecanismo de ação da quinacrina contra parasitos da malária permanece
desconhecido, mas já foi demonstrado que o fármaco é capaz de interagir com a β-hematina,
consequentemente inibindo a formação da hemozoína e o desenvolvimento de parasitos
intraeritrocíticos.48

1.7.1.3

Cloroquina
Durante os anos 1940s, a cloroquina foi utilizada para tratar todas as formas da

malária com poucos efeitos colaterais.49 A resistência à cloroquina foi primeiramente
reportada nos anos 1950s e, ao longo dos anos, muitas cepas de malária desenvolveram
resistência. De fato, cepas resistentes (K1, 7GB, W2, Dd2 etc.) do parasito da malária são
atualmente usadas em ensaios de avaliação de potência como forma de demonstrar eficácia. 50
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A cloroquina está na Lista de Medicamentos Essenciais para o tratamento de P. vivax em
regiões onde a resistência não foi desenvolvida.35
A forma como a cloroquina atua contra a malária ainda não é completamente
compreendido, mas duas possibilidades são consideradas e apresentadas a seguir.
Primeiramente, é sabido que a cloroquina se liga a DNA e RNA. Estudos iniciais sugeriram
que a cloroquina poderia inibir a síntese de DNA e RNA ligando-se a ácidos nucleicos via
forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio, e forças de van der Waals. 51-52 Isto pode explicar
porque a cloroquina e a hidroxicloroquina podem inibir a replicação de certos vírus in vitro,
como HIV, Zika vírus, influenza A, herpes simplex, SARS-CoV e Chikungunya.53 Portanto, é
razoável considerar que a cloroquina possa interagir da mesma forma com a maquinaria de
DNA/RNA do Plasmodium no interior dos eritrócitos. Porém, as interações entre a cloroquina
e o material genético do Plasmodium no interior do núcleo do parasito requerem altas
concentrações do fármaco (em um nível tóxico que exerce efeito inibitório até mesmo no
crescimento das células hospedeiras), muito maior do que a concentração necessária para o
clearance dos parasitos in vivo.54 Portanto, esta ideia é considerada desfavorável.
O outro mecanismo proposto se baseia no efeito da cloroquina como uma base fraca
nos grupamentos heme. Durante o ciclo de vida dos parasitos nos eritrócitos, a hemoglobina
do hospedeiro é degradada por proteases do parasito denominadas plasmepsinas (I-IV) e
falcipaínas55 para suprir sua demanda por aminoácidos. O heme livre liberado é
subsequentemente polimerizado em hemozoína, um metabólito cristaloide preto e marco dos
parasitos do gênero Plasmodium, em um processo que ocorre em um compartimento acídico
do parasito denominado vacúolo digestivo. A similaridade estrutural entre o heme
(monomérico) e a hemozoína (dimérico) é bem conhecida e preservada em baixos pHs, mas
prontamente desassociada em soluções alcalinas. 56 Portanto, o acúmulo da base fraca
cloroquina no vacúolo digestivo pode impedir naturalmente a dinâmica de cristalização
devido ao aumento de pH. Corroborando a isto, estudos recentes mostraram que a cloroquina
se liga ao heme e às superfícies cristalinas com alta afinidade, bloqueando assim a formação
da hemozoína em todas as etapas da cristalização, 57-58 permitindo assim a toxicidade do heme
livre aos parasitos.
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Figura 5 – Estrutura química da cloroquina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

1.7.1.4

Mefloquina

Figura 6 – Estrutura química da quinacrina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A mefloquina foi desenvolvida nos anos 1970s pelo Exército dos Estados Unidos59 e é
ainda utilizada atualmente, sendo também um dos medicamentos na Lista de Medicamentos
Essenciais. Introduzida originalmente para o tratamento da malária resistente à cloroquina, ela
foi usada como um fármaco curativo e profilático. A resistência foi primeiramente reportada
em 1986.60 Acredita-se que compostos quinolínicos estruturalmente relacionados (como
quinina, quinacrina, cloroquina e mefloquina) atuem através da perturbação da digestão da
hemoglobina no estágio sanguíneo do parasito. 54 Estes fármacos são comumente usados em
combinação (como mefloquina e artesunato) visando reduzir a chance de desenvolvimento de
resistência. A mefloquina é comumente vendida na forma racêmica sob o nome comercial de
Lariam, no entanto seu uso tem sido reduzido devido à toxicidade ao sistema nervoso central
que possivelmente afeta um grande número de seus usuários. 61
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1.7.1.5

Halofantrina

Figura 7 – Estrutura química da halofantrina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Desenvolvida entre os anos 1960s e 1970s pelo Walter Reed Army Institute of
Research,62 a halofantrina foi inicialmente usada para o tratamento contra todas as formas do
plasmódio. Seu uso diminuiu ao longo do tempo devido ao número de efeitos colaterais
indesejáveis, como o potencial para altos níveis de cardiotoxicidade. Ela é usada somente
como um fármaco curativo e não para profilaxia devido ao alto risco de toxicidade e suas
propriedades farmacológicas incertas. Estruturas cristalográficas sugerem que a formação de
uma ponte salina entre o grupo amino protonado da halofantrina e o grupo propionato
desprotonado do heme pode interromper a formação da hemozoína. 63

1.7.1.6

Artemisinina e seus derivados

A artemisinina foi isolada primeiramente em 1971 por Tu Youyou da planta Artemisia
annua, uma erva comumente usada na medicina tradicional chinesa. 64 Devido ao grande
impacto positivo da artemisinina no combate da malária, Youyou recebeu o Prêmio Nobel de
Fisiologia ou Medicina em 2015 por “suas descobertas com relação a uma nova terapia contra
a malária”.32 A artemisinina se mostrou eficaz contra todas as formas multirresistentes do P.
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falciparum. Os derivados mais comuns da artemisinina são o arteméter, artesunato e o arteéter.
Estes derivados semissintéticos são pró-fármacos que são transformados no metabólito ativo,
a diidroartemisinina. O uso de artemisininas tem sido essencial na luta contra a malária, com
as terapias de combinação com derivados de artemisinina compondo a maioria dos
tratamentos atuais.65 O primeiro relato de resistência à artemisinina foi no Camboja em
2008.66 Dez anos depois, em fevereiro de 2018, um relatório foi publicado identificando mais
de 30 casos independentes de resistência à artemisinina no Sudeste Asiático, especificamente
com resistência à combinação diidroartemisinina-piperaquina.67
O mecanismo de ação pelo qual a artemisinina atua tem sido amplamente debatido. 68
A teoria mais aceita é a de que a molécula é ativada pelo heme para gerar radicais livres, que
por sua vez danificam proteínas necessárias à sobrevivência do parasito. 69,70 Apesar disso,
evidências para vários outros possíveis mecanismos foram encontradas. Em 2013, uma
abordagem computacional foi usada para determinar o mecanismo de ação baseado em
estudos anteriores, identificando o heme e a proteína PfATP6 (transportadora de Ca2+) como
potenciais modos de ação.71 Mais recentemente, em 2015, mostrou-se que a artemisinina está
associada a uma sobrerregulação nas vias de resposta a proteínas desenoveladas, que podem
estar ligadas a um menor desenvolvimento do parasito. 72 Outro estudo mostrou que a
artemisinina é um potente inibidor da fosfatidilinositol-3-quinase de P. falciparum.73

Figura 8 – Estrutura química da artemisinina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

1.7.1.7

Amodiaquina
A amodiaquina foi primeiramente sintetizada em 1948. 74 Ela é principalmente

utilizada no tratamento da malária falciparum não-complicada quando usada em combinação
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com o artesunato. De forma similar à cloroquina, acredita-se que o modo de ação da
amodiaquina envolva complexação com o heme e inibição da formação de hemozoína.75

Figura 9 – Estrutura química da amodiaquina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

1.7.1.8

Piperaquina

Figura 10 – Estrutura química da piperaquina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A piperaquina foi desenvolvida nos anos 1960s na China como parte do Programa
Nacional de Eliminação da Malária.76 Inicialmente usada na China como substituição para a
cloroquina, o surgimento de resistência levou a uma diminuição no seu uso como monoterapia.
Enquanto o mecanismo de ação da piperaquina não é completamente compreendido, estudos
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sugerem que ela age através do seu acúmulo no vacúolo digestivo e inibição da detoxificação
do heme através da ligação a espécies que contêm heme. 65,77 Atualmente, a piperaquina é
usada como fármaco parceiro da diidroartemisinina no tratamento da malária.

1.7.1.9

Lumefantrina

Figura 11 – Estrutura química da lumefantrina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A lumefantrina foi primeiramente sintetizada em 1976 como parte do “Projeto 523”,
destinado à pesquisa de antimaláricos na China, o qual também resultou na descoberta da
artemisinina.78 O mecanismo de ação exato da lumefantrina é desconhecido, mas estudos
sugerem que ela inibe a síntese de ácidos nucleicos e proteínas através da inibição da
formação de β-hematina pela complexação com a hemina.75 A lumefantrina é atualmente
usada somente em combinação com o arteméter.

1.7.1.10

Proguanil e atovaquona

O proguanil foi primeiramente reportado em 1945 como um dos primeiros fármacos
antimaláricos da classe dos antifolatos,79 enquanto a atovaquona foi primeiramente reportada
em 1991 para o tratamento de infecções por protozoários. 80 A combinação destes dois
fármacos, comumente vendida como Malarone, tem sido vendida pela GlaxoSmithKline
(GSK) desde o início dos anos 2000s, e se provou um antimalárico eficaz devido ao efeito
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sinérgico destes dois componentes. Isto ocorre, em grande parte, devido aos diferentes
mecanismos de ação dos compostos. A atovaquona atua como um inibidor do complexo do
citocromo bc1, bloqueando o transporte mitocondrial de elétrons.81 O proguanil (quando
usado sozinho) atua como um inibidor da diidrofolato redutase (DHFR) através do seu
metabólito, cicloguanil. No entanto, quando usado em combinação com a atovaquona, o
proguanil reduz a concentração de atovaquona necessária ao tratamento. 82 A combinação
atovaquona/proguanil ainda segue disponível para o tratamento da malária resistente à
cloroquina.

Figura 12 – Estrutura química do proguanil (à esquerda) e da atovaquona (à direita).
Fonte: Elaborada pelo autor.

1.7.1.11

Pirimetamina e sulfadoxina

A pirimetamina foi desenvolvida no início dos anos 1950s por Gertrude Elion e
George Hitchings.83 O desenvolvimento da pirimetamina foi parte dos esforços que
concederam a Elion, Hitchings e Black o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1988
por “suas descobertas de importantes princípios para tratamentos farmacológicos”. 84 A
sulfadoxina foi desenvolvida no início dos anos 1960s. 85 Ela não é mais utilizada como um
fármaco preventivo devido aos altos níveis de resistência. Ambos os fármacos são conhecidos
por terem como alvo a via de biossíntese de folatos no parasito. 86 A pirimetamina inibe a
diidrofolato redutase, enquanto a sulfadoxina inibe a diidropteroato sintetase.
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Figura 13 – Estrutura química da pirimetamina (à esquerda) e da sulfadoxina (à direita).
Fonte: Elaborada pelo autor.

1.7.1.12

Primaquina

Figura 14 – Estrutura química da primaquina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

As propriedades antimaláricas da primaquina, uma 8-aminoquinolina, foram
primeiramente documentadas em 1946. O fármaco apresentou atividade contra formas
assexuadas e sexuadas do parasito, bem como contra esquizontes hepáticos e hipnozoítos. 87–89
Desde os anos 1950s, médicos dependiam da primaquina como único agente licenciado para a
cura radical da infecção por P. vivax, até a descoberta da tafenoquina (Seção 1.7.1.13). No
entanto, apesar dos 60 anos de uso contínuo, ainda não há evidência ou consenso quanto à
dosagem. Embora a farmacocinética da primaquina tenha sido bem caracterizada em
indivíduos saudáveis e homens adultos com malária, não há virtualmente nenhum dado
disponível em crianças ou mulheres grávidas, as populações mais vulneráveis com
necessidade urgente de uma cura radical eficaz.
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A primaquina pode resultar em hemólise significativa, particularmente em indivíduos
com deficiência da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD). A deficiência de G6PD é
a enzimopatia hereditária mais comum no mundo, com uma prevalência entre 2% e 40%. 90
Geralmente, quanto mais grave a deficiência enzimática, maior a gravidade da hemólise;
indivíduos com menos de 10% da atividade enzimática têm risco de hemólise potencialmente
fatal mesmo após uma única dose de primaquina.91 Indivíduos com variantes mais brandas
podem apresentar efeitos negligenciáveis quando expostos à primaquina. 92 Tendo em vista o
risco das reações adversas, as estratégias de dosagem da primaquina são influenciadas mais
fortemente por preocupações quanto à toxicidade do que pela eficácia absoluta. Estas
preocupações são particularmente importantes em locais com poucos recursos, onde a
testagem de rotina para a deficiência de G6PD não está disponível. Estudos clínicos iniciais
demonstraram que o determinante principal da eficácia terapêutica é a dose total de
primaquina administrada, e não a dosagem diária ou a duração do tratamento.93 Alguns
formuladores de políticas tentam mitigar os riscos de danos graves optando por uma dose
diária menor espalhada ao longo de 14 dias ou uma única dose semanal por 8 semanas para
pacientes com deficiência da G6PD. 94 Em última instância, a eficácia de tais regimes depende
da adesão, a qual é uma função de vários fatores, como tolerabilidade, duração da terapia e
supervisão da administração do fármaco.
Um estudo recente95 demonstrou que metabólitos hidroxilados da primaquina são
responsáveis pela eficácia contra estágios hepáticos e estágios sexuados de P. falciparum. A
atividade antimalárica da primaquina contra estágios hepáticos depende da enzima CYP2D6
do hospedeiro, enquanto o metabólito hidroxilado apresenta atividade direta, independente de
CYP2D6. A primaquina requer metabolismo hepático para exercer atividade contra
gametócitos. O metabólito hidroxilado exerce eficácia antimalárica modesta contra
gametócitos; no entanto, a potência é aumentada em mil vezes na presença do citocromo P450
NADPH:oxidoredutase (CPR) do fígado e da medula óssea. O aumento da eficácia do
metabólito hidroxilado ocorre devido à redução direta de metabólitos quinoneimina pela CPR
com a geração concomitante e excessiva de H 2O2, levando à morte do parasito.

1.7.1.13

Tafenoquina

Primeiramente descoberta em 1978 no Walter Reed Army Institute of Research, a
tafenoquina foi recentemente aprovada pelo United States Food and Drug Administration para
o uso como o primeiro e mais novo tratamento de dose única para o tratamento radical da
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malária vivax em mais de 60 anos.96 Acredita-se que a tafenoquina seja um pró-fármaco que é
então metabolizado na forma ativa quinona, embora o mecanismo de ação não seja
completamente conhecido.97 É atualmente vendido sob o nome comercial de Krintafel.

Figura 15 – Estrutura química da tafenoquina.
Fonte: Elaborada pelo autor.

