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RESUMO
Tezuka, D. Y. Caracterização in vitro da atividade de inibidores de cisteíno
proteases em parasitos (Trypanosoma cruzi e Leishmania infantum) e
células de câncer de próstata (DU-145 e a PC-3). 2019. 132 f. Tese
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia da
Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
e Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,
2019.
As cisteíno proteases (CP) compõem uma classe de enzimas presentes em vários
organismos e sua importância está bem definida em algumas doenças como
câncer (catepsina L), doença de Chagas (cruzaína) e leishmaniose (CPB).
Considerando a similaridade entre as CP’s presentes nessas patologias, foi
investigada a importância dessas enzimas para o desenvolvimento dessas
doenças a partir da atividade biológica in vitro de novas dipeptidil nitrilas
reversíveis de CP. A atividade dessas substâncias foi avaliada através de ensaios
celulares nessas três doenças, na busca por novas alternativas terapêuticas. No
estudo realizado com as linhagens de câncer de próstata DU-145 e PC-3, os
compostos NEQ0677 e NEQ0681 foram os mais promissores, com maior potência
citotóxica tanto quanto citostática nessas células. Além disso, foram eficazes em
inibir a migração e a formação de colônias, processos importantes para o processo
metastático. Em T. cruzi, o teste com as três formas do parasito levou a distintas
respostas biológicas para Neq0677 e Neq0690. Além disso, estudos de terapia
combinada das substâncias Neq0827 e Neq0831 combinadas com o Benznidazol
levaram a um efeito sinérgico na forma amastigota.
Essa série de substâncias foram seletivas para a forma amastigota de Leishmania
spp. De maneira geral, os resultados obtidos mostraram respostas distintas para
as diferentes doenças abordadas neste trabalho.

Palavras-chave: Doença de Chagas. Leishmaniose. Ensaios celulares. Derivados
de dipeptidil nitrila. Atividade antineoplásica.

ABSTRACT

Tezuka, D. Y. In vitro characterization of cysteine protease inhibitor activity
on parasites (Trypanosoma cruzi and Leishmania infantum) and prostate
cancer cells (DU-145 and PC-3). 2019. 132 f. Tese (Doutorado) – Programa
de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia da Escola de Engenharia de
São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Instituto de Química de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.
Cysteine proteases (CP) are a class of enzymes present in many organisms and
their importance is well defined in some diseases such as cancer (cathepsin L),
Chagas disease (cruzain) and leishmaniasis (CPB).
Considering the similarity between the PC's present in these pathologies, the
importance of these enzymes for the development of these diseases was
investigated from the in vitro biological activity of new reversible PC dipeptidyl
nitriles. The activity of these substances was evaluated through cellular assays in
these three diseases, searching for new therapeutic alternatives. In the study
performed with prostate cancer strains DU-145 and PC-3, the compounds
NEQ0677 and NEQ0681 were the most promising, with higher cytotoxic and
cytostatic potency in these cells. In addition, they were effective in inhibiting
migration and colony formation, important processes for the metastatic process. In
T. cruzi, testing with the three parasite forms led to distinct biological responses to
Neq0677 and Neq0690. In addition, combined therapy studies of Neq0827 and
Neq0831 combined with Benznidazole have led to a synergistic effect on
amastigote form.
This series of substances were selective for the amastigote form of Leishmania
spp. In general, the results obtained showed different responses to the different
diseases addressed in this paper.

Keywords: Chagas disease. Leishmaniasis. Cell assays. Dipeptidyl nitrile
derivatives. Antineoplastic activity.
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1.

Introdução
Cisteíno proteases compõem um vasto grupo de enzimas que atuam no

metabolismo de proteínas. Estas enzimas são ubiquamente expressas em diversos
tipos celulares em organismos distintos, dentre eles parasitos e células de mamíferos1.
Essas proteases são sintetizadas sob a forma inativa e são ativadas em meio ácido
nos lisossomos. Possuem em comum um sítio ativo conservado formado por resíduos
de cisteína e histidina.
Essas enzimas possuem propriedades únicas no sítio ativo e são expressas
durante todo o ciclo de vida do protozoário. São essenciais em vários processos
celulares, como nutrição, reprodução2, na invasão de células do hospedeiro e no
controle do processo de escape do parasito no interior da célula hospedeira. Essa
fase pode ser caracterizada como uma etapa posterior ao reconhecimento hóspedehospedeiro3, onde um fagolisossomo intracelular é formado. As principais descritas na
literatura são: cruzaína (T. cruzi) e CPB4 (Leishmania spp.).
Na célula de mamífero, a catepsina L é uma cisteíno protease ortóloga a de
parasitos e encontra-se com a expressão aumentada nas células cancerosas. As
catepsinas extracelulares clivam os principais constituintes da matriz extracelular, tais
quais laminina, fibronectina e colágeno, permitindo a invasão e metástase de células
cancerosas5. Dentre outras cisteíno proteases, a catepsina L está envolvida em
processos de degradação proteica e tem sido estudada juntamente com catepsina B
na migração e metástase de células cancerosas.
Sudhan e colaboradores descrevem que citocinas como Fator de Crescimento
Endotelial Vascular (VEGF) e interferon gama são secretadas do tumor e têm sido
amplamente implicadas na progressão maligna, além de aumentarem a atividade e a
síntese da catepsina L. Pacientes com leucemia mieloide crônica exibem mRNA de
catepsina L e

atividade enzimática significativamente mais elevados quando

comparados com indivíduos saudáveis6.
Sabe-se que a atividade proteolítica está associada à característica invasiva das
células cancerosas em tecidos vizinhos, a partir da degradação da matriz
extracelular7. Além disso, a metástase está associada ao processo de saída desta
célula do local de origem e transporte por vasos sanguíneos ou linfáticos para a
fixação em outro órgão, que compreende etapas da metástase.
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A triagem de novas substâncias bioativas inibidoras de proteases tem grande
relevância para que sejam identificadas novas alternativas terapêuticas para o
tratamento de diversas patologias. Alguns tratamentos envolvendo a inibição de
proteases já se encontram no mercado, por exemplo, os inibidores de aspartato
protease do HIV em uso clínico (darunavir, nelfinavir, ritonavir, loprenavir, dentre
outras)8. Outras substâncias chegaram a fase de ensaios clínicos, por exemplo, os
antineoplásicos (como Marimastat, inibidor de metaloproteases com atividade para o
câncer de mama que chegou a fase inicial dos ensaios clínicos),9 e os candidatos para
o tratamento de osteoporose (Odanacatib, inibidor de catepsina K, uma cisteíno
protease, que alcançou a fase clínica III)10. Além disso, uma substância anti-chagásica
atingiu estudos pré-clínicos avançados (K777, inibidor da cisteíno protease
cruzaína)11,12. Isto demonstra um grande potencial para a descoberta e o
desenvolvimento de inibidores de cisteíno proteases até as fases pré-clínicas
avançadas e estudos clínicos.
Tanto a leishmaniose como a doença de Chagas são doenças que acompanham
o desenvolvimento cultural, ambiental e socioeconômico, sendo ambas endêmicas em
diferentes países de acordo com sua transmissão. Estas são doenças tropicais
negligenciadas

causadas

por

protozoários

intracelulares

da

família

Trypanosomatidae, afetando milhares de pessoas mundialmente. Os tratamentos
existentes não são eficazes devido a fatores limitantes como alto custo, número
limitado de drogas, longo período de tratamento, potencial de resistência às drogas,
significantes efeitos colaterais e modos de administração tornando-se inadequadas
ao campo de trabalho em países endêmicos.
O alto custo no desenvolvimento de um novo fármaco, aliado às perspectivas do
retorno financeiro inadequado, tem como consequência o reduzido interesse por parte
da indústria farmacêutica em desenvolver novos compostos para tratar uma
parasitose endêmica de países pouco desenvolvidos. Isso destaca a importância de
desenvolver novos tratamentos mais seguros, baratos, efetivos, e que todos tenham
acesso.
Outra doença que afeta milhões de pessoas mundialmente é o câncer. O câncer
pode ser definido como um conjunto de inúmeras doenças que têm em comum o
crescimento desordenado de células. Esta doença apresenta uma multiplicidade de
fatores desencadeantes que podem ser externos ou ambientais ou internos como
alterações hormonais, condições imunológicas e mutações genéticas. A principal
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característica é o crescimento desordenado das células que podem invadir outros
tecidos e órgãos. Devido à sua intensa divisão, essas células tendem a ser agressivas
e incontroláveis, determinando a formação de tumores e levando a formação de
metástase (invasão em outros tecidos). Atualmente o câncer é uma das doenças que
mais afeta e mata as pessoas em todo mundo. Esse cenário ressalta a importância
em desenvolver novas terapias para o tratamento dessa doença.
Essas doenças têm em comum a presença de uma classe de proteínas
denominadas cisteíno proteases que são essenciais para o desenvolvimento e
sobrevivência destas doenças. Cisteíno proteases compõem uma classe de enzimas
responsáveis por clivar ligações peptídicas, com as mais descritas por autores:
cruzaína (Trypanosoma cruzi)13, cisteína proteinase B (CPB) (Leishmania spp.)14 e
catepsina L (câncer)15. Elas são expressas durante todo o ciclo de vida do parasito,
sendo importantes em vários processos celulares, e estando relacionadas
principalmente como mecanismo de evasão frente a resposta imune do hospedeiro, o
que facilita a progressão e manutenção das doenças parasitárias. No câncer, essas
proteases estão com expressões aumentadas1, e são importantes principalmente na
invasão e migração das células, fator essencial para o desencadeamento das
metástases considerada a mais importante causa de mortalidade por câncer 16.
A partir do conhecimento da importância dessas cisteíno proteases na manutenção
e progressão dessas três doenças, aliado a uma nova abordagem com o emprego de
nitrilas como grupos reativos (warheads) para formar uma ligação covalente reversível
de dipeptidil nitrilas com as cisteíno proteases atuando como inibidores, o presente
trabalho busca por novas substâncias bioativas através da realização de ensaios com
55 substâncias e utilizando as melhores para investigações mais aprofundadas.

1.1. Doença de Chagas
A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, foi
descrita pelo médico brasileiro Carlos Justiniano Chagas em 1909, causada pelo
protozoário Trypanosoma cruzi. É uma doença que pode evoluir para um quadro fatal
e atualmente afeta 21 países da América latina17,18 (Figura 1).
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)17 8 milhões de pessoas
encontram-se infectadas, com mais de 10 mil mortes anualmente e 25 milhões de
pessoas vivem em área de risco de contrair a doença.
Figura 1. Distribuição da Doença de Chagas pelo mundo

Fonte: Drugs for Neglected Diseases initiative – DNDi (2019)19

Por muitos anos a doença de Chagas era uma problemática estritamente rural,
afetando primordialmente os animais silvestres e depois foi se espalhando para
animais doméstico e seres humanos, havendo um aumento acentuado no início do
século XX. Devido às mudanças socioeconômicas juntamente com o êxodo rural, o
desmatamento e a urbanização alteraram o perfil epidemiológico da doença,
transformando-a em um fenômeno mais urbano17.
A doença de Chagas é causada pelo parasito protozoário flagelado T. cruzi
(Família: Trypasonomatidae, Ordem: Kinetoplastida). A doença de Chagas via vetorial
é transmitida só por triatomíneos pertencentes ordem Hemíptera, família Reduviidae
e subfamília Triatominae sendo popularmente conhecido no Brasil como barbeiro.
A contaminação vetorial é a mais frequente no Brasil e ocorre quando o triatomíneo
faz a hematofagia, libera nas fezes a forma tripomastigota metacíclica. Após a retirada
da probóscida do vetor o hospedeiro normalmente se coça levando à infecção através
de formas metacíclicas do trypanossomo que entram por solução de continuidade. A
infecção também pode ser transmitida por transfusão de sangue e de órgãos, infecção
transplacentária e acidentes de laboratório. Atualmente no Brasil a forma mais
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frequente de contaminação é via oral, através do consumo de alimentos
contaminados. Na Venezuela foram notificados casos da doença de Chagas após o
consumo de suco de goiaba afetando 103 crianças em 201020. O açaí é outra fonte
de contaminação muito comum na Região Norte e Nordeste do Brasil, onde foram
confirmados mais de dois mil casos de infecção após o consumo dessa fruta entre
2000 e 2006 no Pará21,22.
Nas últimas décadas a infecção tem sido cada vez mais relatada em países não
endêmicos. A presença da doença de Chagas em países que não possuíam relatados
deve-se à mobilidade populacional, principalmente os fluxos migratórios. A infecção
crônica por Trypanosoma cruzi tornou-se relativamente comum em países não
endêmicos17.
A doença de Chagas é caracterizada por duas manifestações clínicas: a fase
aguda e a crônica. Na maioria dos indivíduos, a fase aguda geralmente é
assintomática quando a transmissão é vetorial. O hospedeiro apresenta múltiplos
sintomas que não são específicos de doença de Chagas. Ela ocorre nas primeiras
semanas após a inoculação do parasito, que é capaz de infectar qualquer célula
nucleada23, apresenta parasitos circulantes na corrente sanguínea e pode apresentar
sintomas como febre prolongada, aumento do fígado, baço e de nódulos infáticos24.
Na transmissão pelo vetor, o hospedeiro pode apresentar um sinal de inflamação na
porta de entrada do parasito conhecido como chagoma de inoculação, quando a
hematofagia é realizada na região palpebral a inflamação é conhecida como sinal de
Romanã (edema bipalpebral)24. Após 2-3 meses de infecção inicia-se a fase crônica
que normalmente é desprovida de sintomas evidentes. Somente 30-40% das pessoas
infectadas irão desenvolver a forma sintomática da doença, que compreende
cardiomiopatia ou alterações do trato digestório (megacólon e megaesôfago) 18,24.
A doença de Chagas é considerada uma doença negligenciada18, com baixo
investimento das empresas farmacêuticas na pesquisa, o que culmina na falta de um
tratamento eficaz mesmo após mais de 100 anos de sua descrição.

1.1.1. Ciclo biológico do Trypanosoma cruzi
O ciclo biológico de T. cruzi é heteroxênico com passagens por um hospedeiro
invertebrado pertencente à família Triatominae, e um hospedeiro vertebrado
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mamífero. Este protozoário apresenta diversos estágios de desenvolvimento que
incluem as formas epimastigota e tripomastigota metacíclica, presentes no tubo
digestivo do hospedeiro invertebrado, além das formas amastigota e tripomastigota
sanguínea presentes no hospedeiro vertebrado23.
Figura 2. Ciclo de vida do T. cruzi

Fonte: Center for Disease Control and Prevention – CDC (2019)25

O ciclo biológico está representado na Figura 2. Sucintamente, a infecção dos
mamíferos ocorre pelo contato das formas tripomastigotas metacíclicas eliminadas
nas fezes de triatomíneos durante o repasto sanguíneo. A fricção do local pelo
vertebrado contribui para a entrada do parasito através do local da picada, atingindo
o sistema circulatório. Esses parasitos invadem células e se diferenciam para a forma
amastigota, com replicação por fissão binária. Posteriormente, voltam a se diferenciar
para tripomastigota durante o rompimento da célula e estão disponíveis para infectar
novas células ou outro hospedeiro23. No invertebrado, o inseto hematófago entra em
contato com o sangue de mamíferos infectados e obtêm a forma tripomastigota
sanguínea que migra para o estômago do inseto e se diferencia para a forma
epimastigota. Estes parasitos se reproduzem por fissão binária no intestino do
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invertebrado e, quando a fonte de nutrientes se torna escassa, as formas
epimastigotas migram para o tubo digestivo do inseto e se diferenciam para
tripomastigota metacíclicos e migram para o tubo digestivo do inseto, prontos para
infectar o hospedeiro vertebrado no próximo repasto sanguíneo18.

1.1.2. Tratamento
Os tratamentos disponíveis há mais de 50 anos estão limitados a dois fármacos
nitro-heterocíclicos tóxicos: o Benznidazol (Rochagan/Abarax/ELEA) e o Nirfutimox
(LAMPIT/Bayer)17 (Figura 3). Ambos possuem eficácia apenas na fase aguda da
doença, ou seja, esses fármacos curam apenas um percentual muito baixo de
pacientes crônicos, visto que possuem severos efeitos colaterais, longos períodos de
tratamento e, principalmente, resistência em áreas endêmicas. Somente o
Benznidazol é aprovado para uso no Brasil. Atualmente uma substância conhecida
como Posaconazol foi reprovada nos teste clínicos26. A Doença de Chagas
permanece

incurável.

A

indústria

farmacêutica tem

interesse

limitado no

desenvolvimento de novos fármacos antichagásicos, principalmente devido à falta de
incentivos comerciais27. Assim, a busca por novos tratamentos contra a doença de
Chagas é de suma importância e deve ser enfatizada.
Figura 3. Estrutura química dos fármacos de referência para doença de Chagas: Benznidazol e Nifurtimox

Nifurtimox

Benznidazol

Fonte: Modificado de Soeiro et al. (2009)28.

1.2

Leishmaniose

As leishmanioses são doenças tropicais negligenciadas causadas por parasitos
protozoários hemoflagelados, intracelulares, pertencentes à ordem Kinetoplastidae,
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da família Trypanosomatidae do gênero Leishmania29. Algumas espécies conhecidas
de Leishmania incluem L. tropica, L. donovani, L. mexicana, L. braziliensis, L.
aethiopica, L. infantum, L. infantum30. As leishmanioses representam um grave
problema

de saúde pública mundial, sendo a segunda forma de infecção mais

importante causada por protozoários, superadas apenas pela malária31.
A principal forma de transmissão é pelo inseto vetor flebótomo (80-90% dos casos)
pertencente a ordem Díptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gênero
Lutzomyia (nas Américas), conhecidos popularmente como mosquito palha,
dependendo da região geográfica. Também pode ser transmitida por transfusão de
sangue (5-20%) e por via congênita (0,5-0,8%)32.
A transmissão ocorre em 88 países tropicais e subtropicais onde o inseto vetor
está presente. Estima- se que 12 milhões de pessoas estão infectadas e mais de um
bilhão de pessoas vivem em áreas endêmicas, correndo o risco de serem infectadas,
com mais de 2 milhões de novos casos anuais registrados29,31. Existem três formas
clínicas para a leishmaniose: I) cutânea, conhecida também como ferida brava ou
úlcera de Bauru, que pode ter uma ou mais lesões que evoluem de pápulas para
nódulos e lesões ulcerativas, com uma depressão central e borda elevada e
endurecida; II) muco-cutânea, causa uma lesão desfigurante nas mucosas,
principalmente boca, nariz e garganta, III) visceral, conhecida também como febre
negra ou Kalazar, afeta principalmente fígado e baço33 e, se não tratadas
independentemente

da

idade,

pode

produzir

caquexia

profunda,

doença

multissistêmica, sangramento por trombocitopenia, suscetibilidade a infecções
secundárias e morte34. De acordo com a Organização Mundial da Saúde a forma
visceral causa 20 mil mortes anualmente, com 300 mil novos casos anuais registrados.
A leishmaniose visceral é a forma mais grave das leishmanioses, representando um
sério problema em vários países. Estudos mostram que 90% dos casos viscerais
ocorrem na Índia, Nepal, Sudão do Sul, Sudão, Bangladesh, Brasil e Etiópia29,31
(Figura 4). As leishmanioses continuam sendo um grave problema em todo o mundo
resultando em altos níveis de morbidade e mortalidade. Visto esse cenário
desfavorável para a saúde mundial o presente trabalho enfatiza a busca por novas
alternativas terapêuticas para a leishmaniose visceral.
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Figura 4. Distribuição geográfica de novos casos de leishmaniose visceral em 2016

Fonte: World Health Organization – WHO (2019)31

1.2.1. Ciclo de vida da leishmania
O ciclo biológico geral do protozoário causador da leishmaniose também é
heteroxênico, com passagens por um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro
vertebrado mamífero. Este protozoário apresenta dois estágios de desenvolvimento
que incluem: a forma amastigota, que é ovalada, não apresenta flagelo visível (imóvel)
e é encontrada dentro dos fagolisossomos dos macrófagos; e a forma promastigota,
que é flagelada (móvel), fusiforme, com núcleo central e está presente no tubo
digestivo do hospedeiro invertebrado 18 (Figura 5).
A infecção dos mamíferos ocorre pelo contato das formas promastigotas
metacíclicas durante o repasto sanguíneo. O parasito é regurgitado pelo inseto
atingindo o sistema circulatório. Esses parasitos invadem células, se diferenciam para
a forma amastigota e replicam-se por fissão binária, rompem a célula e estão
disponíveis para infectar novas células ou um novo hospedeiro. No invertebrado, o
inseto hematófago entra em contato com o sangue de mamíferos infectados, que se
transforma da forma amastigota para a forma promastigota procíclica. Estes se
reproduzem por fissão binária no intestino do invertebrado. Após sucessivas
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replicações, os parasitos se diferenciam para a forma promastigota metacíclica e
migram para a válvula faringeana do inseto, prontos para infectar um novo hospedeiro
no próximo repasto sanguíneo.