1.7.2 Tratamento da malária grave

Todos os pacientes diagnosticados com malária grave, incluindo mulheres em todos os
trimestres da gravidez, devem receber artesunato parenteral. 24 O artesunato foi comprovado
como vastamente superior à quinina em grandes testes clínicos, com redução de mortalidade
de 35% [CI95%: 18,5-47,6] em adultos do Sudeste Asiático e 22% [CI95%: 8,1-36,9] em
crianças Africanas.98-99 Se houver prescrição de quinina, uma segunda dose deve ser
administrada 8 h após o início da primeira infusão. 100 Arteméter intramuscular é uma
alternativa, mas foi avaliado como inferior ao artesunato parenteral para a prevenção de
mortes por malária em adultos Asiáticos.101 Quinidina parenteral ainda é recomendada como
tratamento alternativo nos EUA, mas está associada a cardiotoxicidade substancial.
Pacientes com malária grave devem passar por monitoramento frequente de sinais
vitais, nível de consciência, glicemia, função renal, e hemoglobina. O monitoramento da
densidade parasitária (a cada 6-12 h) confirma o clearance da parasitemia (tipicamente dentro
de 72 h), mas a recuperação clínica frequentemente leva um tempo consideravelmente
maior.102,103 Uma vez que o paciente está consciente, capaz de comer e beber, e recebeu pelo
menos 24 h de terapia parenteral, recomenda-se uma continuação oral do tratamento com uma
combinação baseada em artemisinina.
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1.7.2.1

Malária grave por P. vivax e P. knowlesi

Malária vivax grave tende a ocorrer em pacientes com comorbidades em países
endêmicos e não é observada frequentemente em pessoas que retornam de viagens. Falha
respiratória e dano renal agudo foram reportados repetidamente em casos fatais. 104-105 Uma
das manifestações mais comuns de malária vivax grave em crianças é a insuficiência
respiratória.106 O coma é uma ocorrência rara em pacientes com malária vivax. 107 As taxas de
admissão hospitalar e morte de malária vivax se aproximam àquelas de malária falciparum em
algumas partes do mundo como em Papua, na Indonésia. 106,108 Malária knowlesi grave está
associada com altas densidades parasitárias, e também pode se apresentar na forma de dano
renal agudo, choque, ou falha respiratória.109

1.7.3 Tratamento da malária não-complicada

Os principais fatores considerados na prescrição de antimaláricos são a espécie
infectante e o risco de resistência à medicação. Dada a disseminação global de P. falciparum
resistente a cloroquina e antifolatos, as terapias de combinação baseadas em derivados de
artemisinina (ACTs, do inglês artemisinin-based combination therapies) são recomendadas
para o tratamento de malária falciparum ou malária mista com espécies não-falciparum,
exceto no primeiro trimestre de gravidez. ACTs consistem em uma combinação de um
derivado de artemisinina, que rapidamente reduz a parasitemia, e uma medicação parceira que
elimina parasitos residuais ao longo de um período maior. As principais ACTs em uso são
arteméter-lumefantrina, artesunato-amodiaquina, diidroartemisinina-piperaquina, artesunatomefloquina, e artesunato-sulfadoxina-pirimetamina.
Atovaquona-proguanil são uma alternativa não-baseada em artemisinina, útil para
pacientes em casos especiais (como pessoas em retorno de viagem com ausência de
hiperparasitemia, ou em combinação com artesunato e primaquina para pacientes em países
endêmicos que apresentaram falha de tratamento com as ACTs convencionais); no entanto,
não se recomenda a ampla implementação em países endêmicos, devido à propensão de
rápido surgimento de resistência à atovaquona.110 A quinina permanece eficaz (embora
requeira um tempo maior de tratamento), é pouco tolerada (particularmente por crianças), e
precisa ser combinada com um segundo agente como doxiciclina ou clindamicina.
Malárias vivax, malariae e ovale não-complicadas são tratadas com cloroquina, exceto
em regiões com P. vivax resistente a cloroquina (como na Indonésia e em regiões da Oceania)
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onde uma ACT é utilizada.111 O tratamento deve ser continuado com primaquina para a
erradicação de hipnozoítos dormentes.

1.7.3.1

Terapia adjuvante com primaquina

Para reduzir o risco de relapso de hipnozoítos dormentes no fígado, a 8aminoquinolina primaquina é adicionada ao tratamento de malária vivax ou ovale.112 A
primaquina causa anemia hemolítica dose-dependente em pacientes com deficiência de G6PD,
e por isso o teste para esta enzimopatia é recomendado; no entanto, globalmente, o acesso ao
teste é escasso. O regime de tratamento padrão para a primaquina é longo (14 dias) e, como
resultado, de difícil adesão. A 8-aminoquinolina de ação prolongada tafenoquina está em
etapa de implementação supervisionada por autoridades regulatórias para a substituição da
primaquina para cura radical como tratamento de dose única, mas o risco de hemólise
permanece.113

1.7.3.2

Segurança de antimaláricos

Antimaláricos podem ter sérios efeitos colaterais cuja frequência varia entre
populações. Exemplos importantes incluem cardiotoxicidade, hipoglicemia e hipotensão
induzidas por quinidina; QT prolongado devido ao uso de quinina; hepatotoxicidade e
hipersensibilidade

cutânea

causadas

por

sulfadoxina-pirimetamina;

e

reações

neuropsiquiátricas causadas pela mefloquina.110,114

1.7.3.3

Falha de tratamento
O tratamento da malária nem sempre é curativo. 115–118 A falha do tratamento

normalmente se apresenta como uma recorrência dos sintomas, com parasitemia detectável
2-6 semanas após um tratamento aparentemente bem-sucedido, e nem sempre se deve a
resistência aos fármacos. Explicações alternativas incluem altas densidades parasitárias
(particularmente em indivíduos não-imunes), baixa biodisponibilidade do fármaco, má adesão
ao tratamento, e antimaláricos falsificados ou abaixo do padrão. 119
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1.7.3.4

Malária falciparum resistente a artemisinina no Sudeste Asiático

Assim como tratamentos de combinação em outras áreas da medicina, ACTs foram
introduzidas para impedir ou atrasar o desenvolvimento de resistência em uma população ao
longo do tempo.120 Após mais de uma década de uso no Sudeste Asiático, resistência a
artemisinina foi confirmada, manifestada por um fenótipo de atraso no clearance do
parasito.121–123 O uso de monoterapias de artemisinina foi provavelmente um fator que
contribuiu a este cenário. A perda do efeito parasiticídico rápido dos derivados de
artemisinina levou previsivelmente a uma piora na resistência ao fármaco parceiro
(mefloquina e piperaquina) e eficácia reduzida das ACTs correspondentes. Marcadores
moleculares de resistência de muitos dos fármacos comumente usados já foram
identificados.124–127 Altas taxas de falha da ACT têm sido reportadas em Camboja, Tailândia e
Vietnã.128–130 A Figura 17 apresenta um mapa de falha de tratamento de arteméterlumefantrina.
Uma nova ACT, artesunato-pironaridina, deve aprovada para uso nestes países em
breve. Combinações triplas baseadas em artemisinina (diidroartemisinina-piperaquina com
mefloquina e arteméter-lumefantrina com amodiaquina) estão sendo avaliadas em uma
tentativa de preencher a lacuna até que novas medicações se tornem disponíveis. 131

Figura 16 – Mapa de falha de tratamento da ACT arteméter-lumefantrina.
Fonte: ORGANIZAÇÃO...132
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1.7.4 Quimioprofilaxia

Os grupos-alvo para quimioprofilaxia são mulheres grávidas, crianças jovens, e
viajantes. A terapia preventiva intermitente na gravidez (IPTp, do inglês intermittent
preventive therapy in pregnancy) e em bebês tem sido lenta em sua expansão em várias
regiões, e seu impacto é ameaçado pela resistência a sulfadoxina-pirimetamina.133-134 O uso de
antimaláricos alternativos como diidroartemisinina-piperaquina está sob avaliação. Triagens
intermitentes não se mostraram eficazes como alternativa à IPTp, devido à baixa sensibilidade
dos testes rápidos existentes para detectar malária na gravidez. 134-135
Para prevenir a malária em viajantes, a escolha da quimioprofilaxia deve levar em
consideração os riscos da malária e da resistência ao tratamento, que devem ser balanceados
com o risco da toxicidade do tratamento. Atovaquona-proguanil e doxiciclina são
frequentemente prescritos como profilaxia. A administração semanal de mefloquina em doses
profiláticas é uma opção conveniente, mas pouco popular devido às preocupações com
relação a neurotoxicidade. A primaquina é um agente profilático altamente eficaz contra
malária vivax (hipnozoítos) mas requer a exclusão da deficiência de G6PD.136

1.8

Resistência a antimaláricos

O P. falciparum já demonstrou resistência a quase todos os antimaláricos conhecidos,
com os maiores níveis de resistência sendo encontrados no Sudeste Asiático. Quando houve o
surgimento da resistência a cloroquina e antifolatos, fármacos de linha de frente anteriores,
houve um grande aumento na mortalidade e morbidade da malária. 137 Mais recentemente, um
atraso no tempo de clearance do parasito após administração de ACTs, o tratamento atual de
linha de frente para infecções não-complicadas por P. falciparum, tem sido reportado na subregião do Grande Mekong e representa uma grande ameaça à capacidade de se controlar e
tratar a malária.138-139
A capacidade dos parasitos da malária em desenvolver resistência se deve
primariamente à alta carga de parasitos na corrente sanguínea de uma pessoa infectada
durante o estágio assexuado da infecção, em conjunto com a mutabilidade dos genomas dos
parasitos.140 A identificação das mutações que mediam a resistência aos antimaláricos é a
chave para o entendimento de como os parasitos são capazes de resistir aos tratamentos. Os
principais mecanismos de resistência incluem mutações pontuais ou amplificação de genes
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que mediam o transporte de um fármaco do ou para o vacúolo digestivo do parasito, além de
mutações pontuais no alvo do antimalárico que impede sua ligação.

1.8.1 Surgimento e propagação de resistência a antimaláricos

A resistência é definida como a capacidade do parasito em sobreviver ou se
multiplicar mesmo na presença de medicação apropriadamente administrada. 109 Atualmente,
antimaláricos são administrados como uma terapia de combinação com dois fármacos para
impedir o rápido surgimento de resistência. Conforme os níveis de resistência aumentam, um
número crescente de pacientes começa a apresentar recrudescência tardia, ou parasitemia
persistente,140 com pacientes começando a apresentar recrudescência cada vez mais cedo após
o tratamento. Resistência de alto grau se evidencia quando há falha no clearance da
parasitemia ou até mesmo aumento da parasitemia na presença de terapia apropriada. Um
marcador importante de resistência é o atraso no clearance da parasitemia.
O primeiro passo no desenvolvimento de resistência é o evento genético inicial, que se
acredita ser espontâneo e raro.140 Dado que uma infecção média em humanos pode
compreender 109 – 1013 parasitos na corrente sanguínea durante o estágio assexuado com uma
estimativa de 1,0 – 9,7 × 10-9 mutações por par de base por geração,141 há uma alta
probabilidade de que uma mutação randômica que leve a resistência a antimaláricos ocorra
dentro de alguns ciclos de replicação. A seleção subsequente para aquela mutação ocorre
devido a uma vantagem de sobrevivência na presença da pressão do fármaco. Fatores que
favorecem a seleção de parasitos resistentes são altos níveis de parasitemia, níveis sanguíneos
diminuídos de antimaláricos e imunidade diminuída dos pacientes. 140,142 Fármacos com uma
maior meia-vida como mefloquina,

piperaquina e cloroquina podem ter maior

susceptibilidade para seleção de resistência.143

1.9

Perfis alvo de candidato e produto

Em 2013, uma proposta foi publicada para os tipos de moléculas (TCP, do inglês
target candidate profile) e medicamentos (TPP, do inglês target product profile) necessários
para a contínua redução na morbidade e mortalidade causadas pela malária, estabelecendo
objetivos claros para novas terapias, conforme descrito na Tabela 1 e ilustrado na Figura
16.144 Para continuarmos na atual taxa de produtividade no progresso contra a malária, novas
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estratégias serão necessárias para o desenvolvimento de candidatos clínicos, exigindo, desta
forma, um foco contínuo na descoberta de novos medicamentos descritos por estes TPPs.145
Tabela 1 – Visão global dos TPPs e TCPs.

Perfil

TPP-1

TPP-2
TCP-1
TCP-3
TCP-4
TCP-5
TCP-6

Utilização
Gerenciamento de caso; tratamento de malária não-complicada em crianças ou adultos.
Usa uma combinação de duas ou mais moléculas com atividade TCP-1, além de TCP-5
para redução de transmissão e TCP-3 para prevenção de relapso, quando tais moléculas
se tornarem disponíveis. Para malária grave, uma formulação parenteral de um único
TCP-1 de ação rápida seria apropriada.
Quimioproteção: distribuído a indivíduos em migração para áreas de alta endemicidade,
ou durante epidemias. Usa uma combinação de atividade TCP-4, potencialmente com
suporte TCP-1 para infecções emergentes.
Moléculas que eliminam parasitemia assexual intraeritrocítica
Moléculas com atividade contra hipnozoítos (principalmente P. vivax)
Moléculas com atividade contra esquizontes hepáticos
Moléculas que bloqueiam transmissão (visando gametócitos)
Moléculas que bloqueiam transmissão visando o inseto vetor (endectocidas)
Fonte: Adaptada de BURROWS et al.
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Figura 17 – Inter-relações entre os dois perfis alvos de produtos (centro) com os perfis alvos de candidatos
(esquerda) individuais para moléculas que são parte do produto. Os usos para cada produto estão
sumarizados à direita.
Fonte: Adaptada de BURROWS. et. al.145
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1.10

Marinoquinolinas

Visando o desenvolvimento de uma série química capaz de combater parasitos
multirresistentes e que atenda ao maior número de perfis alvos de candidados (TCPs), o
trabalho atual consiste na descoberta de marinoquinolinas como candidatos a antimaláricos.
Marinoquinolinas (pirrolo[2,3-c]quinolinas) são uma classe de moléculas isoladas pela
primeira vez da bactéria Rapidithrix thailandica,146-147 e que exibem atividade inibitória da
enzima

acetilcolinesterase

humana.148

Subsequentemente,

novos

derivados

marinoquinolínicos foram isolados de outra bactéria, Ohtaekwangia kribbensis. Todas as
marinoquinolinas naturais contêm o núcleo 3H-pirrolo[2,3-c]quinolínico (Figura 5) e algumas
exibiram atividade antiprotozoária contra a linhagem resistente P. falciparum K1 (IC50 = 1,7 –
15 µM) e contra Trypanosoma cruzi (IC50 = 22 – 53 µM), bem como atividade citotóxica
contra as linhagens celulares tumorais L929, MCF-7 e KB-3-1.149 Cinco novos análogos
marinoquinolínicos naturais foram isolados das bactérias Mooreia alkaloidigena e
Catalinimonas alkaloidigena. Estas descobertas indicam que as marinoquinolinas possuem
atividade biológica promissora contra o parasito causador da malária.
A atividade contra a enzima acetilcolinesterase humana foi identificada devido à
similaridade entre a marinoquinolina A e a tacrina, um potente inibidor desta enzima (Figura
18). O uso de inibidores de acetilcolinesterase é de interesse clínico pois o retardo da hidrólise
catabólica da acetilcolina foi indicado como uma das intervenções mais diretas à doença de
Alzheimer.148 Colinesterases são enzimas amplamente distribuídas na natureza, de
microrganismos a vertebrados.150 Colinesterases já foram observadas em protozoários, 151–154
mas não há evidência da presença desta classe enzimática no gênero Plasmodium.

Figura 18 – Estrutura química da marinoquinolina A (à esquerda) e da tacrina (à direita).
Fonte: Elaborada pelo autor.

Baseado nos dados reportados, nosso grupo avaliou uma série de 50 derivados
marinoquinolínicos, levando à identificação de um composto ativo contra cepas sensível e
resistente, com inibição rápida e atividade contra as formas sanguínea (TCP 1) e hepática
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(TCP 4).155 O composto identificado apresentou alta seletividade, efeito aditivo quando
administrado em combinação com o antimalárico artesunato, excelente tolerabilidade em
camundongos e eficácia oral a 50 mg/kg em um modelo murino de malária causada pelo P.
berghei.
O estudo aqui desenvolvido é uma continuação direta deste trabalho, que consistiu na
síntese e avaliação biológica de novos derivados marinoquinolínicos através da derivatização
das posições 1, 3, 4 e 7 do núcleo marinoquinolínico, bem como no estudo de duas subséries:
i) marinoquinolinas com substituintes derivados de aminoácidos, desenvolvidas com o
objetivo de possuírem autofluorescência e serem detectadas em ensaios microscópicos com o
parasito; ii) tienoquinolinas, desenvolvidas com o objetivo de se avaliar a relevância do
nitrogênio pirrólico do núcleo marinoquinolínico para a potência antiplasmodial. A Figura 19
apresenta a estrutura do núcleo marinoquinolínico e um fluxograma para o racional sintético
da série química.

Figura 19 – Estrutura do núcleo marinoquinolínico e das subséries químicas avaliadas. O núcleo
marinoquinolínico está destacado em vermelho (X = N), e as posições 1, 3, 4 e 7, exploradas na
derivatização da série, estão indicadas por R 1, R3, R4 e R7, respectivamente. À esquerda, é
apresentada a estrutura geral das marinoquinolinas com substituintes derivados de aminoácidos. À
direita, é apresentada a estrutura geral das tienoquinolinas.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo Geral
Descoberta de inibidores derivados de marinoquinolina contra a forma assexuada de

Plasmodium falciparum como candidatos a compostos líderes para a malária.

2.2

Objetivos Específicos
 Planejamento e síntese de derivados de marinoquinolina (realizados em colaboração
com o Prof. Carlos Roque Duarte Correia – IQ-UNICAMP), e das subséries de
marinoquinolinas com substituintes derivados de aminoácidos e das tienoquinolinas;
 Determinação da potência inibitória (IC50) dos derivados sintetizados contra a forma
assexuada do parasito (cepa sensível e cepas resistentes);
 Determinação da citotoxicidade e índice de seletividade dos derivados frente à
linhagem de hepatocarcinoma humano HepG2;
 Estudos de relação estrutura-atividade da série de derivados de marinoquinolina;
 Geração de cepa resistente a derivados marinoquinolínicos;
 Avaliação da inibição da biossíntese de precursores de isoprenóides;
 Localização de marinoquinolinas autofluorescentes em eritrócitos infectados por
microscopia confocal de fluorescência;
 Avaliação da inibição da atividade proteolítica de marinoquinolinas.
 Estudos de velocidade de ação de marinoquinolinas frente a estágios assexuados
maduros de P. falciparum;
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

Manutenção da cultura in vitro de Plasmodium falciparum
As cepas 3D7, K1, Dd2, TM90C6B, IPC 4912 e 3D7R_848 de P. falciparum foram

mantidas em cultura em uma incubadora umidificada a 37ºC em meio RPMI-1640, 25 mM
NaHCO3, 25 mM HEPES (pH 7,4), 11 mM glicose, 3,67 mM hipoxantina e 50 µg/mL
gentamicina suplementado com 0,5% Albumax II. O meio de cultura foi trocado diariamente
e a parasitemia percentual mantida abaixo de 10% a um hematócrito de 2,5% em eritrócitos
humanos O+.156

3.2

Ensaio de inibição SYBR green I para estágio assexuado de P. falciparum
Os parasitos foram sincronizados através do tratamento com D-sorbitol 5% (m/v)

estéril durante 5 minutos a 37 ºC para enriquecimento dos parasitos em estágio de anel. 157 As
culturas de parasito foram peletizadas através de centrifugação a 600 × g por 5 minutos. A
parasitemia foi acompanhada diariamente por meio de microscopia de esfregaços corados
pelo método de panótico rápido. O cálculo da parasitemia foi feito a partir de 1.000 células, e
as culturas foram diluídas a 0,5% de parasitemia e 2% de hematócrito através da adição de
volumes apropriados de eritrócitos mantidos a um hematócrito de 50% em meio incompleto
(meio de cultura sem Albumax II). Uma alíquota de 180 μL de parasitos foi distribuída em
placas de 96 poços pré-preparadas com 20 μL de soluções de candidatos a antimaláricos 10×
concentrados. Poços de controle negativo correspondentes a eritrócitos não parasitados e a
cultivos de parasitos na ausência de antimaláricos foram montados paralelamente. As
concentrações de DMSO foram mantidas sempre abaixo de 0,05%. As placas foram
incubadas por 72 h a 37 ºC em uma incubadora umidificada com 5% de CO 2. Após incubação,
o meio de cultura foi removido, as células foram ressuspendidas com 100 μL de tampão PBS
(NaCl 116 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 3 mM) e lisadas com 100 μL de tampão de lise
(Tris-Base 20 mM, EDTA 5 mM, 0,0008% (v/v) Triton X-100, 0,008% (m/v) saponina, pH
8.0) adicionado de 0,002% (v/v) SYBR green I.158 As placas foram incubadas a temperatura
ambiente por 30 min e a fluorescência correspondente à densidade de parasitos foi
determinada usando-se um leitor de placas SpectraMAX Gemini EM (excitação a 485 nm e
emissão a 535 nm). A concentração inibitória 50% (IC503D7) foi determinada por análise de
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regressão não-linear da curva de crescimento concentração-resposta resultante usando-se o
software GraphPad Prism.

3.3

Cultivo de células de hepatocarcinoma e avaliação de citotoxicidade

As células de hepatocarcinoma (HepG2) foram cultivadas em meio RPMI
suplementado com soro fetal bovino 10% (v/v) e penicilina/estreptomicina 0,2% (v/v). A
adição de antibióticos ao meio foi feita visando-se eliminar potenciais interferências de
contaminação microbiana. As células foram cultivadas a 37 ºC e 5 % CO2. O meio
suplementado foi trocado a cada 2 ou 3 dias.
Para procedimentos experimentais, as células foram transferidas a uma placa de 96
poços a uma concentração de 10.000 células por poço, e incubadas a 37 ºC por 24 h para
adesão à placa. Procedeu-se à adição de uma diluição seriada dos candidatos a inibidores, com
a primeira fileira da placa sendo mantida em ausência de inibidores, correspondendo ao
controle positivo de crescimento. As concentrações de DMSO foram mantidas sempre abaixo
de 2%. As placas foram incubadas na presença de diferentes concentrações de compostos
(400 – 6.25 µM) por 72 h a 37 ºC e 5% de CO2. Após incubação, a placa foi inspecionada por
microscopia, para avaliação da maior concentração a ser considerada (ausência de
precipitação do composto avaliado). A citotoxicidade foi avaliada em ensaio colorimétrico
baseado na atividade metabólica celular na presença de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difeniltetrazol (MTT). Brevemente, enzimas mitocondriais são capazes de converter o
corante MTT ao composto insolúvel formazan, de coloração roxa. 159 Adicionou-se 20 μL de
MTT a 5 mg/mL em cada poço da placa, seguido de 3 a 5 h de incubação a 37 ºC. Após
incubação, o sobrenadante foi removido, e os cristais de formazan foram solubilizados em 100
μL de DMSO. A absorbância, proporcional à quantidade de células viáveis, foi determinada
no leitor de placas SpectraMAX Plus 384 (λ = 570 nm). A concentração inibitória 50%
(IC50HepG2) foi determinada por análise de regressão não-linear da curva de crescimento
concentração-resposta resultante usando-se o software GraphPad Prism. O índice de
seletividade (IS) foi calculado a partir da expressão:
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3.4

Seleção de parasitos resistentes a marinoquinolinas

A seleção de parasitos resistentes foi conduzida através do método de pressão
intermitente, adaptado de Corey et al. (2016).160 Três frascos com 108 parasitos cada foram
submetidos à concentração de 10×IC50 de composto até que os parasitos não pudessem ser
observados por microscopia de esfregaços corados pelo método de panótico rápido (5 dias).
Após o tratamento, a pressão do composto foi removida para que o cultivo se recuperasse. Ao
atingir uma parasitemia de 5%, o IC50 do composto foi reavaliado e a pressão de droga foi
reinstaurada. O processo de seleção foi conduzido até se obter parasitas com um aumento
reprodutível de pelo menos 3× no IC50. A ausência de parasitemia após 3 semanas em
ausência de pressão foi estabelecida como critério para encerramento do processo de seleção.

3.5

Avaliação da inibição da via biossintética de precursores de isoprenoides

Para investigar a ação dos derivados marinoquinolínicos contra a via de biossíntese de
precursores de isoprenoides, o ensaio de inibição contra o estágio assexuado (Seção 3.2) foi
conduzido da forma usual e sob suplementação do precursor de isoprenoide isopentenil
pirofosfato (IPP) na concentração de 200 µM, conforme descrito por Yeh161 Dois ensaios
independentes foram conduzidos paralelamente, e as potências inibitórias foram comparadas
através de teste t não pareado pelo software GraphPad Prism.

3.6

Microscopia confocal de fluorescência

Para a avaliação das células sob microscopia confocal de fluorescência, uma cultura
dessincronizada de P. falciparum foi lavada (600 × g, 2 min) com PBS e o pellet de células
foi ressuspendido em tampão MOPS (116 mM NaCl, 5.4 mM KCl, 0.8 mM MgSO 4, 5.5 mM
D-glucose, 50 mM MOPS, 2 mM CaCl2, pH 7.4). A suspensão de células foi adicionada em
placas pré-tratadas durante 1 h com L-polilisina (1 mg/mL), com posterior adição de 10 µM
de marinoquinolina. A aquisição de imagem foi imediatamente conduzida em um microscópio
confocal Leica TCS SP8 (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha), com objetiva de 63× e
laser 405 nm. Os parâmetros utilizados foram λEx = 405 nm/ λEm = 420-470 nm.
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3.7

Ensaio espectrofluorimétrico para avaliação de atividade proteolítica
Parasitos isolados (106 células/mL) foram incubados a temperatura ambiente por 40

min, sob agitação, em tampão MOPS pH 7.4, na presença do composto avaliado
(concentrações de 10 µM a 1.25 µM). Os parasitos foram então ressuspendidos e transferidos
a uma placa para ELISA preta de 96 poços (200 µL/poço) e o substrato Z-Phe-Arg-MCA
(Carbobenzoxyl-L-phenylalanyl-L-arginine-7-starch-4-methylcoumarine)

(10

µM)

foi

adicionado. Parasitos na ausência de inibidores foram usados como controle negativo de
inibição, enquanto parasitos tratados com o inibidor de cisteíno-proteases E-64 (10 µM)
foram usados como controle positivo de inibição.
A proteólise foi monitorada continuamente através da medida da hidrólise do substrato
em um espectrofluorímetro Hitachi 7000, a 37 ºC (λex = 380 nm; λem = 460 nm). Os dados
foram analisados por ANOVA one-way e pós-teste Bonferroni (n = 3).

3.8

Avaliação contra painel de cepas resistentes

Seis diferentes cepas de P. falciparum foram usadas na determinação do perfil de
resistência de um derivado marinoquinolínico: 3D7 (sensível), K1 (resistente a cloroquina,
pirimetamina e sulfadoxina),162 Dd2 (resistente a cloroquina, pirimetamina e mefloquina), 163
TM90C6B (resistente a atovaquona),164 IPC 4912 (resistente a derivados de artemisinina no
ensaio RSA0-3h)165 e 3D7R_848 (resistente ao MMV692848, um inibidor da enzima PfPI4K).
O IC50 do composto investigado foi determinado para cada uma das cepas conforme descrito
na seção 3.2. Os valores de IC50 foram estatisticamente comparados através do teste ANOVA
one-way. A análise estatística e a representação gráfica dos dados foram realizadas através do
software Prism 8 (GraphPad Software).

3.9

Ensaio da velocidade de ação

Para a avaliação da velocidade de ação, três placas de avaliação de IC 50 idênticas
foram preparadas, como descrito na Seção 3.2. Cada uma das placas foi incubada por um
período diferente (24 h, 48 h ou 72 h) na presença do composto. Após o período de incubação
designado, os eritrócitos foram submetidos a um processo de lavagem, onde o sobrenadante
foi removido e 200 µL de meio de cultivo foi adicionado, seguido de centrifugação (5 min,
600×g), por duas vezes consecutivas. Em seguida, 200 µL de meio de cultivo suplementado
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foi adicionado e as placas foram incubadas até completar-se o período de 72 h. Após as 72 h,
as três placas foram avaliadas através do ensaio de SYBR green I conforme descrito na Seção
3.2. Os valores resultantes de IC50 foram comparados pelo teste ANOVA e pós-teste de
Bonferroni para determinação da significância estatística das diferenças.
Um teste morfológico foi conduzido em paralelo à avaliação do IC 50, com o objetivo
de avaliar a recuperação da viabilidade dos parasitos após a ação do composto em estudo. A
morfologia dos parasitos foi avaliada após incubação com 10×IC50 do composto. Três poços
foram preparados com uma suspensão de parasitos sincronizados no estágio de anel a 0.5%
parasitemia e 2% hematócrito. Cada poço foi incubado por 24 h sob pressão do inibidor
avaliado, e após esse período a pressão foi removida e as placas foram incubadas e avaliadas
até se completarem 72 h.
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4

RESULTADOS

4.1

Determinação da potência inibitória, citotoxicidade e seletividade de derivados
marinoquinolínicos

Um total de 167 derivados marinoquinolínicos foi sintetizado e avaliado nos ensaios
padronizados para a determinação da potência inibitória, citotoxicidade e seletividade. Os
derivados avaliados possuem diferentes substituintes nas posições 1, 3, 4 e 7 do núcleo
marinoquinolínico, entre dados já publicados (Aguiar, 2018)155 e derivados inéditos. As
próximas subseções irão explorar individualmente as modificações estruturais em cada uma
destas posições; irão também ser explorados subconjuntos à parte de marinoquinolinas, como
aquelas com modificações em seu núcleo (tienoquinolinas) e marinoquinolinas com
substituintes derivados de aminoácidos. Os compostos foram investigados através da
determinação do IC50 frente à cepa 3D7 de Plasmodium falciparum, do IC50 frente à linhagem
celular HepG2, e subsequente cálculo do índice de seletividade.

4.1.1 Modificações estruturais na posição 1 do núcleo marinoquinolínico
Foram realizadas variações estruturais na posição 1 do núcleo marinoquinolínico,
apresentadas nas Tabelas 2 a 5. Os núcleos não-substituídos ou com o substituinte bromo
foram avaliados quanto à sua potência inibitória (IC50) frente ao P. falciparum.
A derivatização da posição 1 no núcleo 7-metoxi-4-metil-substituído (Tabela 2)
resultou em compostos de baixa potência (IC503D7 > 5 µM), independentemente do
substituinte. O mesmo foi observado no núcleo 4-(1H-indol-3-il)-substituído (Tabela 4). Já a
derivatização do núcleo 7-metil-4-fenil-substituído (Tabela 3) resultou em compostos de
potência moderada (IC503D7 ~ 2 µM), porém sem diferença significativa entre o núcleo nãosubstituído (3) ou com o substituinte bromo (4). Por fim, na derivatização do núcleo 7-metil4-fenilcarbamato-tert-butil-substituído (Tabela 5), o derivado não-substituído (7) apresentou
uma potência mais de duas vezes maior que seu correspondente bromado (8), além de
seletividade adequada (IS = 20). Esta série de derivatizações sugere que manter a posição 1 do
núcleo marinoquinolínico não-substituída leva a compostos com maior potencial
antiplasmodial e, desta forma, as novas marinoquinolinas sintetizadas devem manter o átomo
de hidrogênio nesta posição. A Figura 20 ilustra graficamente a distribuição de potências para
os substituintes avaliados.
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Tabela 2 – Derivatização da posição 1 no núcleo 7-metoxi-4-metil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

1

10,5 ± 0,3

>750#

>71

2

5,4 ± 0,3

>250#

>46

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
Tabela 3 – Derivatização da posição 1 no núcleo 7-metoxi-4-fenil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

3

2,4 ± 0,5

60 ± 2#

25 ± 5

4

2,1 ± 0,7

110 ± 10#

50 ± 20

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
Tabela 4 – Derivatização da posição 1 no núcleo 4-(1H-indol-3-il)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

5

>10

>750#

n.d.*

6

>10

n.d.*

n.d.*

#

#

R

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*
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Tabela 5 – Derivatização da posição 1 no núcleo 7-metoxi-4-fenilcarbamato-tert-butil-3H-pirrolo[2,3-c]
quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

7

1,3 ± 0,4

30 ± 10

20 ± 10

8

2,9 ± 0,4

>50#

>17

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 20 – Distribuição de potências dos derivados marinoquinolínicos com os substituintes hidrogênio ou
bromo avaliados na posição 1 do núcleo.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.2 Modificações estruturais na posição 3 do núcleo marinoquinolínico

As variações na posição 3 do núcleo marinoquinolínico foram realizadas e estão
apresentadas nas Tabelas 6 a 8. Foram avaliados os núcleos não-substituídos ou com o
substituinte metila.
A derivatização da posição 3 no núcleos 7-metoxi-4-anilina-substituído (Tabela 6), 7metoxi-4-(4-nitrofenil)-substituído

(Tabela

7)

e

7-metil-4-fenilcarbamato-tert-butil-

substituído (Tabela 8) levou à mesma conclusão: a substituição por um grupo metila
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(compostos 10, 12 e 13) no núcleo pirrólico leva à perda de atividade antiplasmodial (IC503D7
> 10 µM) em comparação aos derivados não-substituídos (compostos 7, 9 e 11) (IC503D7 entre
1,3 e 1,9 µM), os quais apresentaram seletividade adequada (IS > 20). Desta forma, os dados
apresentados sugerem que as novas marinoquinolinas a serem sintetizadas devem manter o
átomo de hidrogênio na posição 3 do núcleo marinoquinolínico. A Figura 21 ilustra
graficamente a distribuição de potências para os substituintes avaliados.
Tabela 6 – Derivatização da posição 3 no núcleo 7-metoxi-4-anilina-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

9

1,3 ± 0,1

>750#

>576

10

>10

n.d.*

n.d.*

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

Tabela 7 – Derivatização da posição 3 no núcleo 7-metoxi-4-(4-nitrofenil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