Figura 5. Ciclo de vida da leishmania

Fonte: Frézard (2019)35

1.2.2. Tratamento
O tratamento de primeira escolha é baseado em antimoniais pentavalentes
desenvolvidos há mais de 70 anos, Figura 6. Dois fármacos estão disponíveis, o
estibogluconato de sódio (Pentostam®, GlaxoSmithKline) e o antimoniato de
meglumina (Glucantime®, Aventis)36–38. O tempo de meia-vida dos antimoniais na
corrente sanguínea é muito pequeno (cerca de duas horas), o que requer altas doses
diárias, por um período longo (20-40 dias), levando ao mecanismo de resistência
contra esses fármacos. O tratamento utilizando os antimoniais pentavalentes ainda
representa um grande problema devido aos seus efeitos adversos como o acúmulo
de substâncias no baço e no fígado, mialgia, pancreatite, arritmia cardíaca e
hepatite36.
Outros fármacos como pentamidina e anfotericina B são utilizados como uma
segunda opção de escolha em casos de resistência, apesar da sua alta toxicidade. A

37

pentamidina (Pentacarinat®, Rhodia Farma) é uma diamina aromática e foi aprovada
para uso na década de 50. Seu mecanismo de ação ainda não está bem definido, mas
autores relatam que ela atua como ligante na fenda menor do DNA do cinetoplasto,
interferindo na replicação e transcrição39. Contudo, devido à taxa crescente de
ineficácia do tratamento e a toxicidade severa levaram a uma diminuição do seu uso40.
Seus principais efeitos adversos incluem taquicardia, hipertensão, dor de cabeça,
vômitos, náuseas, erupção cutânea, disfunção renal, entre outros39. A anfotericina B
é um antibiótico natural isolado do Streptomyces noclosus com propriedades
antifúngica e antiparasitária40,41. Apresenta eficácia por atuar nas formas promastigota
e amastigota do parasito a partir da ligação aos ésteres (ergosterol ou episterol)
presentes na membrana plasmática do parasito40. A administração é via endovenosa,
sendo o seu uso limitado devido a sua alta toxicidade, apresentando efeitos colaterais
como anafilaxia, trombocitopenia, anorexia, anemia, dor muscular, febre, tremor,
calafrio, nefrotoxicidade e hematotoxicidade41.
A formulação lipídica da anfotericina B (AmBisome) foi desenvolvida para
melhorar a biodisponibilidade e as propriedades farmacocinéticas, reduzindo seus
efeitos colaterais. Estudos mostraram que o lipossoma tem acúmulo hepático e
atingem níveis terapêuticos mais rápido e o tempo de meia-vida do fármaco é mais
longo. As principais limitações de uso são seu alto custo, a via de administração e a
falta de estabilidade em altas temperaturas38.
A miltefosina (Impavido) é o primeiro tratamento por via oral para leishmaniose em
alguns países42. Ela é eficaz contra a forma visceral e cutânea, inclusive em casos de
resistência ao antimônio, porém sua eficácia é limitada a algumas espécies de
leishmania38,42. Esse tratamento foi registrado na Índia em 2002 e tem como a principal
desvantagem o potencial teratogênico, impedindo o uso em mulheres grávidas42.
As alternativas terapêuticas disponíveis não são ideais para o tratamento devido à
alta toxicidade, problemas sérios de resistência, preços proibitivos, longo tempo de
tratamento e modo inadequado de administração não adaptado ao local. Esses fatores
caracterizam a importância emergencial da busca por novos tratamentos.
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Figura 6. Estrutura química dos fármacos utilizados no tratamento para leishmaniose

Fonte: Guido (2008) 43

1.3

Câncer de próstata

A próstata é uma glândula exócrina pequena que faz parte do sistema genital
masculino e se localiza na parte inferior do abdômen, abaixo da bexiga e a frente do
intestino grosso. A função da próstata é armazenar e secretar parte do sêmen, liquido
que contém os espermatozoides44.
O câncer é um grande problema de saúde pública mundial. O conceito de câncer
mais de 100 tipos de doenças que possuem em comum o crescimento desordenado
de células anormais, com potencial invasivo ou não44,45. O câncer é uma doença
heterogênea, com diferentes características moleculares, comportamentos e resposta
as terapias45.
Ao longo de anos de pesquisa foram descobertos novos quimioterápicos que têm
levado a um significante progresso no tratamento de vários tipos de câncer, com um
aumento na taxa de sobrevivência de pacientes.
De acordo com a organização mundial da saúde (WHO), o câncer é a segunda
principal causa mundial de morte, com estimativa de 9,6 milhões de óbitos em 2018
46.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), os cinco principais tipos de

câncer que afetam a população masculina (exceto o câncer de pele não melanoma)
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são: câncer de próstata, pulmão, cólon e reto, estômago e cavidade oral. Dentre as
mulheres podemos citar o câncer de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e
tireoide44. A Figura 7 descreve os números da expectativa dos principais tipos de
câncer, em homens e mulheres, em 2018, previstos para a população brasileira.
Nos Estados Unidos foram diagnosticados 180.890 novos casos de câncer de
próstata em 201647. No Brasil, a estimativa referente a 2018 prevê a detecção de
68.220 novos casos, com 14.484 mortes. Além disso, os dados do INCA mostram que
o câncer de próstata apresenta a segunda maior incidência de entre os homens, além
de ter um impacto de milhões de reais na saúde pública. Com essas razões, o cenário
justifica novos investimentos em ações para o controle da doença.
Figura 7. Estimativa dos cinco principais tipos de câncer em homens e mulheres em 2018 no Brasil

Taxa de incidência
Mulheres

Homens

Órgão

Nº casos

Mama
Cólon e reto
Colo do útero
Pulmão
Tireoide

59.700
18.980
16.370
12.530
8.040

%
29,5
9,4
8,1
6,2
4

Órgão

Nº casos

%

Próstata
Pulmão
Cólon e reto
Estômago
Cavidade Oral

68.220
18.740
17.380
13.540
11.200

31,7
8,7
8,1
6,3
5,2

Fonte: Adaptado do Instituto Nacional do Câncer – INCA (2018)44

1.3.1. Desenvolvimento e causas
No câncer, as células que apresentam um comportamento fisiológico fora dos
padrões

homeostáticos,

replicam-se

intensamente.

Além

disso,

algumas

características de neoplasias são importantes, como: crescimento rápido, potencial
metastático e agressividade da doença.
O câncer é formado pela exposição do indivíduo aos agentes carcinogênicos, que
a longo prazo acarretam dano ao DNA e transformam células normais em altamente
malignas. Essas alterações levam ao crescimento descontrolado das células
responsáveis pela formação do tumor. Uma vez formado o tumor primário, ocorrem
sucessivas etapas de divisão celular, causando mudanças morfológicas e metabólicas
que, aliados às alterações nas vias de sinalização, resultará em invasão, migração e,
por fim, a metástase48,49 (Figura 8).
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Figura 8. Processo de formação e desenvolvimento do câncer

Processo esquemático simplificado de formação do câncer.
Fonte: Maciel (2017)50

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, as causas do câncer de próstata
podem ser variadas:


A idade é um fator de risco muito importante, visto que a incidência e a mortalidade
aumentam após os 50 anos;



Hábitos alimentares, estilo de vida e fatores genéticos (hereditários) como pai ou
irmão que tiverem câncer de próstata antes dos 60 anos51;



Excesso de gordura corporal leva ao desenvolvimento de câncer de próstata
avançado;



Exposição a produtos químicos como: aminas aromáticas (comuns na indústria
química, mecânica e de alumínio), arsênio (conservante de madeira e agrotóxico),
poluição dos veículos automotores entre outros.
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1.3.2. Metástase
Estima-se que 90% das mortes por câncer são consequências das disseminações
metastáticas. Embora o número seja alto, a maioria dos tratamentos existentes e os
que estão sendo estudados são para controlar o tumor primário52.
Após formar a massa tumoral, essas células cancerosas podem se desprender do
tumor primário e se alojar em outros tecidos e órgãos formando um tumor secundário
denominado tumor metastático. A incidência e a progressão da metástase estão
relacionadas ao tipo de câncer, grau da doença, tamanho e localização do tumor
primário e a resposta ao tratamento52,53. Um importante passo para alimentar a massa
tumoral com nutrientes e oxigênio na metástase é a angiogênese no tumor primário
com a formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes. Sem
esse mecanismo, o tumor ficaria restrito a um tamanho pequeno e as células não
conseguiriam atingir a circulação para popular novos sítios53,54. A proliferação
exacerbada das células tumorais acaba com o suprimento de oxigênio rapidamente
tornando o ambiente hipóxico. Isso ativa o HIF (Fator Indutor de Hipóxia), que induz
as células tumorais e as células associadas ao tumor a produzirem e secretarem o
Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF). Quando o VEGF é secretado, ele
induz a vascularização, suprindo as exigências de oxigênio pelo microambiente
tumoral54.
A metástase é um processo complexo composto por várias etapas interconectadas
através de relações adesivas e processos invasivos. As principais etapas são:
dissociação,

invasão,

metastático (Figura 9).

intravasamento,

extravasamento

e

dormência/tumor
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Figura 9. Processo de formação da metástase

O processo metastático inicia após a formação da massa tumoral onde algumas células do tumor primário se
dissociam do grupo invadindo tecidos adjacentes, em seguida o intravasamento nos vasos sanguíneos e linfáticos.
Quando estas células atingem o sítio secundário, extravasam do vaso chegando em seu novo ambiente podendo
ficar em estado de dormência ou proliferar para a formação da metástase.
Fonte: Adaptado de Alizadeh et al. (2014)5

A seguir são apresentadas as etapas da metástase:


Dissociação: Para migrar para os tecidos adjacentes, as células neoplásicas
precisam invadir o tecido vizinho e um passo fundamental é a perda de adesão
célula-célula no tumor primário, isso permite a desagregação das células tumorais
e auxilia na disseminação inicial. As moléculas de adesão são glicoproteínas
expressas na superfície das células como caderinas, integrinas, imunoglobulinas
e as selectinas5.



Invasão: As células sofrem alterações na expressão gênica e mudanças no
citoesqueleto sendo capaz de aderir, degradar e migrar através da matriz
extracelular. A migração pode ser de forma individual, perdendo contato com as
células do tumor primário, ou coletiva, migrando em conjunto. Uma proteína muito
importante para esse processo são as metaloproteases de matriz (MMP)
responsáveis pela degradação da matriz extracelular formando o caminho para a
migração das células5,55.



Intravasamento: Processo em que as células tumorais invasivas entram nos
vasos linfáticos ou sanguíneos. Várias células podem atingir o sistema linfático ou
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circulatório, porém poucas sobrevivem. Esse é um passo determinante na
metástase, pois é ele que limita a quantidade de células tumorais que irão circular
na corrente sanguínea e formar os tumores secundários. O intravasamento
também é conhecido como transmigração endotelial. As células precisam sofrer
importantes alterações no citoesqueleto, morfologia celular e quebrar as interações
com a matriz extracelular para ocorrer esse processo. As células tumorais sofrem
um grande estresse ao entrarem na corrente sanguínea, porém podem interagir
com plaquetas, leucócitos e endotélio vascular, e são protegidas da destruição
imunológica progredindo no processo metastático5.


Extravasamento: É um processo complexo onde as células saem da circulação
sanguínea/linfática para o tecido metastático suscetível. Primeiro as células
aderem ao endotélio vascular, migram através do revestimento das células
endoteliais e atingem o tecido circundante5. É importante ressaltar a formação de
um nicho pré-metastático, ou seja, a metástase não é um acontecimento aleatório,
mas sim um evento predeterminado. A vetorização das células tumorais para a
medula óssea, por exemplo, ocorre após a expressão fatores de crescimento
endoteliais como VEFGR-1 e no local. Há um aumento da expressão de fatores de
crescimento e fibronectina no nicho pré-metastático pelas células não neoplásicas
e isso marca o local do futuro tumor metastático55,56.



Dormência/tumor metastático: A dormência é um estágio prolongado, no qual
os tumores permanecem assintomáticos por muito tempo. É observado
principalmente em câncer de mama, rins, tireoide, próstata e melanoma. Esse
estágio pode não existir e as células tumorais, que chegam colonizando o novo
ambiente, já podem estabilizar o tumor secundário. Os genes regulados entre
tumores adormecidos e os de crescimento rápido têm o mesmo padrão de
expressão, mas a angiogênese é a mais diferenciada. Com isso, o final do estágio
de dormência está relacionado com a formação de novos vasos sanguíneos5,53.
Além dessas importantes etapas para o surgimento da metástase, outras

características do câncer são fundamentais para a formação e o desenvolvimento de
tumores, sendo base para a formação do microambiente tumoral. Hanahan e
Weinberg57 denominaram essas características como “hallmarks” do câncer. Os
principais incluem a capacidade de proliferar intensamente, evitando os supressores
de crescimento e do sistema imune, replicação imortal, inflamação que contribui para
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o estabelecimento do tumor, invasão, metástase, indução da angiogênese,
instabilidade genômica e desregulação energética das células57. Todos esses fatores
são importantes para transformar uma célula normal em uma célula cancerosa.

1.3.3. Tratamento do câncer de próstata

O tratamento envolve a prostatectomia radical ou parcial, radioterapia,
hormonoterapia e a quimioterapia. A escolha para o tratamento depende da idade do
paciente e da evolução do tumor44.
Os hormônios androgênicos são importantes para a homeostase da próstata e aos
aspectos relacionados ao seu desenvolvimento. Os tumores da próstata também são
dependentes

desses

hormônios

(testosterona

e

a

di-hidrotestosterona).

A

testosterona entra na célula, é convertida a di-hidrotestosterona pela enzima 5redutase, que interage com os receptores androgênicos no citoplasma, ativando-os a
partir da interação com proteínas coativadoras. Os receptores são translocados para
o núcleo, e ativam genes relacionados ao crescimento celular. Assim, a primeira forma
de tratamento da doença envolve a supressão androgênica. Para isso são utilizados
antagonistas do receptor andrógeno, que cessam a proliferação celular. O problema
é que muitos dos pacientes apresentam resistência a essa terapia, principalmente
pela perda da afinidade entre o receptor andrógeno e o seu antagonista58. Com isso
o diagnóstico para esses pacientes passa a ser de câncer de próstata resistente a
castração, também conhecido como tumor progressivo independente de testosterona.
Esse panorama justifica a necessidade da busca por novas terapias que sejam
independentes da resposta hormonal.

1.4. Ensaios celulares aplicados ao estudo de substâncias bioativas para
o câncer e para as parasitoses.

É de suma importância a obtenção de testes de triagem de alto rendimento. Estes
devem ser rápidos, robustos e econômicos no processo de descoberta de novos
candidatos a fármacos. Os estágios iniciais do processo de descoberta de fármacos
baseiam-se em ensaios in vitro que, no caso deste trabalho, estão fundamentados
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nos ensaios baseados em células. Estes ensaios são adequados para abordar esta
fase precoce do processo da descoberta de novas substâncias mais eficientemente
devido à sua capacidade de mimetizar alguns aspectos do sistema in vivo59.
Os ensaios baseados em células incluem uma variedade de testes que medem a
proliferação celular, toxicidade, produção de marcadores, motilidade, ativação de vias
de sinalização específicas e alterações na morfologia. Estudos de alternativas
também foram propostas para satisfazer a busca de novos fármacos. Estes objetivam
melhorias de instrumentação de imagem ótica e ampla escolha de sondas
bioluminescente e fluorescente que por sua vez impulsionaram a implementação para
triagem em alto conteúdo59.
Os ensaios baseados em células são frequentemente utilizados na triagem de
coleções de compostos para determinar se as moléculas apresentam efeitos na
proliferação celular ou mostram efeitos citotóxicos que podem conduzir a morte
celular. A viabilidade celular é basicamente definida como o número de células
saudáveis em uma amostra. Um dos primeiros métodos para avaliar a viabilidade
celular foi o ensaio de exclusão de corante de azul de tripan, que ainda é amplamente
utilizado. Esta análise é baseada no princípio de que as células viáveis possuem a
membrana celular intacta que bloqueiam a entrada do azul de tripan. Células mortas
permitem a entrada do corante, pois suas membranas apresentam maior
permeabilidade e, como consequência, as células aparecem azuis. As células são
visualizadas e contadas ao microscópio utilizando um hemocitômetro ou outros
dispositivos de contagem automáticas60. Cada vez mais corantes que dependem da
atividade metabólica das células são usados, pois a célula pode estar viva, mas com
uma alteração no seu metabolismo, o que indicaria uma perturbação na atividade
enzimática quando da adição de uma substância, aumentando a sensibilidade do
método. O corante metabólico mais conhecido é o MTT61, cuja análise está baseada
na conversão do tetrazólio solúvel em cristais de formazan insolúveis. Outros corantes
semelhantes têm se tornado cada vez mais populares como o 2,3-bis-(2-metoxi-4nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazólio-5-carboxanilida (XTT), ou 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3carboximetoxifenyl)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio (MTS)62. A resazurina (Alamar blue)
é outro marcador rotineiramente usado, pois fornece a vantagem de poder ser
quantificado por colorimetria ou fluorimetria. O Alamar Blue não é tóxico para as
células e pode ser realizado com as células vivas, diferentemente do MTT. Isso
permite que as células sejam reutilizadas para futuras investigações63.
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Ensaios convenientes e econômicos, capazes de rastrear muitos compostos, se
constituem em avanços vitais para a descoberta de novas substâncias químicas
bioativas. De acordo com o cenário atual da doença de Chagas e das Leishmanioses,
um dos principais desafios a ser enfrentado reside na identificação de alternativas
terapêuticas eficazes e aplicáveis, considerando que para um tratamento adequado o
mesmo deve i) ser eficaz na cura parasitológica em casos agudos e crônicos e nas
diversas formas de manifestação clínica, ii) ser eficaz nas diversas formas envolvidas
na infecção humana e na diversas cepas existentes, iii) ser acessível à população por
apresentar baixo custo, iv) baixos efeitos colaterais, v) não envolver a hospitalização
de pacientes durante o curso do tratamento e vi) não induzir resistência. É essencial
lembrar que o ciclo de vida dessas parasitoses é muito complexo, apresenta diferentes
formas evolutivas, o que resultou em uma ampla variedade de modelos experimentais
para serem adotados para a triagem fenotípica64. Os estudos in vitro com os parasitos
são realizados com as formas epimastigota, tripomastigota e amastigota para
Trypanosoma cruzi e promastigota e amastigota para Leishmania spp., sendo que a
forma amastigota é a mais importante e aplicada em ensaios para os dois parasitos.
O método mais comum para a triagem de compostos para a detecção da atividade
em epimastigotas é através da contagem em câmara de Neubauer por meio de um
microscópio ótico. Muelas-Serrano e colaboradores65 descrevem um ensaio
colorimétrico utilizando as formas epimastigotas da cepa Y que usa o sal de tetrazólio
amarelo MTT como indicador da viabilidade do parasito, que é reduzido a cristais de
formazan roxos por células metabolicamente ativas. Essa mesma análise pode ser
realizada com outros parasitos como, por exemplo, a Leishmania spp. na forma
promastigota. Vega e colaboradores66 desenvolveram uma outra abordagem de
triagem farmacológica para epimastigotas de T. cruzi (clone CL-B5) estavelmente
transfectadas que expressam o gene de Escherichia coli LacZ. O ensaio é baseado
na determinação da atividade da β-galactosidase que hidrolisa o substrato
cromogênico CPRG a clorofenol vermelho. Ambos métodos são finalizados com a
leitura da absorbância no espectrofotômetro a 570 nm. Outras cepas transfectadas
são capazes de expressar proteínas fluorescentes vermelhas conhecidas como
tdTomato67, como a cepa Tulahuen e Colombiana, ou a proteína verde (GFP)
fluorescente como a cepa Dm28c68. Estudos na literatura também relatam essas
técnicas fluorescentes para Leishmania spp.69. Para estas últimas técnicas, a
quantificação do parasita pode ser realizada por espectrofotometria ou citometria de
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fluxo. Outros indicadores da via redox como resazurina (Alamar Blue) também são
utilizados para reações colorimétricas e fluorimétricas na presença de células viáveis
e foram padronizadas para triagem de compostos candidatos em epimastigota da
cepa Y70.
Experimentos realizados contra a forma não replicativa do parasita podem ser
realizados com tripomastigotas metacíclicos in vitro, onde a avaliação da atividade é
realizada na presença de MTT, resazurina71 ou contagem manual. Os parasitos
modificados também são susceptíveis a serem usados nestes ensaios. A contagem
por microscopia72 é a principal forma de análise com os tripomastigotas sanguíneos.
A potencial toxicidade das moléculas deve ser explorada simultaneamente em células
de mamíferos. Este estudo é essencial para descartar que a atividade surge como
resultado de um efeito tóxico do composto. Assim, ensaios de citotoxicidade
confirmam a seletividade de um composto, isto é, a atividade exercida em uma
concentração não é prejudicial para as células73.
As investigações realizadas em amastigotas intracelulares permitem explorar a
atividade das substâncias contra a forma replicativa de T. cruzi e Leishmania spp. em
humanos. Esta análise fornece informações sobre qualquer interação dos compostos
dentro da célula hospedeira e, portanto, oferecem linhas de evidências relacionadas
ao impacto que esse efeito pode exercer sobre sua disponibilidade intracelular73. Além
disso, a suscetibilidade aos inibidores exibida pelas formas extracelulares
(epimastigota e tripomastigota) pode ser maior que a do parasito intracelular, e
consequentemente, é necessário fazer os testes com as substâncias mais
promissoras em amastigotas intracelulares para confirmar qualquer atividade
registrada ao longo das primeiras etapas da triagem74.
Buckner e colaboradores75 transfectaram as cepas de CL e Tulahuen com o gene
da β-galactosidase de E. coli (LacZ), automatizando o ensaio de suscetibilidade contra
as amastigotas intracelulares. Apesar da célula de mamífero apresentar uma βgalactosidase lisossômica endógena, a atividade dessa enzima não oferece
interferência na análise de clorofenol vermelho-β-D-galactopiranósido (CPRG) sobre
T. cruzi, que é realizado em pH 7,4, uma vez que a atividade do homólogo de
mamífero é alcançada em pH ácido e a bacteriana a pH fisiológico76.
Numerosos trabalhos na literatura confirmam a utilidade dessas cepas
transfectadas com LacZ para os estudos com amastigotas intracelulares no intuito de
identificar compostos