11

1,9 ± 0,1

140 ± 40#

70 ± 20

12

>10

n.d.*

n.d.*

#

#

R

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*
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Tabela 8 – Derivatização da posição 3 no núcleo 7-metoxi-4-fenilcarbamato-terc-butil-3H-pirrolo[2,3-c]
quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

7

1,3 ± 0,4

30 ± 10

20 ± 10

13

>10

n.d.*

n.d.*

#

R

*

n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 21 – Distribuição de potências dos derivados marinoquinolínicos com os substituintes hidrogênio ou
metila avaliados na posição 3 do núcleo.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.3 Modificações estruturais na posição 7 do núcleo marinoquinolínico
Variações na posição 7 do núcleo marinoquinolínico estão apresentadas nas Tabelas 9
a 25. Foram avaliados doze substituintes: hidrogênio, flúor, cloro, bromo, trifluorometila,
metoxila, etoxila, isopropoxila, benzoxila, trifluorometoxila, morfolina e propoxil-aminoBOC.
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Tabela 9 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-metil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

14

>10

n.d.*

n.d.*

1

10,5 ± 0,3

>750#

n.d.*

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

Tabela 10 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-etil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

15

7,3 ± 0,9

151 ± 5#

21 ± 3

16

>10

n.d.*

n.d.*

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

Tabela 11 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-isobutil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

17

4,1 ± 0,2

>250#

>60

18

0,5 ± 0,2

35 ± 1#

70 ± 30

#

#

R

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela 12 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-fenil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

19

9,9 ± 0,4

>750#

>75

3

2,4 ± 0,5

60 ± 2#

25 ± 5

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
Tabela 13 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-benzil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

20

>10

n.d.*

n.d.*

21

>10

478 ± 8#

n.d.*

#

R

*

n.d. = não determinado
citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
#

Tabela 14 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(3,5-dimetoxifenil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

22

6,1 ± 0,2

>350#

>57

23

1,0 ± 0,5

>250#

>250

#

#

R

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela 15 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(3,4,5-trimetoxifenil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

24

9,2 ± 0,8

99 ± 7#

11 ± 1

25

9,9 ± 0,1

>750#

>75

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 16 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(4-benzoil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

26

12.1 ± 0.1

82 ± 4#

6.8 ± 0.3

27

>10

n.d.*

n.d.*

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

Tabela 17 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(4-metilbenzoato)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

28

4±2

>250#

>62

29

1,3 ± 0,5

>250#

>192

#

#

R

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela 18 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(4-clorofenil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

30

10,5 ± 0,5

>250#

>23

31

2,4 ± 0,5

>250#

>104

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
Tabela 19 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(4-dimetilanilina)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

32

5,8 ± 0,2

>600#

>103

33

0,4 ± 0,1

20 ± 2#

50 ± 10

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
Tabela 20 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(metil-9-9H-purin-6-amino)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

34

>10

n.d.*

n.d.*

35

>10

n.d.*

n.d.*

#

*

n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.

R
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Tabela 21 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(4-anilina)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

36

7,7 ± 0,7

41 ± 2#

5,3 ± 0,5

37

>10

n.d.*

n.d.*

38

>10

n.d.*

n.d.*

9

1,3 ± 0,1

>750#

>576

39

>10

n.d.*

n.d.*

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

Tabela 22 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(4-fenilacetamida)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

40

>10

n.d.*

n.d.*

41

>10

n.d.*

n.d.*

42

>10

n.d.*

n.d.*

43

>10

n.d.*

n.d.*

44

6±5

>12,5#

>2

#

*

R

n.d. = não determinado
citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
#
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Tabela 23 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-(4-nitrofenil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

45

>10

n.d.*

n.d.*

46

>10

n.d.*

n.d.*

11

1,9 ± 0,1

140 ± 40#

70 ± 20

47

1,9 ± 0,1

>25#

>13

48

0,6 ± 0,2

48,4 ± 0,4#

80 ± 30

49

>10

n.d.*

n.d.*

50

2,5 ± 0,1

>400

>160

#

R

*

n.d. = não determinado
citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
#

Tabela 24 – Derivatização da posição 7 no núcleo 4-fenilcarbamato-tert-butil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

51

>10

n.d.*

n.d.*

52

>10

n.d.*

n.d.*

7

1,3 ± 0,4

30 ± 10

20 ± 10

53

0,68 ± 0,05

20,9 ± 0,9

31 ± 3

54

1,2 ± 0,1

20,8 ± 0,1

17 ± 1

55

6,5 ± 0,1

n.d.*

n.d.*

56

2±1

>12,5

>6

#

*

R

n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela 25 – Derivatização da posição 3 no núcleo 4-(1H-indol-3-il)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

5

>10

>750#

n.d.*

57

7,9 ± 0,2

>250#

>31

58

2,09 ±
0,09

13,1 ± 0,9

6,3 ± 0,5

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

A derivatização da posição 7 nos núcleos 4-metil-substituído (Tabela 9), 4-etilsubstituído (Tabela 10), 4-benzil-substituído (Tabela 13), 4-(3,4,5-trimetoxifenil)-substituído
(Tabela 15), 4-(4-benzoil)-substituído (Tabela 16), 4-(metil-9-9H-purin-6-amino)-substituído
(Tabela 20) e 4-(4-fenilacetamida)-substituído (Tabela 22) foi inconclusiva, não permitindo a
identificação do melhor substituinte para esta posição, visto que os compostos apresentaram
baixa potência (IC503D7 > 6 µM) independentemente do substituinte avaliado. Por outro lado, a
investigação da posição 7 nos núcleos 4-isobutil-substituído (Tabela 11), 4-fenil-substituído
(Tabela 12), 4-(3,5-dimetoxifenil)-substituído (Tabela 13), 4-(4-metilbenzoato)-substituído
(Tabela 17), 4-(4-clorofenil)-substituído (Tabela 18), 4-(4-dimetilanilina)-substituído (Tabela
19), 4-(4-anilina)-substituído (Tabela 21) e 4-(1H-indol-3-il)-substituído (Tabela 25) mostra
que o substituinte metoxila é responsável pelas melhores atividades antiplasmodiais deste
conjunto, com os derivados 7-metoxi-substituídos (IC50s3D7 entre 0,4 e 2,4 µM) sendo entre
3,1 e 14,5 vezes mais potentes que seus correspondentes não-substituídos (IC50s3D7 entre 3,1 e
>10 µM).
O comprimento ótimo da cadeia carbônica ligada ao oxigênio na posição 7 foi ainda
investigado. No núcleo 4-(4-nitrofenil)-substituído (Tabela 23), o derivado benzílico (49)
apresentou baixa atividade inibitória (IC503D7 > 10 µM); enquanto os substituintes metila (11),
etila (47) e propoxil-amino-BOC (50) levaram a potências moderadas (IC503D7 ~ 2 µM). O
derivado isopropílico (48) apresentou a melhor atividade biológica entre os análogos, com
potência na faixa submicromolar (IC503D7 = 0,6 µM). Já no núcleo 4-fenilcarbamato-tert-butilsubstituído (Tabela 24), pouca variação de potência foi observada entre os diferentes
substituintes, com a etila (53) responsável pela maior atividade inibitória (IC503D7 = 0,68 µM),
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seguido pela isopropila (54) (IC503D7 = 1,2 µM) e metila (7) (IC503D7 = 1,3 µM). De forma
geral, cadeias carbônicas maiores na posição 7 não levam a um aumento de potência que
justifique o aumento da lipofilicidade, e o substituinte metoxila foi considerado o mais
favorável para o aumento da potência inibitória no núcleo marinoquinolínico. A Figura 22
ilustra graficamente a distribuição de potências para os substituintes avaliados.

Figura 22 – Distribuição de potências dos derivados marinoquinolínicos com os substituintes avaliados na
posição 7 do núcleo.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.4 Modificações estruturais na posição 4 do núcleo marinoquinolínico

Após a decisão de manter as posições 1 e 3 não-substituídas e fixar o substituinte
metoxila na posição 7, procedeu-se a uma extensa investigação do melhor substituinte para a
posição 4 do núcleo marinoquinolínico. As substituições nesta posição foram feitas de forma
gradual, com alguns substituintes sendo selecionados como base para novas modificações a
cada nível. A Tabela 26 mostra o primeiro nível de substituição nesta posição.
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Tabela 26 – Derivatização da posição 4 no núcleo 7-metoxi-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

1

10,5 ± 0,3

>750#

>71

16

>10

n.d.*

n.d.*

18

0,5 ± 0,2

35 ± 1#

70 ± 30

3

2,4 ± 0,5

60 ± 2#

25 ± 5

21

>10

478 ± 8#

n.d.*

59

1,0 ± 0,3

n.d.*

n.d.*

60

>10

n.d.*

n.d.*

58

2,09 ± 0,09

13,1 ± 0,9

6,3 ± 0,5

61

2,9 ± 0,4

22 ± 1

8±1

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

É possível observar um intervalo de potência antiplasmodial significativo (> 20 vezes)
dentre os derivados investigados. Por exemplo, os substituintes metila (1), etila (16), benzila
(21) e 2-piridina (60) levaram a derivados de baixa potência (IC503D7 > 10 µM); os
substituintes fenila (3), 4-1H-imidazol (59), 3-1H-indol (58) e 1-metil-3-1H-indol (61)
levaram a derivados com potências moderadas (IC503D7 ~ 2 µM); e o substituinte isobutila
(18) levou a um derivado com potência na faixa submicromolar (IC503D7 = 0,5 µM, IS = 70).
Os compostos 3, 59 e 60 são sinteticamente viáveis para expansão dos substituintes na
posição 4, e, portanto, foram selecionados como ponto de partida para a geração de novos
derivados marinoquinolínicos. As Tabelas 27 a 29 apresentam este segundo nível de
substituição.
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Tabela 27 – Derivatização do núcleo 4-(1H-imidazol-4-il)-7-metoxi-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

59

1,0 ± 0,3

n.d.*

n.d.*

62

1,0 ± 0,2

n.d.*

n.d.*

#

R

*

n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.

No núcleo 4-(1H-imidazol-4-il)-7-metoxi-substituído (Tabela 27), não foi observada
diferença significativa entre o derivado não substituído (59) e o substituinte BOC (tercbutoxicarbonila) (62); ambos apresentaram potência inibitória moderada (IC503D7 = 1 µM). Já
no núcleo 7-metoxi-4-(piridin-2-il)-substituído (Tabela 28), os substituintes amina (64),
pirrolidina (69), piperidina (71), morfolina (72), piperazina (73), terc-butil-carbamato (75) e
4-(azaneil)-4-ácido oxibutanoico (76) apresentaram potências moderadas (IC50s3D7 entre 0,44
µM e 3,4 µM), enquanto os demais substituintes avaliados levaram a derivados de baixa
potência (IC503D7 > 7 µM). Por fim, a derivatização do núcleo 7-metoxi-4-fenil-substituído
(Tabela 29) levou a uma considerável variação na potência inibitória (IC50s3D7 entre 0,4 e 5,7
µM), com destaque para o substituinte dimetilamina (33) (IC503D7 = 0,4 µM, IS = 50), além de
compostos inativos (IC503D7 > 10 µM). Dois compostos da Tabela 28 (71, 73) e quatro
compostos da Tabela 29 (9, 78, 82, 83) foram selecionados, por sua alta potência a viabilidade
sintética, como ponto de partida para a geração de novos derivados marinoquinolínicos. As
Tabelas 30 a 36 apresentam este terceiro nível de substituição.
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Tabela 28 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(piridin-2-il)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

60

>10

n.d.*

n.d.*

63

>10

n.d.*

n.d.*

64

1,8 ± 0,6

30 ± 10#

17 ± 8

65

>10

n.d.*

n.d.*

66

14 ± 7

n.d.*

n.d.*

67

10 ± 4

n.d.*

n.d.*

68

>10

n.d.*

n.d.*

69

0,6 ± 0,2

>25

>41

70

>10

n.d.*

n.d.*

71

1,39 ± 0,04

>100

>71

72

2,0 ± 0,5

>25

>12

73

0,44 ± 0,01

13 ± 1

30 ± 2

74

7,96 ± 0,06

>12,5

>1

75

3,4 ± 0,2

>400#

>117

76

3,2 ± 0,2

>200

>62

#

#

R

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*
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Tabela 29 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-fenil-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

3

2,4 ± 0,5

60 ± 2#

25 ± 5

77

5,7 ± 0,3

>100#

>17

9

1,3 ± 0,1

>750#

>576

78

1,2 ± 0,1

125 ± 4#

104 ± 9

31

2,4 ± 0,5

>250#

>104

79

5,2 ± 0,1

>50#

>9

27

>10

n.d.*

n.d.*

29

1,3 ± 0,5

>250#

>192

11

1,9 ± 0,1

140 ± 40#

70 ± 20

33

0,4 ± 0,1

20 ± 2#

50 ± 10

80

4±2

n.d.*

n.d.*

81

0,8 ± 0,1

>50#

>62

82

1,9 ± 0,1

n.d.*

n.d.*

83

0,9 ± 0,3

n.d.*

n.d.*

84

3,6 ± 0,2

>100#

>27

85

3,6 ± 0,7

>100#

>27

#

#

R

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*
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Tabela 30 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(4-(piperazin-1-il)fenil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

83

0,9 ± 0,3

n.d.*

n.d.*

86

0,29 ± 0,06

n.d.*

n.d.*

87

0,22 ± 0,06

26 ± 2

120 ± 30

88

0,20 ± 0,08

8±4

40 ± 30

89

0,25 ± 0,08

8±2

30 ± 10

90

0,139 ± 0,03

>12,5

>89

#

*

R

n.d.*

91

7,3 ± 0,3

n.d.

92

1,1 ± 0,1

8,7 ± 0,4

7,9 ± 0,8

93

1±1

>25#

> 25

94

1,1 ± 0,4

10 ± 4#

9±5

95

2±2

180 ± 20#

90 ± 90

96

0,9 ± 0,1

>12,5#

>13

n.d. = não determinado
citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
#

*
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Tabela 31 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(5-(piperazin-1-il)piridin-2-il)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

73

0,44 ± 0,01

13 ± 1

30 ± 2

97

0,437 ± 0,008

22 ± 7

50 ± 20

98

0,52 ± 0,02

29 ± 9

60 ± 20

99

0,42 ± 0,04

>25

>59

100

0,28 ± 0,07

>12,5

>44

101

1,6 ± 0,4

>12,5

>7

#

R

*

n.d. = não determinado
citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
#

Tabela 32 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(4-fenilacetamida)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

42

>10

n.d.*

n.d.*

102

0,3 ± 0,1

50 ± 10#

170 ± 60

103

0,3 ± 0,1

30 ± 20#

100 ± 70

#

*

R

104

5,29 ± 0,09

n.d.

105

1,615 ± 0,007

160 ± 20#
#

106

2,3 ± 0,8

>100

107

>10

n.d.*

n.d. = não determinado
citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
#

*

n.d.*
100 ± 10
>43
n.d.*
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Tabela 33 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-fenol-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

78

1,2 ± 0,1

125 ± 4#

104 ± 9

108

2,1 ± 0,3

n.d.*

n.d.*

#

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

Tabela 34 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(4-(piperidin-1-il)fenil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

82

1,9 ± 0,1

n.d.*

n.d.*

109

0,65 ± 0,04

18,9 ± 0,8#

29 ± 2

#

R

*

n.d. = não determinado
citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
#

Tabela 35 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(5-(piperidin-1-il)piridin-2-il)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

71

1,39 ± 0,04

>100

>71

110

0,61 ± 0,02

>3,13

>5

#

#

R

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.
*
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Tabela 36 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(4-(etilcarbamato)fenil)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC 503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

111

8,2 ± 0,7

38 ± 1

4,6 ± 0,4

112

7±1

39 ± 5

6±1

113

>10

n.d.*

n.d.*

#

R

*

n.d. = não determinado
Fonte: Elaborada pelo autor.

Nesta etapa de derivatização, 16 dos 34 compostos avaliados (47%) levaram a
potências inibitórias na faixa submicromolar (IC50s3D7 entre 0,139 e 0,9 µM). Uma análise do
melhor comprimento de cadeia carbônica foi realizada (Tabelas 30 e 31), incluindo os
substituintes metila (86 e 97), etila (87 e 98), isopropila (88 e 99), terc-butila (89 e 100) e nbutila (90). Os dados de inibição indicaram que esses derivados apresentam alta potência
inibitória (IC503D7 entre 0,139 µM e 0,52 µM), e que substituintes com maior número de
átomos de carbono tendem a ser mais potentes. Por fim, os compostos 94, 104 e 106 foram
selecionados como ponto de partida para a geração de novos derivados marinoquinolínicos.
As Tabelas 37, 38 e 39 apresentam este quarto nível de substituição.
Nesta última etapa de derivatização, foram testados diferentes comprimentos de cadeia
carbônica, ramificada ou não, visando a identificação de um composto com potência e
seletividade

otimizados.