ativos contra

T. cruzi77–80. Linhagens geneticamente
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modificadas com o gene luciferase como CL Brener, Dm28c ou Brasil, facilitam a
triagem oxidando o substrato luciferina gerando o sinal luminescente que é
proporcional ao número de parasitos vivos67. Outra abordagem são as linhagens
transgênicas expressando proteínas que não necessitam de substrato para sua
detecção, como o tdTomato e o GFP. Essas são muito úteis para o monitoramento de
infecções celulares, pela aplicação de ensaios baseados em imagens ou citometria
de fluxo68,81. No caso da Leishmania spp., um método muito utilizado para avaliar a
atividade das substâncias na forma amastigota intracelular consiste em um sistema
de câmara de slides, onde os parasitos são fixados e corados com Giemsa, de modo
que a atividade da substância é avaliada microscopicamente, determinando a
porcentagem de células infectadas, bem como o número de amastigotas por célula82.
As proteínas fluorescentes apresentam vantagem entre as tecnologias por não
exigirem cofatores ou substratos, uma vez que a proteína é intrinsicamente
fluorescente. Várias espécies de Leishmania spp. foram transfectadas e expressam
GFP (proteína verde)82 e mCherry (proteína vermelha)83.
A introdução de técnicas baseadas em análise de alto conteúdo foi um avanço
importante para o teste do potencial de substâncias antiparasitárias, principalmente
em experimentos realizados contra o parasito intracelular84 usando uma grande
biblioteca de substâncias a ser analisada (usualmente centenas de compostos). Essas
análises são baseadas em técnicas de imagens que utilizam corantes ou anticorpos
ligados a fluorórofos e permitem a discriminação entre células infectadas e não
infectadas, de acordo com a localização de marcadores específicos pertencentes à
célula hospedeira ou parasito. Além disso, qualquer cepa do tipo selvagem pode ser
usada para a realização desta análise sem a necessidade de recorrer a parasitos
geneticamente modificados85. Dessa forma, vários métodos baseados em análise de
alto conteúdo foram incorporados a procedimentos de alta produtividade (HTS - High
Throughtput Screening; HCS - High Content Screening). Essa abordagem permite
estimar o número total de células, o número total de amastigotas por célula infectada
e a porcentagem de células infectadas, podendo inferir no mesmo ensaio a atividade
farmacológica e a citotoxicidade86,87.
A obtenção de amastigotas extracelulares in vitro em cultivo de T. cruzi, possibilitou
aos pesquisadores o manejo dessa forma sem interferência da célula hospedeira. Um
método comum para a indução da amastigogênese é a incubação dos parasitos em
pH ácido88 e foi demonstrado que essas formas compartilham características
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morfológicas e biológicas com as amastigotas intracelulares. Devido a progressão dos
experimentos realizados sobre parasitos intracelulares, o estudo com amastigotas
extracelulares não são geralmente incorporados em exames farmacológicos, porém
são

frequentemente

utilizados

para

exploração

desencadeados pelos compostos no parasito89.

do

mecanismo

de

ação
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2.

Objetivos
Este trabalho tem como finalidade testar as novas 55 substâncias derivados de

dipeptidil nitrilas sintéticas para verificar sua atividade antichagásica, leishmanicida e
antineoplásica a partir de ensaios celulares, usando a forma amastigota intracelular
da cepa Tulahuen de Trypanosoma cruzi e as formas tripomastigotas e amastigotas
extracelulares da cepa Y, a forma promastigota de Leishmania infantum e as
linhagens de câncer de próstata DU 145 e PC-3.

Para alcançar o objetivo principal, alguns objetivos específicos foram necessários:
 Avaliar a atividade tripanocida nas formas epimastigota, tripomastigota e
amastigota (intra e extracelular) de T. cruzi;
 Avaliar a atividade leishmanicida com as formas promastigota e amastigota;
 Avaliar a atividade antineoplásica dessas substâncias frente a duas linhagens de
câncer de próstata: DU 145 e PC-3, utilizando o método colorimétrico (MTT);
 Avaliar a inibição da migração das células de câncer de próstata por método de
Wound Healing;
 Avaliar a atividade citostática das melhores substâncias contra as linhagens
cancerosas;
 Avaliar a atividade com o ensaio clonogênico, utilizando as melhores substâncias
da triagem.
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3.

Materiais

3.1. Linhagens de células de mamíferos
Nesse trabalho foram estudadas duas linhagens de câncer de próstata e uma
linhagem controle não tumoral, sendo:
 DU 145 (linhagem de próstata humana metastática para o cérebro) e PC-3

(linhagem de próstata humana metastática para o osso). Ambas hormônio
independentes90;
 Balb/C 3T3 clone A31 (fibroblasto de camundongo) utilizada como controle. A

escolha do fibroblasto de camundongo como controle para essa pesquisa foi
baseada testes de toxicidade in vitro que demonstraram sua confiabilidade para
a validação de amostras. Além disso, a linhagem Balb/C 3T3 clone A31 tem
sido amplamente abordada em estudos de citotoxicidade91,92.

3.2. Parasitos (T. cruzi e Leishmania infantum)
Nesse trabalho foram estudados os seguintes parasitos e morfologias:
 T. cruzi cepa Tulahuen na forma amastigota intracelular93;
 T. cruzi cepa Y nas formas epimastigota, tripomastigota e amastigota
extracelular94;
 L. infantum mCherry83 nas formas promastigota e amastigota intracellular
 Para avaliar a citotoxicidade das substâncias bioativas foram usadas as

células hospedeiras para cada parasito LLCMK2 (T. cruzi Tulahuen), C2C12 (T.
cruzi Y), J774 para Leishmania infantum.

3.3. Substâncias bioativas
Ampliando as possibilidades de novos compostos líderes, o Grupo de Química
Medicinal (NEQUIMED-IQSC-USP) planeja e sintetiza compostos baseado na
estrutura das enzimas cruzaína/CPB/catepsina L95–97. Foi selecionada uma série de
55 substâncias planejadas e sintetizadas pelo grupo de química medicinal
NEQUIMED, com alvo em cisteíno proteases. As substâncias foram diluídas em
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DMSO e a concentração final nos ensaios é de 0,5% (v/v), com diluição no meio de
cultura da respectiva linhagem. Os compostos de referência Benznidazol e
Anfotericina B foram adquiridos da Sigma Aldrich.
O grupo possui um banco de dados onde estão organizados todos os
compostos que são planejados e, na maioria das vezes, sintetizados pelo Grupo de
Química Medicinal (NEQUIMED). Portanto, todos os compostos possuem a inicial
NEQ e, no sufixo, um número que corresponde a ordem a qual foi adicionada ao banco
de dados.
Embora esse estudo não seja inédito, propõe-se uma nova abordagem com o
emprego de nitrilas como grupos reativos (warheads) para formar uma ligação
covalente reversível de dipeptidil nitrilas com cisteíno proteases95,97 (Figura 10). A
interação entre a síntese química e a avaliação biológica de novos compostos pode
conduzir à descoberta de importantes fármacos, além do esclarecimento de alguns
aspectos biológicos como mecanismo de ação e mecanismos responsáveis pela
resistência.

Figura 10. Estrutura molecular base para a síntese de novos inibidores reversíveis.

Fonte: Modificado de Avelar et al. (2015)97

A seguir, o trabalho foi dividido em capítulos para cada uma das doenças abordada
neste trabalho com a finalidade de facilitar a compreensão dos dados e resultados.

3.4. Análises estatísticas
A análise dos resultados foi realizada pelo teste de variância ANOVA (ONE-WAY),
seguido do teste de Bonferroni com o auxílio do programa Graph Pad Prism (Graph
Pad software 5). Os níveis de significância para células de câncer de próstata variam
de P<0,001 e P<0,01. Em contrapartida, a significância para os tratamentos utilizados
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na doença de Chagas foi de P<0,05. Os resultados foram plotados com o valor de
IC50 ou CC50 ± o erro padrão da média das curvas concentração-resposta obtidas
nesse trabalho.
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4. Capítulo 1. Trypanosoma cruzi
Os ensaios realizados para T. cruzi foram feitos em dois lotes de substâncias. O
primeiro lote foi composto com uma série de 55 substâncias escolhidas para realizar
os testes com as três doenças abordadas neste trabalho. Com esses compostos foi
realizado primeiro o ensaio das substâncias usando a cepa Y na forma epimastigota,
seguido da obtenção das curvas concentração-resposta.
Em seguida foi realizado um teste com todas as substâncias na cepa Tulahuen
LacZ na forma amastigota intracelular aliado a citotoxicidade na célula hospedeira
LLCMK2. Com o intuito de aprofundar os estudos, algumas substâncias que tiveram
atividade sobre a forma epimastigota foram também testadas nas formas
tripomastigota e amastigota extracelular da cepa Y. Estes últimos estudos tinham
como finalidade confirmar a atividade contra o parasito, nas três morfologias:
epimastigota, tripomastigota e amastigota. Além disto, este tipo de estratégia teve
como princípio analisar a atividade direta no parasito em relação à atividade quando
o parasito se encontra dentro da célula hospedeira.
O segundo conjunto de substâncias também foi planejado e sintetizado pelo grupo
NEQUIMED, porém não foram realizados testes com as outras doenças (Câncer de
próstata e Leishmaniose) desse trabalho, somente com T. cruzi. O intuito dessa nova
abordagem foi realizar a triagem com as 118 substâncias isoladas e em combinação
com o Benznidazol. O primeiro teste ocorreu com a cepa Tulahuen LacZ de T. cruzi
na forma amastigota intracelular. Deste ensaio, as melhores substâncias foram
selecionadas para realizar curvas concentração-resposta contra a cepa Y de T. cruzi,
forma amastigota intracelular. Além disto, o estudo comparativo com a célula
hospedeira C2C12 foi feito para a determinação da seletividade.

4.1. Métodos
4.1.1. Cultura de T. cruzi
As cepas utilizadas foram: Tulahuen LacZ de T. cruzi, geneticamente modificada
para a expressão da enzima β-galactosidase, oriunda da bactéria Escherichia coli,
para o ensaio colorimétrico com a substância CPRG (vermelho de clorofenol β-D-
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galactopiranosida), além da cepa Y para o ensaio com as formas epimastigota,
tripomastigota e amastigota.
As células de rim de macaco (LLCMK2) foram infectadas com tripomastigotas de
ambas as cepas e foram mantidas em cultura celular para os ensaios em estufa com
meio RMPI1640 em 90% de umidade, 37 oC e atmosfera a 5% de CO2.

4.1.2. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
epimastigota da cepa Y
Para analisar a atividade das substâncias frente a forma epimastigota de T. cruzi,
utilizou-se o método colorimétrico (MTT). A solução de MTT (brometo de 3-(4,5dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio) foi preparada na concentração de 5 mg/mL
junto com PMS 0,22 mg/mL (um carreador de elétrons) em tampão fosfato salino
(PBS, Cultilab)65. O ensaio foi realizado em placas de 96 poços de fundo chato e
transparente, onde 90 µL de parasitos foram adicionados na concentração de 1x107
parasitos/mL. No primeiro experimento foi realizado uma triagem de substâncias na
concentração única de 100 µM. Posteriormente, com as melhores substâncias, foram
obtidas as curvas concentração-resposta para determinar o valor de IC50 e avaliar o
potencial dessas substâncias.
Após cinco dias de tratamento foram adicionadas 10 µL de MTT. As placas foram
incubadas por 4 horas (no escuro). Em seguida os cristais de formazan formados
foram solubilizados com 100 µL de agente solubilizante contendo uma solução de 70%
de SDS a 10% (Amresco) e 0,01 mol/L de HCl (Vetec), adicionando 30% (v/v) de
DMSO. Após 90 minutos de incubação foi realizada a leitura no espectrofotômetro
BioTek Synergy HT em 570 nm. A análise dos dados foi feita com o GraphPad Prism
v. 5 e Excel™.