No

núcleo

7-metoxi-4-(4-(piperazina-1-carboxamida)fenil)-

substituído (Tabela 37), os substituintes com 4 carbonos, n-butila (115) e terc-butila (117)
foram responsáveis pelos derivados de maior potência (IC503D7 ~ 0,3 µM) e seletividade (IS >
20). O mesmo foi observado no núcleo 7-metoxi-4-(4-fenil-ureia)-substituído (Tabela 38),
com valores de IC503D7 ~ 0,4 µM e IS > 40. No núcleo 7-metoxi-4-(4-fenil-carbamato)substituído (Tabela 39), o substituinte neopentila (126) foi responsável pela maior potência
(IC503D7 = 0,5 µM) observada dentre os análogos investigados. Um total de 88 compostos
foram sintetizados nesta série de derivatização da posição 4 do núcleo marinoquinolínico,
levando à identificação de 28 marinoquinolinas com potência submicromolar.
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Tabela 37 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(4-(piperazina-1-carboxamida)fenil)-3H-pirrolo[2,3-c]
quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

94

1,1 ± 0,4

10 ± 4#

9±5

114

0,64 ± 0,03

6 ± 2#

9±4

#

R

#

115

0,352 ± 0,008

6±4

20 ± 10

116

0,50 ± 0,09

12,4 ± 0,4#

25 ± 5

117

0,34 ± 0,01

9 ± 3#

26 ± 9

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
Tabela 38 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(4-fenil-ureia)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

2,3 ± 0,8

>100#

>43

118

0,3 ± 0,2

>12,5

#

>41

119

0,8 ± 0,4

>400#

>500

120

0,5 ± 0,1

97 ± 5#

190 ± 40

121

2,5 ± 0,8

150 ± 40

60 ± 20

#

R

106

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela 39 – Derivatização do núcleo 7-metoxi-4-(4-fenil-carbamato)-3H-pirrolo[2,3-c] quinolínico.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

104

5,29 ± 0,09

n.d.*

n.d.*

122

4,4 ± 0,8

n.d.*

n.d.*

123

8±2

n.d.*

n.d.*

124

2,1 ± 0,5

>12,5

>5

125

2,2 ± 0,9

18 ± 4

8±4

7

1,3 ± 0,4

30 ± 10

#

R

20 ± 10
#

126

0,5 ± 0,3

150 ± 60

300 ± 200

127

5±2

70 ± 30

14 ± 8

128

7±2

n.d.*

n.d.*

129

11 ± 2

230 ± 30

21 ± 5

130

1,5 ± 0,4

19,5 ± 0,7

13 ± 3

131

3,7 ± 0,5

80 ± 20#

22 ± 6

*

n.d. = não determinado; # citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h;
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.5 Subsérie: Tienoquinolinas

A fim de avaliar a importância do nitrogênio pirrólico para a potência antiplasmodial
do núcleo marinoquinolínico, uma subsérie exploratória foi sintetizada, na qual o átomo de
nitrogênio foi substituído por um átomo de enxofre. Derivados marinoquinolínicos com
potências inibitórias variadas (IC50s3D7 entre 0,29 µM e >10 µM) foram selecionados como
ponto de partida, e os resultados estão apresentados na Tabela 40.
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Tabela 40 – Comparação entre derivados marinoquinolínicos e os derivados tienoquinolínicos correspondentes.

IC503D7
(µM)

IC50HepG2
(µM)

IS

#

IC 503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

3

2,4 ±
0,5

60 ± 2#

25 ±
5

132

>10

n.d.*

n.d.*

9

1,3 ±
0,1

>750#

>57
6

133

>10

n.d.*

n.d.*

74

7,96 ±
0,06

>12,5

>1

134

>10

n.d.*

n.d.*

7

1,3 ±
0,4

30 ± 10

20 ±
10

135

>10

n.d.*

n.d.*

11

1,9 ±
0,1

140 ±
40#

70 ±
20

136

>10

n.d.*

n.d.*

86

0,29 ±
0,06

n.d.*

n.d.*

137

>10

n.d.*

n.d.*

60

>10

n.d.*

n.d.*

138

>10

n.d.*

n.d.*

58

2,09 ±
0,09

13,1 ±
0,9

6,3
±
0,5

139

>10

n.d.*

n.d.*

#

R

R

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
Fonte: Elaborada pelo autor.

Todas as tienoquinolinas avaliadas apresentaram baixa potência (IC 503D7 > 10 µM)
independentemente da marinoquinolina de origem. Esses resultados sugerem que o nitrogênio
pirrólico é importante para a manutenção da atividade antiplasmodial de marinoquinolinas.

4.2

Geração de cepa de Plasmodium falciparum resistente a derivados de
marinoquinolina

O desenvolvimento da série química das marinoquinolinas foi, até então, conduzido
através da avaliação da inibição do crescimento do parasito (ensaio fenotípico). O
conhecimento do mecanismo molecular através do qual as marinoquinolinas exercem esta
inibição seria de grande valia no desenvolvimento de derivados ainda mais potentes e
seletivos. Além disso, a informação de que marinoquinolinas exercem sua atividade

87

antiplasmodial através de um mecanismo inédito agregaria grande valor à série química. Com
este fim, alguns ensaios que buscam elucidar o mecanismo de ação das marinoquinolinas
foram conduzidos.
A primeira abordagem para elucidação do mecanismo de ação das marinoquinolinas
foi a geração de uma cepa resistente a derivados desta classe e posterior avaliação do material
genético da cepa resistente. Neste tipo de ensaio, o sucesso na obtenção de parasitos
resistentes a determinado inibidor implica na seleção de parasitos com mutações em genes
relacionados ao mecanismo molecular do inibidor avaliado, e a análise genética dos parasitos
resistentes permite a identificação destes genes.
Inicialmente, uma cepa monoclonal de P. falciparum foi isolada a partir da cepa
multirresistente P. falciparum Dd2, através do protocolo de microdiluição. A fim de conduzir
o ensaio de geração de cepa resistente, a marinoquinolina 88 foi selecionada por aliar alta
potência e estabilidade química. Sua potência inibitória foi reavaliada frente a cepa
monoclonal utilizada no ensaio (IC50 = 0,238 µM). Assim, três garrafas com 108 parasitos em
cada uma delas foram expostas à pressão de 10×IC50 (2,38 µM), que foi mantida durante
cinco dias, tempo suficiente para que não fossem observados parasitos viáveis através de
análise microscópica. Neste momento, a pressão da marinoquinolina 88 foi removida para
permitir que os parasitos pudessem retomar o crescimento e assim levar a uma parasitemia
microscopicamente mensurável, de modo que um novo ciclo de pressão pudesse ser iniciado.
No entanto, o cultivo foi acompanhado ao longo de três semanas na ausência de pressão, e
não foi observada recuperação da parasitemia em nenhuma das garrafas. O cultivo foi então
interrompido, e a marinoquinolina 88 e, por extensão, a série química das marinoquinolinas,
foi considerada uma série que apresenta baixa propensão em gerar parasitos resistentes.

4.2.1 Avaliação da inibição da via biossintética de precursores de isoprenoides

4.2.1.1

Função do apicoplasto no gênero Plasmodium e a biossíntese de
precursores de isoprenoides

Devido à baixa propensão dos derivados marinoquinolínicos em gerar mutações no P.
falciparum que o tornem resistente a esta classe de compostos (é necessário um inóculo maior
que 108 parasitos), não foi possível identificar o alvo molecular da série por esta primeira
abordagem. Embora esta propriedade seja de grande valia para a série química, métodos
alternativos foram buscados para a identificação do alvo molecular. Uma das vias bioquímicas
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de grande interesse para a busca de inibidores de P. falciparum é a via biossintética de
precursores de isoprenóides, via esta que está envolvida com o apicoplasto do parasito. A
fosmidomicina, inibidor desta via, possui eficácia em modelos murinos de infecção por
malária, validando a importância da biossíntese de isoprenóides como alvo de
antimaláricos.166
Vários fatores tornam o apicoplasto uma organela atrativa no ponto de vista de
desenvolvimento de fármacos. O apicoplasto é derivado da endossimbiose secundária de uma
alga vermelha, e contém vias metabólicas ausentes no hospedeiro humano.167–169 Durante o
curso da evolução, o apicoplasto perde sua função fotossintética e transferiu a maioria do seu
genoma ao núcleo, exigindo assim uma via dedicada à localização dos seus produtos gênicos
ao interior da organela.170-171 O restante do genoma do apicoplasto codifica basicamente genes
de manutenção, incluindo subunidades ribossômicas, tRNAs, RNA polimerase, e uma
chaperona envolvida na importação proteica. 172 Apesar da sua minimização, o apicoplasto
ainda possui funções essenciais, mas pouco compreendidas. Em Plasmodium, a função do
apicoplasto é necessária tanto para o desenvolvimento intra-hepático como para o
desenvolvimento intraeritrocítico no hospedeiro humano. 173-174
A falta de conhecimento de proteínas específicas ou vias adequadas como alvos de
fármacos, particularmente durante a fase sanguínea sintomática da doença, impede o
desenvolvimento de terapias direcionadas ao apicoplasto. Cerca de 5% - 10% do genoma
nuclear é predita como contendo sinais de endereçamento ao apicoplasto, mas a função de
70% destes produtos gênicos ainda é desconhecida.175–177 Vias que já foram identificadas
incluem a biossíntese de precursores de isoprenoides, ácidos graxos, heme, centros de Fe-S, e
ácido lipoico.178
Entre as vias anotadas do apicoplasto, o Plasmodium depende da via procariótica de
MEP/DOXP/não-mevalonato para a síntese de precursores de isoprenoides, ao contrário da
maioria dos outros eucariotos e todos os mamíferos, que usam a via canônica do
mevalonato.179,180 Ambas as vias produzem o isopentenil pirofosfato (IPP) e o dimetilalil
pirofosfato (DMAPP) como produtos finais, mas as enzimas e intermediários químicos que
levam à síntese destes compostos são completamente diferentes. O IPP e o DMAPP são
blocos de construção usados na síntese de isoprenoides ou de cadeias prenílicas C15/C20 para a
modificação pós traducional de proteínas. 181-182 Por fim, Yeh (2011)161 mostrou que a
biossíntese de precursores de isoprenoides é não somente essencial, mas a única função
essencial do apicoplasto durante o estágio intraeritrocítico do parasito.
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4.2.2

Resgate químico da inibição por um derivado marinoquinolínico com o
precursor de isoprenoides IPP
Gisselberg e colaboradores (2018)183 mostraram que o composto MMV019313 é um

inibidor da via de biossíntese de isoprenóides, composto este que possui significativa
similaridade estrutural com o núcleo marinoquinolínico, como é possível observar na Figura
23.

Figura 23 – Estrutura química do composto MMV019313, inibidor da via de biossíntese de isoprenóides (a
esquerda), e da marinoquinolina 88 (a direita). Os núcleos destas estruturas são apresentados em
destaque, evidenciando sua similaridade estrutural.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Isoprenoides pertencem a um grupo grande e altamente diverso de produtos naturais
com múltiplas funções, e sua síntese é essencial à sobrevivência do parasito. A via de
biossíntese de isoprenoides ocorre no apicoplasto do parasito, o que a torna um excelente alvo,
visto que vias metabólicas do apicoplasto são diferentes ou ausentes no hospedeiro
humano.184 Yeh (2011)161 desenvolveu um ensaio de resgate químico que permite avaliar se a
atividade antiplasmodial de um composto envolve a inibição da via de biossíntese de
isoprenoides, através da reposição do IPP, produto desta via.
Para

investigar

se

derivados

marinoquinolínicos

interferem

nesta

via,

a

marinoquinolina 88 foi selecionada para avaliação no ensaio de resgate químico, por aliar alta
potência e estabilidade química. Esta marinoquinolina foi avaliada em paralelo ao controle
fosmidomicina, um composto que sabidamente age como inibidor da biossíntese de
isoprenoides. A Tabela 41 e a Figura 24 apresentam valores de potência inibitória contra a
cepa sensível de P. falciparum (3D7), na presença e na ausência do produto IPP.
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Tabela 41 – Potência inibitória da marinoquinolina 88 e do controle fosmidomicina, na presença e na ausência
do produto da via de biossíntese de isoprenoides, IPP.

Composto
88
fosmidomicina

IC50 (µM)
Ausência de IPP Presença de IPP
0,103 ± 0,001
0,108 ± 0,002
1,0 ± 0,2

>20

Razão IPP+/IPP-

p-valor

1,05

0,063

>20

<0,0001

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 24 – A) Comparação entre IC50 da marinoquinolina 88 e do controle fosmidomicina, na presença e na
ausência do IPP. B) Curvas concentração-resposta para fosmidomicina na ausência (azul escuro) e
presença (azul claro) do IPP, e para a marinoquinolina 88 na ausência (vermelho) e na presença
(rosa) do IPP.
(****): p < 0.0001.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme indicado nos resultados apresentados, o inibidor fosmidomicina perde sua
potência antiplasmodial quando há suplementação do produto da via em questão. Por outro
lado, não há diferença significativa (p > 0,05) entre a potência da marinoquinolina 88 na
ausência ou presença do IPP. Portanto, a marinoquinolina permaneceu potente em ambos os
casos, sugerindo que derivados marinoquinolínicos não atuam como inibidores da via de
biossíntese de isoprenoides.

4.3

Marinoquinolinas com substituintes derivados de aminoácidos

A observação do P. falciparum através da microscopia confocal permite a
identificação de suas organelas celulares. Com o objetivo de explorar essa possibilidade, uma
nova subsérie de derivados marinoquinolínicos dotados de autofluorescência foi planejada e
sintetizada: as marinoquinolinas com substituintes derivados de aminoácidos. No
desenvolvimento desta subsérie de marinoquinolinas, foi explorado o acoplamento de
marinoquinolinas a estruturas características de aminoácidos que, naturalmente presentes no
organismo humano, não são propensos a gerar toxicidade, são quimicamente estáveis, e
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possuem autofluorescência. Ao todo, 28 derivados marinoquinolínicos com substituintes
derivados de aminoácidos foram sintetizados e tiveram sua atividade biológica avaliada
(Tabela 42). Foram avaliados compostos com grupo amino terminal protegido e livre. Em
destaque, estão as cadeias laterais dos aminoácidos que deram origem às marinoquinolinas.
Tabela 42 – Marinoquinolinas com substituintes derivados de aminoácidos.

Aminoácido

#

Amino protegido
IC503D7 IC50HepG2
R
(µM)
(µM)

IS

#

R

Amino livre
IC503D7 IC50HepG2
(µM)
(µM)

IS

L-Alanina

140

7,4 ±
0,1

>400#

>53

141

1,11 ±
0,02

80 ± 30#

70 ±
30

β-Alanina
(Boc)

142

2,2 ±
0,4

300 ±
100#

140 ±
50

143

4,7 ±
0,2

80 ± 30#

17 ±
6

β-Alanina
(Cbz)

144

5,6 ±
0,8

>200#

>35

-

-

-

-

L-Valina

145

4±1

>200#

>50

146

0,63 ±
0,08

70 ± 20#

110
± 30

L-Leucina

147

1,2 ±
0,1

>400#

>333

148

1,2 ±
0,2

80 ± 30#

70 ±
30

D-tercLeucina

-

-

-

-

149

0,31 ±
0,04

24 ± 4

80 ±
20

L-tercLeucina

150

5±1

>400#

>80

151

0,25 ±
0,07

14 ± 3

60 ±
20

(-)-γ-metilLeucina

152

>10

-

-

153

0,29 ±
0,04

40 ± 10

140
± 40

(+)-γ-metilLeucina

154

>10

-

-

155

0,99 ±
0,06

54,8 ±
0,8

55 ±
3

-

-

(continua)
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(continuação)
Tabela 42 – Marinoquinolinas com substituintes derivados de aminoácidos.

Amino protegido
Aminoácido

3D7

#

R

Amino livre
HepG2

IC50
(µM)

IC50
(µM)

IS

#

R

IC 503D7
(µM)

IC 50HepG2
(µM)

IS

DFenilglicina

156

0,35 ±
0,04

>400#

>1142

-

-

-

-

-

DFenilglicina

156

0,35 ±
0,04

>400#

>1142

-

-

-

-

-

LFenilglicina

157

0,7 ±
0,3

>400#

>571

158

1,19 ±
0,07

180 ±
10#

150
± 10

DLFenilalanina

159

1,0 ±
0,5

>200#

>200

160

0,7 ±
0,2

90 ± 30#

130
± 60

DFenilalanina

161

0,27 ±
0,01

>400#

>1481

-

-

-

-

LFenilalanina

162

0,41 ±
0,03

>400#

>975

163

0,31 ±
0,01

20 ± 8

60 ±
30

D-Prolina

164

2,4 ±
0,2

21 ± 2#

9±1

165

0,38 ±
0,02

9 ± 3#

24 ±
8

L-Prolina

166

>10

n.d.*

n.d.*

167

0,33 ±
0,02

50 ± 10#

150
± 30

-

#

citotoxicidade avaliada em ensaio de 24 h
n.d. = não determinado; Boc = terc-Butiloxicarbonila; Cbz = Carboxibenzila.
Fonte: Elaborada pelo autor.
*

De maneira geral, os compostos com grupo amino livre apresentaram potência igual
ou maior à de sua forma protegida. Os compostos desta subsérie que apresentaram melhor
potência foram o 151 (L-terc-Leucina, amino livre, IC503D7 = 0,25 µM) e o 161 (DFenilalanina, amino protegido, IC503D7 = 0,27 µM). Uma vez caracterizada a potência
antiplasmodial, citotoxicidade e seletividade para os derivados marinoquinolínicos desta
subsérie, procedeu-se aos ensaios de microscopia confocal de fluorescência.
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4.3.1

Microscopia confocal de fluorescência de P. falciparum na presença de
marinoquinolinas

Análises de localização celular podem ser informativas na investigação do alvo
molecular de um composto antiplasmodial. Com o objetivo de usar a autofluorescência do
composto neste tipo de análise, a marinoquinolina 151, derivada do aminoácido L-tercLeucina, foi selecionada por aliar alta potência (IC 503D7 = 0,25 µM) e autofluorescência
intensa (excitação 405 nm, emissão 450-490 nm). Como é possível observar na Figura 25, a
marinoquinolina 151 se acumula no P. falciparum, apresentando fluorescência citoplasmática
difusa em todos os estágios intraeritrocíticos assexuados do parasito. Não foi detectada
fluorescência em eritrócitos não-infectados, demonstrando a especificidade da acumulação do
composto em P. falciparum. A visualização microscópica da interação de derivados
marinoquinolínicos com o parasito será futuramente conduzida na presença de marcadores
celulares, elucidando melhor a localização celular das marinoquinolinas.

Figura 25 – A marinoquinolina 151 (10 µM) foi visualizada no citoplasma do P. falciparum em eritrócitos
infectados através de sua autofluorescência a 405 nm (excitação) / 450-490 nm (emissão). À
esquerda, eritrócitos infectados observados através de microscopia óptica de contraste de fase; ao
centro, fluorescência emitida pela marinoquinolina 151 observada no mesmo campo da microscopia
de contraste de fase; à direita, sobreposição das imagens anteriores. As imagens foram adquiridas
usando um microscópio confocal TCS SP5 X (Leica Microsystems, Alemanha) equipado com uma
lente de imersão em óleo com abertura numérica de 60×1,4. Barra de escala: 10 µm.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.2 Avaliação da inibição da atividade proteolítica por derivados marinoquinolínicos
No ciclo intraeritrocítico, o Plasmodium utiliza a proteólise em processos
fundamentais do metabolismo e ciclo celular, como invasão de novos eritrócitos,
fornecimento de aminoácidos a partir da degradação da hemoglobina e na saída dos
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merozoítos dos eritrócitos.185 A classe de cisteíno-proteases é a mais representativa dentro da
atividade total das proteases do parasito. Por participar de processos essenciais no seu
desenvolvimento, esta classe de enzimas são alvos de grande interesse para antimaláricos. 186
Desta forma, a marinoquinolina 151 foi avaliada quanto à sua atividade antiproteolítica. A
Figura 26 apresenta o percentual de inibição de proteases na concentração de 10 µM para o
controle E-64, inibidor de cisteíno-proteases, bem como o percentual de inibição nas

Atividade proteolítica (%)

concentrações 10 – 1,25 µM para o derivado marinoquinolínico.

120
100
80

*

60

**

**

40
20

***

0
Controle

1,25 µM

2,5 µM

151

5 µM

10 µM

***
10 µM

E-64

Figura 26 – Atividade proteolítica de parasitos isolados na presença da marinoquinolina 151 (1,25 µM – 10 µM)
e do controle E-64 (10 µM). Todas as concentrações testadas levaram a atividades proteolíticas
significativamente menores que a observada no controle. (*): p < 0,05; (**): p < 0,01; (***): p <
0,001.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O potencial de inibição da atividade proteolítica de cisteíno-proteases pela
marinoquinolina 151 foi avaliado em parasitos isolados, usando-se o substrato Z-Phe-ArgAMC. Essa abordagem é vantajosa pois os inibidores são avaliados contra proteases em seu
ambiente natural, o citoplasma parasitário. A marinoquinolina 151 inibiu totalmente a
atividade proteolítica na concentração de 10 µM, e apresentou inibição média (IC 50) de 2,7
µM (CI95%: 1,2 µM – 4,6 µM). A discrepância entre a potência inibitória da marinoquinolina
151 contra o parasito (IC50 = 0,25 µM) e contra as cisteíno-proteases de P. falciparum (IC50 =
2,7 µM) é justificável pela diferente natureza dos ensaios em questão; enquanto o ensaio de
inibição do crescimento parasitário envolve uma incubação de 72 h entre inibidor e parasito, o
ensaio de inibição da atividade proteolítica envolve uma incubação de 40 min entre inibidor e
proteases. Qualitativamente, no entanto, este resultado sugere que marinoquinolinas são
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capazes de inibir cisteíno-proteases de Plasmodium falciparum, embora não seja evidência de
que seja o principal mecanismo de ação das marinoquinolinas.

4.3.3 Potência inibitória da marinoquinolina 151 contra cepas resistentes

Dando sequência aos ensaios de elucidação do modo de ação das marinoquinolinas, o
derivado marinoquinolínico 151 foi selecionado para testes de resistência cruzada contra um
painel de cinco cepas resistentes. Nosso laboratório possui um total de cinco cepas resistentes,
abrangendo resistências a diversos antimaláricos de uso clínico, sendo elas: K1 (resistente a
cloroquina, pirimetamina e sulfadoxina), Dd2 (resistente a cloroquina, pirimetamina e
mefloquina), TM90C6B (resistente a atovaquona), IPC 4912 (resistente a derivados de
artemisinina no ensaio RSA0-3h) e 3D7R_848 (resistente ao MMV692848, um inibidor da
enzima PfPI4K).
A comparação dos dados de potência inibitória em cepa sensível (3D7) e em cepas
resistentes pode indicar que o composto investigado possui mecanismo de ação similar aos
dos compostos aos quais as cepas do painel são resistentes. Para o painel de cepas resistentes
utilizados, há a possibilidade de se identificar os seguintes mecanismos de ação:
 Inibição da via de folatos (resistência cruzada com pirimetamina e sulfadoxina);
 Inibição de síntese proteica através de ligação ao ribossomo 80S (resistência cruzada
com mefloquina);
 Inibição do transporte de elétrons mitocondrial através do citocromo bc1 (resistência
cruzada com atovaquona);
 Inibição da fosfatidilinositol 4-quinase (resistência cruzada com o MMV692848).

Os resultados de potência inibitória em cepa sensível e cepas resistentes estão
apresentados na Tabela 43 e na Figura 27. A análise estatística realizada dos dados de inibição
do 151 não revelou diferenças significativas (p = 0,3477) entre as potências frente as cepas
sensível e resistente. Dessa forma, é possível afirmar que a marinoquinolina 151 é capaz de
inibir o crescimento de parasitos resistentes a cloroquina, pirimetamina, sulfadoxina,
mefloquina, atovaquona e ao MMV692848. Além disso, esses resultados indicam ausência de
resistência cruzada, sugerindo que o mecanismo de ação dos derivados marinoquinolínicos é
diferente daqueles observados para os antimaláricos padrões.
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Tabela 43 – Potência inibitória fracional (cepa
resistente / cepa sensível) da
marinoquinolina 151 contra um
painel de cepas resistentes.
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Figura 27 – Representação gráfica da potência
inibitória
fracional
da
marinoquinolina 126 contra um
painel de cepas resistentes.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Avaliação da velocidade de ação de marinoquinolinas frente a formas maduras
de P. falciparum

A avaliação da atividade antiplasmodial de marinoquinolinas conduzida anteriormente
por Aguiar e colaboradores (2018)155 mostrou que marinoquinolinas induzem alterações
morfológicas entre 8 h e 16 h após a incubação do parasito com os compostos, sugerindo um
mecanismo de ação rápido no qual formas jovens de P. falciparum no ciclo intraeritrocítico
são mais suscetíveis aos efeitos de marinoquinolinas.
Com o objetivo de verificar o caráter rápido da ação antiplasmodial de
marinoquinolinas (independentemente do estágio morfológico avaliado), o ensaio de
velocidade de ação foi conduzido a partir de parasitos sincronizados em estágios maduros do
ciclo intraeritrocítico de P. falciparum, com a marinoquinolina 151 e os controles artesunato
(ação rápida) e pirimetamina (ação lenta). A Tabela 44 apresenta os valores de potência
inibitória para os diferentes tempos de incubação com os compostos (24 h, 48 h e 72 h) e a
Figura 28 apresenta estes dados de forma gráfica, bem como uma análise morfológica em
função do tempo após 24 h de exposição a uma concentração de 10×IC50 de cada um dos
compostos avaliados.
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Tabela 44 – Potência inibitória para os tempos de incubação de 24 h, 48 h e 72h, contra parasitos sincronizados
em estágios maduros.

IC50 (nM)
24 h
48 h
72 h
151
170 ± 30 120 ± 40 140 ± 30
Artesunato
17 ± 7
11 ± 5
12 ± 5
Pirimetamina 55 ± 6
27 ± 3
28 ± 4
Composto

Razão IC50/IC5072h
24 h
48 h
72 h
1,2 ± 0,2 0,9 ± 0,3 1,0 ± 0,2
1,4 ± 0,6 0,9 ± 0,5 1,0 ± 0,4
2,0 ± 0,2 0,94 ± 0,09 1,0 ± 0,1

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 28 – Avaliação da velocidade de ação da marinoquinolina 151 e dos controles artesunato e pirimetamina,
frente a formas maduras de P. falciparum. À esquerda, representação gráfica dos valores de IC 50
para os diferentes tempos de incubação. Na parte central, análise microscópica da morfologia do
parasito após 24 h sob pressão de cada composto avaliado. À direita, parasitemia após completaremse 72 h dos cultivos destinados à análise morfológica. (***): p < 0,001.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados mostram que os controles artesunato e pirimetamina mantêm seu caráter
rápido e lento, respectivamente, independentemente da morfologia inicial do parasito. Da
mesma forma, a marinoquinolina 151 não apresentou diferenças significativas em potência
inibitória independentemente do tempo de incubação, apresentando valor de IC 50 de 170 nM
mesmo com apenas 24 h de incubação. A análise morfológica mostrou que, após 24 h de
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exposição a uma alta concentração da marinoquinolina 151 (10×IC50), é possível identificar
parasitos na forma de núcleos picnóticos (parasitos inviáveis com morfologia característica de
citoplasma condensado), de maneira similar ao observado com o antimalárico artesunato.
Portanto, estes resultados sugerem que derivados marinoquinolínicos são inibidores rápidos
quanto à sua ação antiplasmodial, independentemente da morfologia inicial exposta ao
composto.
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5

DISCUSSÃO

Antimaláricos têm um papel central no controle e na eliminação da malária. Se as
classes atuais de antimaláricos eficazes (notavelmente os derivados de artemisinina) perderem
a eficácia, o controle e a eliminação da malária não serão possíveis. Nesse sentido, a
identificação de novos esqueletos estruturais capazes de combater o desenvolvimento da
malária é uma estratégia fundamental para evitar uma catástrofe global de saúde pública.
Antimaláricos derivados de quinolinas há tempos são usados no combate à malária.
Nos anos 1940, a quinolina sintética cloroquina foi introduzida e se provou importante na luta
contra a doença.49 As marinoquinolinas são derivados quinolínicos com atividade
antiplasmodial, potentes até mesmo contra parasitos resistentes à cloroquina. Portanto,
embora apresentem o núcleo quinolínico em sua estrutura, as marinoquinolinas compõem
uma classe química que define um novo espaço químico-biológico. Neste trabalho, o estudo
das relações entre estrutura e atividade foi usado na identificação de derivados
marinoquinolínicos promissores para a descoberta de antimaláricos. As posições 1, 3, 4 e 7 do
núcleo marinoquinolínico foram investigadas na busca de moléculas com alta potência,
seletividade e propriedades físico-químicas apropriadas.
De maneira geral, substituições conduzidas na posição 4 do núcleo marinoquinolínico
se mostraram ser as de maior potencial para melhora na potência antiplasmodial da série,
como é evidenciado no grande intervalo de potências observado no primeiro nível de
substituições da posição 4; nesse nível, houve a fixação das posições 1 e 3 como nãosubstituídas e da posição 7 com o substituinte metoxila, e a introdução de substituintes
diretamente à posição 4 do núcleo marinoquinolínico levou a potências que variaram entre 0,5
µM e >10 µM. Por este motivo, a posição 4 foi mais extensamente avaliada, levando à síntese
de um total de 88 derivados marinoquinolínicos, dentre os quais 28 apresentaram potência
submicromolar. Merecem destaque as cadeias carbônicas avaliadas no núcleo 7-metoxi-4(4(piperazin-1-il)fenil)-marinoquinolínico (Tabela 29), que levaram às maiores potências
observadas para a série (86-90, IC503D7 entre 0,139 µM e 0,29 µM) além de alta seletividade
(SI entre 30 e 120). Nesses derivados marinoquinolínicos de alta complexidade química, a
comparação com derivados similares é informativa:


A troca do substituinte fenílico por derivados piridínicos em um nível anterior

de derivatização da posição 4 levou a derivados ligeiramente menos potentes (97-100,
IC503D7 entre 0,28 µM e 0,52 µM). É possível que o átomo de nitrogênio piridínico
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atue como aceptor de ligação de hidrogênio do nitrogênio pirrólico do núcleo
marinoquinolínico, planarizando e restringindo a liberdade conformacional (Figura
29). A diferença de potências observada entre os núcleos fenil-substituído e piridinosubstituído sugere que marinoquinolinas com maior liberdade conformacional na
posição 4 são capazes de interagir mais favoravelmente com seu alvo molecular,
levando a maiores potências antiplasmodiais.

Figura 29 – Estrutura comum às marinoquinolinas 97-100, com destaque à ligação de hidrogênio formada entre o nitrogênio
piridínico e o nitrogênio pirrólico.
Fonte: Elaborada pelo autor.



O derivado piperazino-substituído (83, IC503D7 = 0,9 µM) foi cerca de duas

vezes mais potente que o equivalente piperidino-substituído (82, IC503D7 = 1,9 µM)
(Figura 30). É possível que o caráter doador de ligação de hidrogênio ou a
possibilidade de ionização da piperazina sejam os responsáveis por esse aumento de
potência. Para verificar essas hipóteses, a posterior substituição do átomo de
hidrogênio no nitrogênio da piperazina por derivados alquílicos removeu a
disponibilidade da ligação de hidrogênio sem prejuízo na potência da série, sugerindo
que a propriedade de ionização do substituinte piperazínico é favorável para a potência
antiplasmodial.

Figura 30 – Estrutura e atividade antiplasmodial das marinoquinolinas 82, 83 e 86.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A introdução do substituinte metila (86, IC503D7 = 0,29 µM) ao derivado não-

substituído (83, IC503D7 = 0,9 µM) levou a um aumento de mais de 3 vezes na potência
antiplasmodial, e o subsequente aumento da cadeia carbônica na série homóloga
aumentou ainda mais essa diferença. Assim como foi observado na derivatização da
posição 7 do núcleo marinoquinolínico, esses dados sugerem que derivados mais
volumosos são capazes de preencher mais adequadamente as cavidades do alvo
molecular, aumentando a afinidade com o mesmo e consequentemente aumentando a
potência.