4.1.3. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
amastigota intracelular da cepa Tulahuen LacZ

Os ensaios foram realizados em placas de 96 poços. As células da linhagem
LLCMK2 foram plaqueadas na concentração de 5x104 céls/mL. As formas
tripomasigotas da cepa Tulahuen LacZ foram adicionadas na concentração de 5x105
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parasitos/mL e incubadas na estufa a 37°C com 5% de CO2 por 48 h98. Após o período
de incubação, as formas tripomastigotas presentes no sobrenadante foram retiradas
por meio de sucessivas lavagens com PBS, permanecendo apenas as formas
amastigotas intracelulares. As substâncias bioativas foram adicionadas em
concentrações seriadas (250 µM a 1,95 µM) e incubadas por 72 h. Ao final deste
período o substrato CPRG a 400 μM em 0,3% Triton X-100 (pH 7,4) foi adicionado.
Após 4 h de incubação na estufa a 37°C, as placas foram analisadas em
espectrofotômetro a 570 nm. Foram utilizados como controle positivo o Benznidazol
nas mesmas concentrações das substâncias e, como controle negativo, o DMSO
(solvente utilizado para os compostos). A análise dos dados foi obtida pelo programa
estatístico Graph Pad Prism v. 5.

4.1.4. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
tripomastigota da cepa Y

As formas tripomastigotas foram obtidas de frascos T75 com células LLCMK2
infectadas com tripomastigotas sanguíneos da cepa Y de T. cruzi. Decorridos 5 a 7
dias essas células liberam no meio as formas tripomastigotas. Em sequência realizouse várias centrifugações. As formas tripomastigotas foram contadas e a concentração
ajustada para 2x106 parasitos/mL. E seguida, as formas tripomastigotas foram
plaqueadas em placas de 96 poços, e incubadas com as substâncias por 24 h. Após
esse período, as formas tripomastigotas viáveis foram contadas com o auxílio da
câmara de Neubauer78.

4.1.5. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
amastigota extracelular da cepa Y

As formas amastigotas foram obtidas por meio da utilização de frascos T75 com
células LLCMK2 infectadas por formas tripomastigotas sanguíneas de T.cruzi, cepa Y.
Decorridos 5-7 dias essas células liberaram as formas tripomastigotas no meio, que
foram coletadas em um novo frasco com meio de cultivo acidificado (pH 5), sendo
posteriormente incubadas por 24 h para a diferenciação para a forma amastigota99.
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Após as centrifugações, a concentração das formas foi ajustada para 2x106
parasitos/mL. Em seguida, essas formas amastigotas foram plaqueadas em placas de
96 poços e incubadas com as substâncias por 24 h. Após esse período as amastigotas
viáveis foram contadas com o auxílio da câmara de Neubauer.

4.1.6. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
amastigota intracelular da cepa Y

Os ensaios foram realizados em placas de 96 poços. Os mioblastos de
camundongo da linhagem C2C12 foram plaqueados na concentração de 5x104
céls/mL. As formas tripomastigotas da cepa Y foram adicionadas na concentração de
2,5x105 parasitos/mL e incubadas na estufa a 37°C com 5% de CO2 a noite. Após
esse período, as formas tripomastigotas presentes no sobrenadante foram retiradas
com sucessivas lavagens com PBS, permanecendo apenas as formas amastigotas
intracelulares.

As

substâncias

bioativas

foram

adicionadas

em

diferentes

concentrações (250 µM a 1,95 µM) e incubadas por 72 h. Ao final deste período as
placas foram lavadas sucessivamente com PBS, fixadas com 4% de formaldeído,
coradas com DAPI e analisadas no equipamento ImageXpress da Molecular Devices
por meio de HCS (High Content Screening). Como controle positivo utilizou-se o
Benznidazol nas mesmas concentrações das substâncias e, como controle negativo,
o DMSO (solvente usado para os compostos). A análise dos dados foi realizada no
programa estatístico Graph Pad Prism v. 5.

4.2. Resultados
4.2.1. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
epimastigota

A forma epimastigota é a única morfologia replicativa de T. cruzi encontrada no
triatomíneo. O intuito deste trabalho foi investigar se as substâncias planejadas e
sintetizadas pelo NEQUIMED interferem na viabilidade desse estágio morfológico do
parasito. Para isso, o ensaio inicial foi um teste com as 55 substâncias selecionadas
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para serem estudadas neste trabalho. Para realizar esse estudo, as epimastigotas
ficaram em contato com as substâncias por cinco dias em concentração única de 100
µM. Para verificar a viabilidade dos parasitos foi utilizado o método colorimétrico MTT,
com leitura da absorbância realizada no espectrofotômetro a 570 nm.
Dos 55 inibidores testados nesse experimento, Neq0677, Neq0689 e Neq0690
inibiram mais de 80% da viabilidade das formas epimastigotas, sendo as melhores
substâncias dessa série, com resultado semelhante ao Benznidazol (Figura 11). Para
o composto Neq0633 houve inibição de 50% da viabilidade desse parasito, enquanto
as outras substâncias não foram ativas contra essa morfologia de T. cruzi.
É interessante notar que E64 e E64d (conhecidos inibidores irreversíveis de
cisteíno proteases) foram inativos nestes ensaios. Isto é inesperado, especialmente
para o composto E64d, que é permeável à célula. Ainda não há uma hipótese
adequada para explicar tal fenômeno100–102.
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Figura 11. Triagem de substâncias contra a forma epimastigota cepa Y de T. cruzi.

As
barras representam a média e o desvio padrão de dois experimentos em triplicata. As análises estatísticas foram
realizadas usando análise de variância ANOVA seguido do teste de Boferroni. A análise comparativa foi realizada
entre a média do NEQ0677, NEQ0689, NEQ0690 e o Benznidazol * (p < 0,05). O controle é composto por células
com meio de cultura contendo 0,5% (v/v) de DMSO, que também foi usado como co-solvente para os compostos
usados.
Fonte: autoria própria.

Para analisar os dados e comparar a potência das substâncias Neq0677, Neq0689
e Neq0690 com o Benznidazol, foram realizados estudos de curvas concentraçãoresposta desses inibidores. De acordo com os dados apresentados na Figura 12 e
Tabela 1, as substâncias Neq0677 e Neq0690 (IC50 = 10,8 µM e 14,2 µM) foram duas
vezes mais potentes que o Benznidazol (IC50 = 22,5 µM). No caso do composto
Neq0689 (IC50= 25,3 µM) a viabilidade das epimastigotas foi reduzida com perfil
similar à substância de referência.
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Figura 12. Curvas concentração-resposta com as melhores substâncias de acordo com a triagem com a forma epimastigota
da cepa Y do T. cruzi

Fonte: autoria própria.

Tabela 1. Dados das curvas concentração-resposta com os valores de potência (IC50) e os parâmetros estatísticos (r2 e Sy.x)
para as substâncias selecionadas na triagem para a forma epimastigota da cepa Y do T. cruzi.

Substâncias

IC50 (SE) µM

r2

Sy.x

Benznidazol

22,5 (1,4)

0,963

6,46

NEQ0677

10,8 (0,40)

0,971

6,75

NEQ0689

25,3 (2,01)

0,97

6,25

NEQ0690

14,2 (0,66)

0,964

5,5

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria.

4.2.2. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
amastigota intracelular da cepa Tulahuen LacZ

O estágio de vida replicativo de T. cruzi denominado amastigota é o principal alvo
considerando os hospedeiros vertebrados. Desta forma, a busca por novos fármacos
tem sido uma constante nesta área. Com o propósito de investigarmos e
selecionarmos substâncias potentes contra essa forma, a abordagem adotada para
os ensaios foi inicialmente o ensaio celular baseado em séries de compostos
sintetizados no grupo NEQUIMED. Para realizar esses ensaios, a linhagem de células
LLCMK2 foi infectada com tripomastigotas por 48 h anteriormente a incubação com os
compostos. Esse tempo é necessário para o parasito entrar na célula, alterar sua
morfologia para amastigota e se multiplicar no interior da célula hospedeira sem
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rompê-la. Após esse período, os tripomastigotas extracelulares foram removidos por
lavagens sucessivas com PBS. As substâncias foram adicionadas em concentrações
seriadas, iniciando em 250 µM e finalizando em 1,95 µM, com análise da atividade
tripanocida após 72 h de incubação.
Concomitantemente, foi realizado um ensaio colorimétrico de MTT com as
mesmas condições e células hospedeiras utilizadas no ensaio tripanocida para avaliar
a citotoxicidade dessas substâncias frente as células do hospedeiro mamífero. Os
valores de potência tripanocida e citotóxica inespecífica devem ser analisados de
forma integrada por meio da análise do índice de seletividade (SI).
De acordo com os dados apresentados na Figura 13 e Tabela 2, os compostos
que apresentaram melhor potência tripanocida foram Neq0629 e Neq0782 (IC50 = 32,2
e 18,55 µM, com SI = 5,17 e 7,76, respectivamente). O intuito do estudo para busca
de novas substâncias, é que elas tenham atividade melhor do que a substância de
referência, que neste caso é o Benznidazol (IC50 = 5,5 µM e SI = 49). Analisando esses
dados, as concentrações para inibir 50% da viabilidade dos parasitos para os novos
inibidores são 5,85 e 3,37 respectivamente maiores do que o composto de referência,
apesar de não serem citotóxicos, não são substâncias mais potentes que o de
referência.
Outro dado importante, as substâncias que tiveram atividade contra a forma
epimastigota de T. cruzi (Neq0677, Neq0689 e Neq0690) não apresentaram atividade
contra a forma amastigota intracelular. Uma provável hipótese seria baseada na
dificuldade dessas substâncias em atravessarem três barreiras/membranas e atingir
o parasito dentro do vacúolo parasitóforo.
A maioria dos compostos não apresentaram citotoxicidade contra a célula
hospedeira LLCMK2, porém o baixo índice de seletividade está relacionado com a
seletividade da substância em relação aos parasitos.
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Figura 13. Curvas concentração-resposta das substâncias contra T. cruzi na forma amastigota intracelular da cepa Tulahuen
LacZ e citotoxicidade na célula hospedeira LLCMK2.
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Fonte: autoria própria.
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Tabela 2. Valores de potência (IC50) para a forma amastigota do T. cruzi Tulahuen e citotoxicidade (CC50) para a célula
hospedeira LLCMK2, com os respectivos valores do índice de seletividade (SI).