Por fim, foi avaliada a importância do nitrogênio pirrólico para a manutenção da
potência antiplasmodial das marinoquinolinas, através do desenvolvimento da subsérie das
tienoquinolinas, na qual o nitrogênio pirrólico das marinoquinolinas foi substituído por um
átomo de enxofre. Todos os derivados tienoquinolínicos avaliados apresentaram baixa
potência (IC503D7 > 10 µM). Esta informação, aliada à baixa potência dos derivados
marinoquinolínicos metil-substituídos na posição 3 do núcleo, sugere que a ligação de
hidrogênio proporcionada pela presença do nitrogênio pirrólico não-substituído é essencial
para a interação com o alvo molecular e manutenção da potência da série.
A Figura 31 sumariza o desenvolvimento realizado sobre o núcleo marinoquinolínico.

Figura 31 – Resumo do desenvolvimento molecular realizado sobre o núcleo marinoquinolínico.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A descoberta da série das marinoquinolinas como novos agentes antiplasmodiais foi
conduzida através de estudos fenotípicos de inibição do parasito como um todo. Esta
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abordagem permite que sejam triados e selecionados somente compostos capazes de permear
as várias membranas celulares necessárias para alcançar seu alvo no P. falciparum, e
efetivamente inibir o crescimento do parasito.187 No entanto, esta abordagem faz com que, em
um primeiro momento, o alvo molecular dos inibidores estudados seja desconhecido. A
identificação do alvo molecular pode afetar muito positivamente o desenvolvimento de uma
série química, permitindo o planejamento de inibidores que interajam de forma otimizada com
o alvo. Com o objetivo de elucidar o mecanismo de ação das marinoquinolinas, o composto
88 (IC503D7 = 0,2 µM, SI = 40) foi selecionado para a condução de novos ensaios, pois
apresentava alta potência e estabilidade química.
Em uma primeira abordagem mais ampla de investigação de alvos moleculares, foi
realizada uma tentativa de geração de uma cepa de P. falciparum resistente à ação de
marinoquinolinas. A seleção de parasitos capazes de sobreviverem na presença de derivados
marinoquinolínicos, e subsequente análise genética destes parasitos, permitiria identificar
geneticamente o alvo molecular da série. No entanto, não foi possível selecionar parasitos
resistentes à ação de marinoquinolinas. Após uma semana sob ação da marinoquinolina 88,
inóculos de 108 parasitos foram reduzidos a parasitemias submicroscópicas e procedeu-se à
remoção da pressão do inibidor. Neste cenário, parasitos que inicialmente tivessem
sobrevivido à pressão inicial deveriam retornar a parasitemia do cultivo a níveis observáveis
microscopicamente; porém, mesmo após três semanas na ausência de pressão, não foi
observada a recrudescência do cultivo. Este dado pode ser quantitativamente expresso através
do parâmetro MIR (mínimo inóculo de resistência), 188 que estima a quantidade mínima de
parasitos exposta à ação de um composto para que parasitos resistentes sejam selecionados.
No caso da marinoquinolina 88, como foi avaliado um inóculo total de 3×108, a não-obtenção
de parasitos resistentes sugere que o valor de MIR > 3×108, ou que logMIR > 8,48. Valores de
MIR > 107 (logMIR > 7) aliados a uma variação de IC50 < 20 vezes caracterizam um
composto como de baixo risco de resistência.188 Desta forma, caso novas tentativas de geração
de uma cepa resistente a derivados marinoquinolínicos mostrem que a variação de IC 50 < 20
vezes, grande valor é agregado à série das marinoquinolinas, dada a grande propensão em
vários dos antimaláricos atuais gerarem resistência, como é o caso da atovaquona (MIR entre
1×105 e 6×108; variação no IC50 entre 30× e 900×),189-190 piperaquina (MIR = 8,5×108;
variação no IC50 em 100×)191 e cloroquina (MIR = 6×108; variação no IC50 em 100×).192
Futuramente, diferentes protocolos de geração de cepas resistentes deverão ser avaliados na
tentativa de se obter uma cepa de P. falciparum resistente à ação de marinoquinolinas.
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Em seguida, foi avaliada a possibilidade de marinoquinolinas atuarem como inibidores
da via biossintética de precursores de isoprenoides dada a similaridade estrutural com o
composto MMV019313 (potente inibidor da via de biossíntese de isoprenoides).183 No
entanto, a manutenção da potência antiplasmodial da marinoquinolina 88 mesmo com a
adição do IPP, produto da via de isoprenoides, sugere que este não seja o mecanismo de ação
da série.
Uma nova subsérie de derivados marinoquinolínicos foi então planejada e sintetizada,
de modo a aliarem alta potência e autofluorescência, propriedade esta que possibilita a
condução de estudos de localização da subestrutura celular com a qual estes inibidores
interagem através da microscopia confocal de fluorescência. A subsérie desenvolvida
consistiu em derivados marinoquinolínicos com substituintes derivados de aminoácidos. A
avaliação de atividade biológica mostrou que estes derivados aliam a alta potência dos
derivados marinoquinolínicos às características positivas de aminoácidos, como baixa
toxicidade e estabilidade química. Foram identificadas 13 moléculas com potência inibitória
na faixa submicromolar, com destaque às marinoquinolinas 151 (IC503D7 = 0,25 µM) e 161
(IC503D7 = 0,27 µM), derivadas, respectivamente, dos aminoácidos L-terc-Leucina e DFenilalanina.
O grupo funcional amida presente nas marinoquinolinas derivadas de aminoácidos, e
particularmente na marinoquinolina 151, às confere propriedades físicas úteis em seu
monitoramento biológico. O uso de métodos de imagem tem sido um grande aliado na
investigação da biologia do parasito,193 e neste trabalho a autofluorescência da
marinoquinolina 151 foi utilizada na investigação microscópica de parasitos incubados com o
inibidor, a fim de observar a sua distribuição intracelular. As imagens obtidas sugerem que o
composto apresenta alta afinidade pelo parasito, não tendo sido observada fluorescência em
eritrócitos não-infectados. No interior do parasito, o composto 151 apresentou um perfil
difuso de localização, não tendo sido observada preferência por uma organela em específico.
Futuramente serão conduzidos ensaios na presença de marcadores celulares, de modo a
confirmar a localização difusa dos derivados marinoquinolínicos no interior do parasito.
A marinoquinolina 151 foi também investigada quanto ao seu potencial em inibir
cisteíno-proteases. Cisteíno-proteases exercem uma série de funções essenciais no parasito,
como hidrólise da hemoglobina e invasão e ruptura de eritrócitos no estágio intraeritrocítico;
portanto, inibidores de cisteíno-proteases em P. falciparum são moléculas atrativas como
candidatos a fármacos para a malária. 186 Os resultados obtidos mostraram que a
marinoquinolina possui atividade inibitória contra a ação de cisteíno-proteases.
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Dando continuidade à caracterização da marinoquinolina 151, este composto foi
avaliado frente a um painel de cepas resistentes. A avaliação de candidatos a antimaláricos
contra painéis de cepas resistentes é bastante informativa, pois indica se o composto avaliado
é capaz de inibir o crescimento de parasitos resistentes a diversos antimaláricos de uso clínico
(característica altamente desejada no desenvolvimento de novos antimaláricos), além de
indicar possíveis alvos moleculares dos compostos avaliados, caso seja observada resistência
cruzada. No caso da marinoquinolina 151, a potência antiplasmodial contra cepas resistentes a
cloroquina, pirimetamina, sulfadoxina, mefloquina, atovaquona, e ao MMV692848 (inibidor
da quinase PfPI4K) foi equivalente à potência antiplasmodial frente à cepa sensível 3D7;
esses resultados agregam grande valor à série das marinoquinolinas, pois indica que são
compostos capazes de inibir o crescimento de parasitos multirresistentes, além de possuírem
um mecanismo de ação diferente ao dos antimaláricos listados.
Em uma última etapa de caracterização da marinoquinolina 151, sua velocidade de
ação frente a formas maduras do P. falciparum foi avaliada. Aguiar e colaboradores (2018)155
descreveram derivados marinoquinolínicos como compostos de ação rápida quando avaliados
frente a formas jovens (anéis) de P. falciparum no ciclo intraeritrocítico. Sanz e colaboradores
(2012)194 apontam, no entanto, que ensaios de avaliação de velocidade de ação são
conduzidos com cultivos enriquecidos em anéis, o que provocaria maior atraso na ação de
compostos que agem tardiamente no ciclo intraeritrocítico. Além disso, Le Manach e
colaboradores195 citam que compostos com ação preferencial em formas maduras seriam
considerados compostos de ação lenta. Portanto, o conceito de especificidade por morfologias
jovens do ciclo intraeritrocítico e o conceito de ação rápida são intercambiáveis na literatura.
No trabalho atual, com o objetivo de melhor caracterizar o caráter de inibição rápida atribuído
à série das marinoquinolinas, um novo ensaio de velocidade de ação foi padronizado e
conduzido a partir de parasitos sincronizados em estágios maduros do ciclo intraeritrocítico de
P. falciparum. Os resultados obtidos mostraram que com apenas 24 h de incubação com a
marinoquinolina 151, o valor de IC503D7 medido foi equivalente àquele observado após 72 h
de incubação; além disso, nas primeiras 24 h de incubação, 151 foi capaz de interromper o
desenvolvimento morfológico do parasito, levando à formação de núcleos picnóticos. Dessa
forma, mostrou-se que derivados marinoquinolínicos atuam rapidamente na inibição do
crescimento parasitário, independentemente da morfologia afetada. Esta propriedade é
importante para a série, visto que novos fármacos contra a malária devem, idealmente, possuir
ação rápida para aliviar os sintomas do paciente o mais rápido possível, e para que um número
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mínimo de parasitos sobreviva após exposição ao fármaco, minimizando assim o risco de
seleção de resistência.144,196-197
Os dados coletados para as marinoquinolinas avaliadas neste trabalho fornecem nova
evidência ao potencial da série química, com baixa propensão de surgimento de resistência,
ação rápida e capacidade de inibir a atividade de cisteíno-proteases. Novos derivados
continuarão a ser desenvolvidos para esta série química, e aqueles com maior potência serão
selecionados para avaliação pré-clínica para verificação da eficácia em modelos animais e
perfil farmacocinético adequado.
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CONCLUSÃO

Derivados marinoquinolínicos representam uma nova classe de agentes potentes e
seletivos como candidatos para o tratamento da malária. Estudos de relação estruturaatividade permitiram a identificação dos melhores substituintes ao núcleo marinoquinolínico,
bem como uma vasta investigação de substituintes para a posição 4 deste núcleo. O
desenvolvimento racional da série levou à síntese e avaliação de 167 derivados
marinoquinolínicos, com 43 destes possuindo potência antiplasmodial na faixa submicromolar.
Um novo e promissor derivado foi identificado, 90, com valores de IC503D7 de 0,14 µM e SI >
89. Além disso, mostrou-se que derivados marinoquinolínicos: i) são potentes contra cepas
multirresistentes, possuindo um mecanismo de ação diferente ao de antimaláricos de uso
clínico; ii) são compostos de ação rápida contra as morfologias de anel e trofozoíto de P.
falciparum; iii) não atuam inibindo a via biossintética de precursores de isoprenoides; iv)
possuem baixa susceptibilidade em selecionar parasitos resistentes; v) possuem alta afinidade
pelo parasito, se distribuindo de maneira difusa em seu interior; vi) possuem atividade
inibitória contra cisteíno-proteases de P. falciparum.
Sumarizando as evidências coletadas sobre o mecanismo molecular pelo qual
marinoquinolinas exercem sua atividade antiplasmodial, temos que:
 Se trata de um alvo com baixa propensão ao desenvolvimento de mutações que
confiram ao parasito um fenótipo resistente;
 Está relacionado a um mecanismo de resistência diferente ao de antimaláricos de uso
clínico, como cloroquina, pirimetamina, sulfadoxina, mefloquina e atovaquona, além
de não estar envolvido com a via de biossíntese de precursores de isoprenóides;
 Marinoquinolinas são capazes de inibir cisteíno-proteases, e a inibição desta classe de
proteínas por derivados marinoquinolínicos deve ser posteriormente investigada.

Este trabalho de continuação da caracterização da atividade antiplasmodial das
marinoquinolinas evidencia seu grande potencial, demonstrado pela alta potência dos
membros da série, aliada a um mecanismo de ação incomum e do seu rápido efeito na inibição
do crescimento parasitário. Novos derivados continuarão a ser desenvolvidos com potência e
seletividade otimizados como candidatos a novos antimaláricos, e as próximas etapas do
desenvolvimento da série deverão explorar a ramificação de substituintes na posição 4 do
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núcleo marinoquinolínico, em contraponto à estrutura majoritariamente linear dos derivados
até então investigados.
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APÊNDICE

Esta seção descreve a produção científica resultante deste período de doutoramento,
que compreende oito artigos científicos publicados em periódicos internacionais com seletiva
política editorial, um capítulo de livro, além de quatro artigos em fase de finalização para
submissão. Estas publicações foram possibilitadas graças ao caráter altamente colaborativo do
grupo de pesquisa, o qual faz parte de iniciativas como:
 Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos (CIBFar), que envolve
laboratórios envolvidos nas áreas de química medicinal, biofísica molecular, síntese
orgânica e produtos naturais;
 Medicines for Malaria Venture, uma parceria público-privado sem fins lucrativos, cuja
missão é reduzir os danos causados pela malária em países endêmicos através da
descoberta, desenvolvimento, e entrega de novos, eficazes e acessíveis antimaláricos.

A. Trabalhos publicados durante o doutorado

Phtalimide Derivatives with Bioactivity against Plasmodium falciparum: Synthesis,
Evaluation, and Computational Studies Involving bc1 Cytochrome Inhibition198
Neste trabalho, é descrito o planejamento e síntese de derivados de N-fenil ftalimida
com atividades inibitórias contra Plasmodium falciparum (cepas sensível e resistente) na faixa
do baixo micromolar e notáveis índices de seletividade contra células humanas. O melhor
inibidor, 4-amino-2-(4-metoxifenil)isoindolina-1,3-diona (10), mostrou um mecanismo de
ação lento similar ao observado para o antimalárico atovaquona. Ensaios enzimáticos
indicaram que o composto inibiu o complexo de citocromo bc1 de P. falciparum. Estudos de
docagem molecular sugeriram o modo de ligação do melhor ligante ao sítio Qo do complexo
de citocromo bc1. As descobertas sugerem que o composto 10 é um candidato promissor para
o desenvolvimento hit-to-lead.
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Figura A1 – Resumo gráfico do artigo Phtalimide Derivatives with Bioactivity against Plasmodium falciparum:
Synthesis, Evaluation, and Computational Studies Involving bc1 Cytochrome Inhibition.
Fonte: OKADA-JUNIOR et. al.198

Antiplasmodial profile of selected compounds from Malaria Box: in vitro evaluation,
speed of action and drug combination studies199

Neste trabalho, foi conduzida uma análise de similaridade para a seleção de 11
compostos representativos do conjunto Malaria Box. A atividade inibitória reportada para os
compostos foi confirmada, e os compostos selecionados apresentaram baixa toxicidade contra
a linhagem celular HepG2, além de alto índice de seletividade. Em seguida, a velocidade de
ação e o perfil de associação do artesunato com os 11 compostos selecionados foram
investigadas. Os compostos 1-3, 5, 7, 9-11 apresentaram atividade inibitória rápida contra o
crescimento in vitro do parasito, enquanto os compostos 4, 6 e 8 foram identificados como
inibidores de ação lenta. O composto 6 (MMV665934), um inibidor do complexo bc1, exibiu
perfis de combinação antagônico e sinérgico quando usado em associação com artesunato e
proguanil, respectivamente. Estas descobertas estão em concordância com os perfis de
combinação da atovaquona com os referidos antimaláricos, e podem ser explicadas pelo fato
de 6 e atovaquona compartilharem o mesmo alvo molecular. Os compostos 2 (MMV665971)
e 9 (MMV085583) não interferiram com a alta potência do artesunato e contribuíram
positivamente à atividade inibitória em ensaios de combinação, indicando potencial favorável
de combinação com o artesunato. Ambos os compostos apresentaram atividade in vivo
promissora. As descobertas lançam luz sobre a relação entre velocidade de ação, alvo
molecular e perfil de combinação, e identificam novos hits como candidatos à terapia de
combinação antimalárica.
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Figura A2 – Curvas concentração-resposta e estrutura dos compostos avaliados no artigo Antiplasmodial
profile of selected compounds from Malaria Box: in vitro evaluation, speed of action and drug
combination studies.
Fonte: SOUZA et. al.198

Livro-Texto de Farmacologia – Casos Clínicos e Atividades Didáticas (Capítulo 52:
Fármacos antimaláricos)200

O livro-texto Farmacologia foi desenvolvido visando conteúdo de excelência e atual
para as classes farmacológicas ou fármacos existentes, além de clareza e objetividade ao leitor
nos casos clínicos e atividades propostas. O objetivo é disponibilizar material científico,
completo, didático e de fácil entendimento a graduandos, pós-graduandos e profissionais. O
Capítulo 52: Fármacos antimaláricos aborda detalhadamente:
 a classificação dos antimaláricos de acordo com o alvo no ciclo do parasito
(esquizonticidas

teciduais,

esquizonticidas

sanguíneos,

gametocitocidas

e

esporonticidas);
 a classificação dos antimaláricos de acordo com seu grupo químico (arilaminoálcoois,
4-aminoquinolinas, 8-aminoquinolinas, peróxidos de lactona sesquiterpênica e
antibióticos);
 caracterização completa dos principais antimaláricos contra o ciclo intraeritrocítico do
parasito (mecanismo de ação, ADME, efeitos adversos e contraindicações;
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 principais antimaláricos utilizados na prevenção dos relapsos ocasionados por P. vivax
e P. ovale;
 associações e esquemas de tratamento da malária no Brasil;
 resistência a antimaláricos.

Figura A3 – Capa e contra-capa do Livro-Texto de Farmacologia – Casos Clínicos e Atividades Didáticas
(Editora Atheneu).
Fonte: Editora Atheneu.201

Chemical Prospection of Qualea grandiflora Mart. Fruit and Stem Extracts and Their in
vitro and in vivo Antiplasmodial Activity202

Qualea grandiflora Mart. (pau-terra) é uma planta medicinal simbólica do bioma
Cerrado. Espécies do gênero Qualea possuem propriedades antiparasitárias reportadas, porém
seus compostos ativos ainda precisam ser identificados. Neste estudo, foi investigada a
atividade antiplasmodial dos extratos do fruto e do tronco da Q. grandiflora contra o
Plasmodium falciparum. Os extratos polares do fruto e do tronco apresentaram atividade
antiplasmodial in vitro promissora contra cepas sensível e resistente de P. falciparum (IC50 =
1.2 e 4.2 ng mL-1, respectivamente), baixa citotoxicidade contra células hepáticas humanas
(IC50HepG2 > 400 ng mL-1), e um notável índice de seletividade (SI > 322 e > 96,
respectivamente). O extrato etanólico do fruto apresentou eficácia oral significativa a 100 mg
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kg-1 em modelo murino de malária P. berghei (100% de redução na parasitemia no dia 5 pósinfecção) Para investigar a composição química dos extratos, foi desenvolvido um método
envolvendo HPLC-qTOF. O perfil químico dos extratos ativos indicou 32 compostos,
incluindo galotaninos, derivados de ácido elágico e flavonoides. O componente comum nos
extratos polares ativos foi o ácido elágico, o qual pode contribuir favoravelmente à atividade
inibitória in vitro e in vivo observadas neste estudo.

Figura A4 – A) Avaliação de atividade inibitória in vivo do extrato etanólico do fruto da Qualea grandiflora e
da cloroquina contra P. berghei. B) Frutos maduros de Qualea grandiflora.
Fonte: GONÇALVES NETO et al.202; PLANT SYSTEMATICS.203

QSAR

studies on

benzothiophene derivatives as

Plasmodium falciparum

N-

myristoyltransferase inhibitors: Molecular insights into affinity and selectivity204

A N-miristoiltransferase (NMT) é uma enzima essencial a parasitos e foi validada
como um alvo para a descoberta de novos candidatos a fármacos contra a malária. Neste
trabalho, estudos de relações estrutura-atividade quantitativas (QSAR) 2D e 3D foram
conduzidos em uma série de derivados de benzotiofeno como inibidores de NMT de P.
falciparum (PfNMT) e de NMT humana (HsNMT) para elucidar os requerimentos
moleculares para afinidade e seletividade dos inibidores. Uma combinação de métodos de
QSAR foi usada, incluindo o QSAR holograma (HQSAR), análise comparativa de campo
molecular (CoMFA), e análise comparativa de índice de similaridade molecular (CoMSIA), e
os impactos das estratégias de alinhamento molecular (substrutura máxima comum e
alinhamento de ligante flexível) e dos métodos de carga parcial atômica (Gasteiger-Hückel,
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MMFF94, AM1-BCC, CHELPG e Mulliken) na qualidade e confiabilidade dos modelos
foram avaliados. Os melhores modelos exibiram consistência interna e puderam predizer
razoavelmente a atividade inibitória contra PfNMT (HQSAR: q2/r2/r2pred = 0,83/0,98/0,81;
CoMFA: q2/r2/r2pred = 0,78/0,97/0,86; CoMSIA: q2/r2/r2pred = 0,74/0,95/0,82) e HsNMT
(HQSAR: q2/r2/r2pred = 0,79/0,93/0,74; CoMFA: q2/r2/r2pred = 0,82/0,98/0,60; CoMSIA:
q2/r2/r2pred = 0,62/0,95/0,56). Os resultados permitiram a identificação das interações polares
(eletrostática e ligação de hidrogênio) como fatores moleculares que mais afetam a atividade
inibitória e a seletividade. Estas descobertas devem ser úteis para o planejamento de
inibidores de PfNMT com alta afinidade e seletividade como candidatos a antimaláricos.

Figura A5 – Sumário dos mapas de contribuição para o planejamento de novos inibidores da enzima PfNMT.
Fonte: GARCIA.204

3-aryl-indolinones derivatives as antiplasmodial agentes: synthesis, biological activity and
computational analysis205

Inspirados por produtos naturais, alcaloides indólicos têm sido usados como núcleo
para o planejamento de novos fármacos antimaláricos. Desta forma, dezoito derivados de
oxindol e análogos aza foram obtidos com rendimentos moderados a excelentes. Além disso,
os derivados saturados de oxindol e derivados aza foram obtidos em bons rendimentos via
redução H2/Pd/C, levando a misturas racêmicas de cada composto. A seguir, a atividade
inibitória contra P. falciparum foi avaliada, levando à descoberta de seis compostos com IC 50
< 20 µM. O mais ativo destes compostos foi o 8c; no entanto, seu derivado insaturado 7c foi
avaliado como inativo. Por fim, os derivados de oxindol foram indicados como potenciais
inibidores da enzima lactato desidrogenase, através de triagem virtual por docagem molecular.
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Figura A6 – Resumo gráfico do artigo 3-aryl-indolinones derivatives as antiplasmodial agentes: synthesis,
biological activity and computational analysis.
205
Fonte: LUCZYWO et. al.

Antiprotozoal and Antibacterial Activity of Ravenelin, a Xanthone Isolated from the
Endophytic Fungus Exserohilum rostratum206

O composto natural ravenelina foi isolado de extratos de biomassa do fungo
Exserohilum rostratum, e suas atividades antimicrobiana, antiplasmodial e tripanocida foram
avaliadas. A ravenelina foi isolada através de cromatografia de coluna e HPLC, e identificada
por RMN e espectrometria de massas. A susceptibilidade de cepas de bactérias Grampositivas e Gram-negativas à ravenelina foi determinada através de ensaio de diluição de
microcaldo. A citotoxicidade foi avaliada em células de hepatocarcinoma (HepG2) e
macrófagos peritoneais BALB/c através de MTT. O ensaio de SYBR green foi usado na
avaliação contra estágios assexuados de Plasmodium falciparum. A atividade tripanocida foi
testada contra formas epimastigotas e amastigotas intracelulares de Trypanosoma cruzi. A
ravenelina foi ativa contra cepas de bactéria Gram-positivas, com ênfase em Bacillus subtilis
(MIC = 7,5 µM). As atividades antiparasitárias da ravenelina foram avaliadas contra as
formas epimastigotas (IC50 = 5 ± 1 µM) e amastigotas intracelulares (IC50 = 3,4 ± 0.4 µM). A
ravenelina apresentou baixo efeito citotóxico contra HepG2 (CC 50 > 50 µM) e macrófagos
peritoneais (CC50 = 185 ± 1 µM) com seletividade atrativa aos parasitos (SI > 15). Estas
descobertas indicam que a ravenelina é um candidato atrativo para o desenvolvimento hit-tolead.
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Figura A7 – Resumo gráfico do artigo 3-aryl-indolinones derivatives as antiplasmodial agentes: synthesis,
biological activity and computational analysis.
206
Fonte: SOUZA PINA et. al.

Parasitological profiling shows 4(1H)-quinolone derivatives as new lead candidates for
malaria207

A 4(1H)-quinolona é um modelo atrativo para campanhas de descoberta de fármacos
antimaláricos. Neste trabalho, a síntese e perfil antiplasmodial de uma série de derivados de
4(1H)-quinolona são reportados. Quatro compostos apresentaram atividades inibitórias na
faixa submicromolar contra um painel de cepas sensível e resistentes de Plasmodium
falciparum (IC50s = 0,07 – 0,48 µM) e não foram observadas atividades citotóxicas (SI > 210)
ou hemolíticas. Compostos representativos da série apresentaram ação lenta, inibição
aumentada contra formas eritrocíticas tardias do parasito, e atividade submicromolar contra o
estágio de oocineto (IC50ook = 0,7 µM). A avaliação do mecanismo de ação indicou que o
composto 4 (LSPN182) é um inibidor potente (IC 50Pfbc1 = 0,5 µM) e seletivo (SI > 120) para o
complexo de citocromo bc1 de P. falciparum. Além disso, o composto 4 exibiu atividade
considerável contra isolados clínicos de campo de P. falciparum e P. vivax (IC50s de 0,5 e 1,5
µM, respectivamente), um comportamento inibitório sinérgico notável quando combinado ao
antimalárico proguanil (FICindex < 1), e eficácia oral modesta a 40 mg/kg em um modelo
murino de malária por P. berghei (45% de redução na parasitemia no dia 7 pós-infecção).
Desta forma, os derivados de 4(1H)-quinolona são considerados quimiotipos atrativos com
atividades in vitro, ex vivo e in vivo relevantes.
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Figura A8 – Resumo gráfico do artigo 3-aryl-indolinones derivatives as antiplasmodial agentes: synthesis,
biological activity and computational analysis.
207
Fonte: DESOUZA et al.

Synthesis and antiplasmodial assessment of nitazoxanide and analogs as new
antimalarial candidates208

Durante os últimos anos, o progresso no controle da malária se tornou mais lento e a
OMS reportou uma análise de modelagem com a predição do aumento na morbidade e
mortalidade da malária na África subsaariana durante a pandemia de COVID-19. Uma
maneira rápida para a descoberta de novos fármacos é o reaproveitamento de fármacos já
existentes. O 5-nitrotiazol Nitazoxanida se mostrou ativo contra protozoários intestinais,
helmintos humanos, bactérias anaeróbias, vírus etc. Neste trabalho, Nitazoxanida e análogos
foram preparados através de duas metodologias e avaliados contra P. falciparum 3D7. Um
análogo de bitiazol apresentou atividade inibitória atrativa com EC 50 de 5.9 µM, baixa
propensão em apresentar efeitos tóxicos contra células HepG2 a 25 µM, e ausência de
resistência-cruzada com antimaláricos padrão.
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Figura A9 – A) Heterociclos antiplasmodiais: nitazoxanida (1), tizoxanida (2), aminoácidos derivados de tiazol
(3), e derivados de carboxamida aminometiltiazol (4). B) Concentração inibitória média do
composto 11 contra cepas sensível (3D7) e resistentes (Dd2, TM90C6B e 3D7 R_848), normalizada
pelo valor de IC 50 contra a cepa sensível.
208
Fonte: Adaptada de IRABUENA et al.

B. Trabalhos em andamento

Integrated structure-based and machine learning approaches to identify anti-ZIKV
replication inhibitors
O vírus zika (ZIKV) é um arbovírus neurotrópico amplamente considerado uma
ameaça global à saúde pública. Apesar dos recentes esforços, ainda não existem fármacos
antivirais aprovados contra este vírus. Neste trabalho, foram integradas abordagens
computacionais e experimentais no projeto OpenZika, que utilizou a rede de computação
distribuída World Community Grid para descobrir novos inibidores das proteínas NS2B-NS3
protease e NS5 polimerase, envolvidas na replicação do ZIKV. Seis compostos nãonucleosídicos demonstraram atividade inibitória contra a polimerase NS5 na faixa micromolar.
Um composto inibiu a NS5 polimerase e a NS2B-NS3 protease, protegendo as células da
morte induzida pela infecção pelo ZIKV, em ensaios celulares in vitro. Predições de
propriedades farmacocinéticas sugeriram permeabilidade razoável à barreira hematoencefálica.
As novas estruturas descobertas são hits promissores para futuras otimizações estruturais.
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Discovery of New Hydrazinobenzimidazole Derivatives as Plasmodium falciparum
Inhibitors

Neste trabalho é reportada a síntese de 33 derivados de hidrazinobenzimidazol e sua
avaliação biológica para potência antiplasmodial e seletividade. Os derivados de
hidrazinobenzimidazol foram igualmente potentes contra cepas sensível e resistente de
Plasmodium falciparum e, através de um modelo de HQSAR, o derivado 31 foi descoberto
como o composto mais potente da série, com IC503D7 = 0.1 µM e SI > 1800. O composto 31
demonstrou ótima potência ex vivo contra isolados brasileiros de P. falciparum (56 nM) e P.
vivax (185 nM). Além disso, a avaliação in vivo contra modelo de P. berghei indicou que,
nove dias pós-infecção, uma redução de 49% na parasitemia foi observada para o composto 1,
hit da série, e uma redução de 23% na parasitemia foi observada para o composto 31. Os
resultados indicam que derivados de hidrazinobenzimidazol são moléculas atrativas para a
descoberta de novos compostos líderes no desenvolvimento de candidatos a antimaláricos.

Fluorescent Marinoquinoline derivative inhibits intracelular protease activity in
Plasmodium falciparum
Neste trabalho, são reportados estudos sobre o mecanismo de ação das
marinoquinolinas,

recentemente

descobertas

como

uma

nova

classe

de

agentes

antiplasmodiais. A rota sintética divergente permitiu a obtenção de 20 novos derivados
marinoquinolínicos com fluorescência otimizada, adequados para a investigação do
mecanismo de ação (MoA). A análise da relação estrutura-atividade indicou o melhor
candidato para os estudos de MoA, o qual apresentou uma atrativa combinação de potência,
seletividade, LogD7.4 e isomorficidade. O composto selecionado não demonstrou resistência
cruzada com antimaláricos padrão, indicando que esta classe de compostos apresenta um
MoA distinto. Adicionalmente, o análogo de marinoquinolina inibiu significativamente a
atividade proteolítica do P. falciparum nas concentrações avaliadas, chegando a inibir 100%
desta atividade na concentração de 10 µM. Estes dados sugerem que marinoquinolinas são
capazes de atuar como inibidores de cisteíno-proteases.
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Perfil antiplasmodial de derivados de pironaridina

A pironaridina é esquizonticida eritrocítico potente contra cepas multirresistentes de
Plasmodium. Este fármaco é atualmente usado em combinação com o artesunato para o
tratamento de malária falciparum não-complicada, em adultos e crianças. Neste trabalho em
andamento, potentes derivados de pironaridina estão sendo descobertos, com potências entre 8
nM e 290 nM contra a cepa sensível P. falciparum 3D7. A avaliação dos derivados contra um
painel de cepas resistentes sugeriu que os derivados podem estar exercendo sua atividade
antiplasmodial de maneira similar ao antimalárico atovaquona, por apresentarem IC 50 até 10×
maior na cepa TM90C6B, resistente à atovaquona. Em paralelo, análises de microscopia
confocal identificaram o acúmulo de um derivado de pironaridina ao redor do cristal de
hemozoína no vacúolo digestivo do parasito, o que poderia ser explicado pela afinidade da
pironaridina (e seus derivados) pela hematina. No entanto, derivados de pironaridina são
capazes de matar as cepas K1 e Dd2 de P. falciparum, resistentes ao antimalárico cloroquina.
Estudos adicionais deverão auxiliar na elucidação do mecanismo de ação destes derivados,
como ensaios de inibição do citocromo bc1 (em andamento), associação com antimaláricos
padrão, e avaliação da potência inibitória contra a formação in vitro do heme.