Substância

IC50 (SE) µM

CC50 (SE) µM

SI

Benznidazol

5,5 (0,6)

271 (21,3)

49,3

NEQ0409

181 (13,6)

-

-

NEQ0410

157 (4,6)

38,3 (7,5)

0,25

NEQ0570

170 (5,4)

308 (24)

1,82

NEQ0587

>500

>500

1

NEQ0629

32,2 (5,4)

167 (6,4)

5,17

NEQ0630

21,3 (1,9)

41,8 (2,1)

1,96

NEQ0631

176 (8,1)

>500

10,5

NEQ0633

35,4 (2,4)

26 (4,3)

0,73

NEQ0636

61,3 (1,4)

70 (4,9)

1,14

NEQ0641

185 (20)

>500

2,7

NEQ0643

126 (7,4)

33,6 (1,2)

0,27

NEQ0658

82 (9,9)

6,18 (0,4)

0,07

NEQ0664

205 (7,2)

352 (6,4)

1,72

NEQ0665

16,3 (0,53)

36,5 (1,2)

2,23

NEQ0668

178 (7,6)

>500

2,85

NEQ0669

58,2 (2,7)

48,4 (5,1)

0,83

NEQ0670

~238

154,5 (11,1)

0,65

NEQ0677

21,7 (1,6)

43,48 (2,2)

2,0

NEQ0678

163 (13,5)

82,8 (2)

0,5

NEQ0680

~220

95,4 (13,8)

0,43

NEQ0681

121 (10)

145 (10,3)

1,2

NEQ0682

205 (7,6)

433 (10,9)

2,11

NEQ0683

174 (6,2)

182 (9,6)

1,04

NEQ0690

100 (6,7)

168 (4,9)

1,67

NEQ0691

~231

-

-

NEQ0692

~231

-

-

NEQ0705

176 (6,7)

193 (7,9)

1,1

NEQ0706

189 (5,8)

237 (7)

1,25

NEQ0707

153 (7)

288 (4,1)

1,88

NEQ0708

151 (6,3)

182 (13,2)

1,2
Continua
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Conclusão
Substância

IC50 (SE) µM

CC50 (SE) µM

SI

NEQ0709

193 (9,3)

24,4 (13,2)

0,12

NEQ0714

198 (7,4)

279 (28,8)

1,41

NEQ0715

55,2 (3,2)

111 (8,9)

2

NEQ0716

63,4 (3,4)

119 (10)

1,88

NEQ0718

204 (24,8)

105 (11)

0,51

NEQ0719

175 (12,3)

87,8 (3,3)

0,5

NEQ0770

46,2 (5,3)

59,1 (3,8)

1,27

NEQ0775

148 (10,4)

-

-

NEQ0779

105 (10,6)

246 (6)

2,35

NEQ0780

102 (9,4)

179 (5,6)

1,75

NEQ0781

74,1 (7)

~239

3,21

NEQ0782

18,6 (1,6)

144 (4,4)

7,76

NEQ0783

135 (6,4)

229 (6)

1,69

NEQ0784

~224

257 (8,6)

1,15

NEQ0785

103 (4,4)

213 (7,8)

2,07

E64

105 (8,2)

226 (6,6)

2,16

E64D

103 (4,6)

179 (19,6)

1,75

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria

Para investigar se as substâncias Neq0677 e Neq0690 possuem atividade
tripanocida contra as formas tripomastigota e amastigota encontradas no ciclo de vida
do hospedeiro vertebrado, outros experimentos foram realizados. Foram analisadas a
atividade dos compostos diretamente nas formas tripomastigotas e amastigotas, como
descrito nos tópicos a seguir.

4.2.3. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
tripomastigota da cepa Y de T. cruzi
A fim de investigarmos o perfil bioativo das substâncias Neq0677 e Neq0690 com
o parasito, realizamos o teste diretamente com a forma tripomastigota da cepa Y. As
substâncias foram adicionadas em concentrações seriadas de 100 µM a 0,39 µM e
foram incubadas por 24 horas. Após esse período os parasitos foram contados na
câmara de Neubauer. Ambas as substâncias foram eficazes contra essa morfologia
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do parasito (Tabela 3). Observando os valores para que a substância consiga inibir a
viabilidade do parasito em 50%, os inibidores foram 5,3 e 1,7 vezes mais potente do
que o Benznidazol, respectivamente (Figura 14).
Figura 14. Curva concentração-resposta com os compostos Neq0677 e Neq0690 contra a forma tripomastigota da cepa Y
de T. cruzi

Fonte: autoria própria.

Tabela 3. Dados das curvas concentração-resposta com os valores de potência (IC50) e os parâmetros estatísticos (r2 e Sy.x)
para as substâncias selecionadas na triagem para a forma tripomastigota da cepa Y do T. cruzi.

Substâncias

IC50 (SE) µM

r2

Sy.x

Benznidazol

13,2 (2,3)

0,993

4,33

Neq0677

2,48 (0,1)

0,992

4,24

Neq0690

7,63 (0,3)

0,996

2,97

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria

4.2.4. Avaliação da atividade tripanocida in vitro com a morfologia
amastigota extracelular da cepa Y do T. cruzi
A forma amastigota, é o alvo de muitos estudos, visto ser a forma que se encontra
dentro das células de órgãos parasitados causando lesões teciduais severas. Este
experimento analisou a atividade das substâncias diretamente na forma amastigota
livre, na ausência da célula hospedeira. Os testes foram com os compostos Neq0677
e Neq0690. As concentrações seriadas foram de 0,097 µM a 100 µM e foram
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incubadas com a amastigota por 24 h. Após esse período, os parasitos foram contados
na câmara de Neubauer. Neq0677 apresentou atividade tripanocida, com IC50 = 2,22
µM (Tabela 4), muito próximo da substância de referência, o Benznidazol (IC50 = 1,49
µM) (Figura 15). No caso do composto Neq0690, a potência foi muito baixa (IC50 = 142
µM), sendo considerado inativo quando o valor de corte de 100 µM é considerado.

Figura 15. Curvas concentração-resposta com os compostos Neq0677 e Neq0690 contra a forma amastigota extracelular
da cepa Y de T. cruzi

Fonte: autoria própria.

Tabela 4. Dados das curvas concentração-resposta com os valores de potência (IC50) e os parâmetros estatísticos (r2 e Sy.x)
para as substâncias selecionadas na triagem para a forma amastigota extracelular da cepa Y do T. cruzi.

Substância

IC50 (SE) µM

r2

Sy.x

Benznidazol

1,49 (0,1)

0,992

3,78

Neq0677

2,22 (0,1)

0,996

3,16

Neq0690

142 (9)

0,995

3,14

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria.

Aliado a esse trabalho, foram testadas substâncias planejadas e estudadas
pelo NEQUIMED. O objetivo foi analisar a atividade tripanocida contra a forma
amastigota de T. cruzi. Devido à dificuldade de encontrar novos tratamentos efetivos
contra a doença de Chagas, a terapia combinada pode ser uma abordagem
interessante para melhorar a eficácia do tratamento e reduzir os níveis de toxicidade
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e resistência do medicamento atual. Para esse teste, as substâncias foram analisadas
de forma isolada e em combinação com 1 µM do Benznidazol contra as formas
amastigotas da cepa Tulahuen Lac Z do parasito (Tabela 5). De acordo com essa
triagem, as melhores substâncias foram: Neq0827, Neq0831 e Neq0902.
Das substâncias testadas, duas apresentaram melhora na atividade
tripanocida, bem como melhora na citotoxicidade celular quando combinados ao
fármaco de referência para T. cruzi demonstrando uma possível ação sinérgica e
seletiva dos compostos teste quando combinados com uma concentração sub-ótima
in vitro do Benznidazol. Os compostos Neq0827 e Neq0831 mostraram alta
seletividade quando combinado ao Benznidazol. O IC50 do Neq0827 passou de 45/
µM para 1,35, ou seja, 63 vezes mais seletivo (Tabela 5). Já Neq0831 passou de 9,62
para 0,39, ou seja, 48 vezes mais seletivo. O próximo passo realizado com essas
substâncias foi testar a atividade delas na cepa Y na forma amastigota intracelular,
utilizando como célula hospedeira a linhagem C2C12.
Tabela 5. Valores de potência (IC50) para a forma amastigota intracelular da cepa Tulahuen do T. cruzi e citotoxicidade
(CC50) para a célula hospedeira C2C12, com os respectivos valores do índice de seletividade (SI).

Substâncias
NEQ0631
NEQ0631+Bz
NEQ0641
NEQ0641+Bz
NEQ0779
NEQ0779+Bz
NEQ0780
NEQ0780+Bz
NEQ0781
NEQ0781+Bz
NEQ0782
NEQ0782+Bz
NEQ0783
NEQ0783+Bz
NEQ0784
NEQ0784+Bz
NEQ0821
NEQ0821+bz
NEQ0827
NEQ0827+bz
NEQ0828
NEQ0828+bz

IC50 (SE) µM
184 (13,2)
191 (11,2)
175 (9,1)
95,2 (9,4)
172 (13)
186 (12,4)
180 (13)
169 (14)
~60,6
72,4 (3,3)
12,8 (1)
15,0 (1,3)
140 (6,2)
126 (3,8)
177 (14,9)
147 (4,6)
216 (6,6)
194 (5,2)
45,0 (3,2)
1,35 (0,04)
17,1 (0,4)
-

CC50 (SE) µM
177 (8,8)
168 (9,1)
90,5 (8,8)
119 (8,7)
165 (8,9)
157 (9,9)
158 (14,7)
158 (10,1)
154 (10)
151 (8,5)
145 (9,2)
167 (9,7)
153 (8)
174 (11)
169 (9,3)
230 (8,3)
345 (19,6)
103 (4,7)
84,9 (8,1)
37,7 (5,1)
11,4 (2,2)

SI
0,96
0,87
0,52
1,25
0,96
0,84
0,88
0,94
2,54
11,8
9,68
1,19
1,2
0,98
1,15
1,06
1,77
2,05
62,9
2,2
Continua
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Conclusão
Substâncias
NEQ0830
NEQ0830+bz
NEQ0831
NEQ0831+bz
NEQ0837
NEQ0837+bz
NEQ0838
NEQ0838+bz
NEQ0840
NEQ0840+bz
NEQ0841
NEQ0841+bz
NEQ0842
NEQ0842+bz
NEQ0844
NEQ0844+bz
NEQ0845
NEQ0845+bz
NEQ0847
NEQ0847+bz
NEQ0849
NEQ0849+bz
NEQ0850
NEQ0850+bz
NEQ0851
NEQ0851+bz
NEQ0858
NEQ0858+bz
NEQ0859
NEQ0859+bz
NEQ0864
NEQ0864+bz
NEQ0865
NEQ0865+bz
NEQ0866
NEQ0866+bz
NEQ0867
NEQ0867+bz
NEQ0869
NEQ0869+bz
NEQ0870
NEQ0870+bz
NEQ0871
NEQ0871+bz
NEQ0872
NEQ0872+bz
NEQ0873

IC50 (SE) µM
22,9 (2)
8,60 (0,7)
9,62 (0,5)
0,389 (0,02)
208 (9,3)
53,5 (4)
196 (6)
196 (10,6)
129 (9,3)
~29,5
8,59 (0,5)
122 (3,7)
40,8 (2,1)
~233
111 (11,1)
23,3 (5,1)
2,43 (0,3)
58,2 (6,5)
8,77 (0,4)
227 (8,7)
127 (11,6)
8,72 (0,7)
1,60 (0,3)
13,2 (0,8)
6 (0,6)
235 (18)
146 (8,7)
~237
158 (11,5)
240 (4,6)
112 (7,5)
~230
111 (6,6)
163 (12,8)
36,6 (2,4)
155 (7,5)
15,7 (09)
~234
141 (6)
~240
22,6 (2,3)
174 (11,3)
46,9 (5,4)
17 (1,5)
30,3 (2,5)

CC50 (SE) µM
52,4 (4,2)
98,2 (7,5)
48,0 (3)
19,0 (3,7)
50,5 (4,6)
37,0 (4)
44,4 (7,8)
66,9 (2,3)
103 (7,7)
160 (3,6)
68,7 (3)
69,7 (3)
52,6 (3,6)
63,5 (3)
103 (4)
49,0 (5,3)
11,2 (1,7)
4,04 (0,3)
38,7 (3,4)
34,9 (2)
219 (14)
126 (11)
15,1 (1,3)
16,7 (1,8)
17,1 (1)
17,6 (2,6)
147 (4,7)
147 (9,9)
137 (3,9)
144 (8,4)
127 (10,5)
154 (4)
96,6 (6,7)
155 (7,5)
120 (14)
149 (7,2)
119 (2,8)
83,2 (2,1)
121 (11,3)
142 (9,1)
161 (10,4)
126 (5,7)
169 (13,1)
134 (10,5)
226 (7)
21,0 (1,6)
45,0 (2,7)

SI
2,29
11,4
4,99
48,8
0,24
0,69
0,22
0,52
1,24
2,32
8,11
0,43
1,56
0,44
0,44
0,48
1,66
0,66
3,98
0,97
0,99
1,73
10,4
1,29
2,92
0,63
1,01
0,58
0,92
0,53
1,37
0,42
1,4
0,74
4,06
0,77
5,3
0,52
1
0,67
5,58
0,97
2,86
1,23
1,48
Continua
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Conclusão
Substâncias
NEQ0873+bz
NEQ0874
NEQ0874+bz
NEQ0875
NEQ0875+bz
NEQ0876
NEQ0876+bz
NEQ0880
NEQ0880+bz
NEQ0881
NEQ0881+bz
NEQ0882
NEQ0882+bz
NEQ0885
NEQ0885+bz
NEQ0886
NEQ0886+bz
NEQ0888
NEQ0888+bz
NEQ0891
NEQ0891+bz
NEQ0896
NEQ0896+bz
NEQ0897
NEQ0897+bz
NEQ0898
NEQ0898+bz
NEQ0899
NEQ0899+bz
NEQ0900
NEQ0900+bz
NEQ0901
NEQ0901+bz
NEQ0902
NEQ0902+bz
NEQ0903
NEQ0903+bz
NEQ0905
NEQ0905+bz
NEQ0906
NEQ0906+bz
NEQ0907
NEQ0907+bz
NEQ0908
NEQ0908+bz
NEQ0909
NEQ0909+bz

IC50 (SE) µM
6,45 (1,2)
116 (7,7)
6,5 (1,2)
135 (13)
94,8 (6)
44,4 (3,5)
29,7 (2,8)
194 (5,1)
167 (8,9)
77,5 (3,7)
33,9 (3)
152 (6,3)
66,9 (4)
~232
77,7 (6)
~230
59,9 (1,3)
108 (6,2)
~239
149 (11,3)
~59,4
28,7 (1,8)
98,0 (8,3)
36,5 (3)
30,0 (2,1)
205 (17,6)
29,8 (3,2)
28,4 (2,3)
~58,4
15,8 (1,5)
29,6 (1,4)
29,8 (4,8)
7,20 (0,9)
51,6 (5)
28,0 (1,4)
51,5 (2,8)
230 (15)
158 (3,7)
117 (8,3)
53,6 (5,2)
56,3 (3,4)
11,6 (2,2)
228 (12)
63,4 (4,8)
226 (12,7)
163,5 (3,9)

CC50 (SE) µM
44,4 (1,8)
199 (6)
137 (4)
171 (14,7)
101 (5,7)
126 (6,9)
62,3 (4)
138 (12,5)
161 (10,7)
113 (5,4)
46,2 (4,2)
117 (10,8)
90,8 (3,6)
191 (14)
191 (5,5)
215 (8,4)
182 (10,9)
189 (8,7)
163 (3,8)
220 (7)
90,3 (3)
167 (10)
107 (7,3)
168 (11,6)
117 (9,3)
183 (15,6)
121 (9,4)
165 (10,1)
99,2 (3,5)
79,8 (1,8)
70,2 (5,5)
76,3 (4)
77,0 (4,9)
71,1 (3,2)
50,2 (5,2)
45,4 (6,3)
0,86 (0,1)
123 (9,3)
141 (11,6)
86,0 (2)
125 (6,1)
122 (7,3)
136 (2,2)
130 (11,1)
109 (6,8)
110 (2,6)
90,8 (3,8)

SI
6,89
1,72
21
1,27
1,06
2,84
2,1
0,71
0,96
1,46
1,36
0,77
1,36
0,82
2,46
0,94
3,04
1,74
0,92
0,6
2,82
3,7
1,71
3,21
6,09
0,59
5,55
3,5
1,37
4,43
2,58
2,58
9,88
0,97
1,62
0,01
0,53
0,89
0,73
2,33
2,17
11,7
0,57
1,71
0,48
1,09
Continua
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Conclusão
Substâncias
NEQ0910
NEQ0910+bz
NEQ0911
NEQ0911+bz
NEQ0912
NEQ0912+bz
NEQ0913
NEQ0913+bz
NEQ0914
NEQ0914+bz
NEQ0915
NEQ0915+bz
NEQ0916
NEQ0916+bz
NEQ0917
NEQ0917+bz
NEQ0918
NEQ0918+bz
NEQ0919
NEQ0919+bz
NEQ0920
NEQ0920+bz
NEQ0921
NEQ0921+bz
NEQ0922
NEQ0923
NEQ0923+bz
NEQ0924
NEQ0924+bz
NEQ0925
NEQ0925+bz
NEQ0926
NEQ0926+bz
NEQ0927
NEQ0927+bz
NEQ0928
NEQ0928+bz
NEQ0929
NEQ0929+bz
NEQ0930
NEQ0930+bz
NEQ0931
NEQ0931+bz
NEQ0932
NEQ0932+bz
NEQ0937
NEQ0937+bz

IC50 (SE) µM
34,7 (2,5)
58,0 (1,2)
120 (10,4)
39,8 (2,7)
163 (13,8)
175 (14,9)
59,1 (4,3)
18,4 (1)
123 (11,3)
28,2 (1,8)
42,7 (2,9)
25,5 (1,5)
12,1 (0,5)
225 (16,4)
85,3 (6,4)
~222
79,9 (3,8)
~58,1
30,5 (2,9)
168 (16,2)
220 (4)
35,5 (1,7)
114 (6,4)
~254
101 (10,3)
~228
60,9 (6)
79,7 (3,7)
77 (3,7)
68,9 (7,7)
113 (11,8)
45,2 (3,9)
92,6 (2,7)
47,0 (5,5)
~62,9
74,1 (3,5)
39,6 (3,9)
165 (11,7)
51,5 (4,8)
109 (8,9)
49,8 (8,6)
76,3 (5,6)
43,5 (3,3)
63,3 (5,3)
16,5 (1,1)

CC50 (SE) µM
15,1 (1,2)
20,6 (1,5)
52,7 (1,4)
111 (7,3)
39,6 (1)
141 (6,8)
52,0 (2,6)
62,4 (1,6)
152 (7,3)
119 (7,3)
113 (10,8)
144 (10,9)
63,2 (7,1)
45,2 (2,7)
162 (12,8)
108 (7,4)
149 (9)
121 (11)
69,2 (8,8)
76,3 (3,8)
122 (9,5)
104 (8,7)
125 (9,4)
>500
167 (13,2)
185 (4,8)
79,9 (6,8)
132 (5)
69,4 (1,9)
117 (2,6)
238 (12,3)
152 (8,5)
170 (16,8)
169 (6,7)
72,5 (4,7)
215 (14,3)
74,7 (3,4)
177 (14)
79,6 (5,8)
101 (8,5)
86,2 (7,5)
123 (11,6)
90,1 (8,3)
83,1 (5,6)
40,7 (3,5)

SI
0,43
0,35
4,3
2,8
0,24
0,8
0,88
3,4
1,24
4,23
3,36
2,47
3,73
0,72
1,27
0,67
1,51
1,2
2,5
0,72
0,57
2,1
1,47
0,73
0,79
2,17
0,87
3,37
3,45
1,34
3,73
3,59
1,15
2,9
1,89
1,07
1,55
0,92
1,73
1,62
2,07
1,31
2,46
Continua
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Conclusão
Substâncias
NEQ0939
NEQ0939+bz
NEQ0941
NEQ0941+bz
NEQ0942
NEQ0942+bz
NEQ0943
NEQ0943+bz
NEQ0944
NEQ0944+bz
NEQ0945
NEQ0945+bz
NEQ0946
NEQ0946+bz
NEQ0947
NEQ0947+bz
NEQ0948
NEQ0948+bz
NEQ0949
NEQ0949+bz
NEQ0950
NEQ0950+bz
NEQ0952
NEQ0952+Bz
NEQ0953
NEQ0953+Bz
NEQ0954
NEQ0954+bz
NEQ0955
NEQ0955+Bz
NEQ0956
NEQ0956+Bz
NEQ0958
NEQ0958+Bz
NEQ0959
NEQ0959+Bz
NEQ0960
NEQ0960+Bz
NEQ0961
NEQ0961+Bz
NEQ0962
NEQ0962+Bz
NEQ0963
NEQ0963+Bz
NEQ0964
NEQ0964+Bz
NEQ0965

IC50 (SE) µM
120 (9,2)
6,5 (0,4)
70,8 (7,9)
94,5 (4,3)
24,4 (2,2)
96,5 (5)
30,0 (2,7)
173 (11,5)
16,4 (3,2)
168 (13,6)
67,6 (7,44)
170 (12,6)
52,4 (5,3)
168 (11,7)
19,0 (1,9)
168 (10,5)
30,6 (2,8)
90,0 (4,3)
18,5 (2,5)
47,5 (2)
6,67 (0,4)
10,8 (0,6)
26,0 (2,4)
20,0 (1,7)
15,8 (1,4)
17,9 (2,6)
144 (6,9)
140 (13,7)
202 (14,8)
12,3 (1,3)
32,7 (3,2)
13,9 (0,7)
160 (10,5)
191 (16,9)
157 (10,5)
102 (9,5)
163 (15,2)
112 (7,5)
151 (8,9)
119 (9,2)
180 (15)
132 (6,6)
184 (11)
11,1 (1,2)
122 (6,4)
16,9 (0,6)
153 (11,4)

CC50 (SE) µM
235 (15,2)
49,3 (2,8)
105 (2,5)
92,4 (2,4)
116 (10)
100 (2,2)
141 (11,8)
111 (7.9)
140 (12,1)
158 (11,1)
181 (13,8)
162 (12,5)
133 (7,6)
155 (8,5)
117 (9)
112 (9,3)
126 (11,3)
105 (8,9)
53,1 (3,7)
59,7 (6)
22,5 (1,1)
34,1 (2,5)
132 (3,3)
102 (2,7)
44,8 (4,6)
66,2 (3,4)
170 (13,3)
150 (12,7)
167 (14,6)
197 (11,1)
172 (5)
186 (16,1)
198 (16,3)
277 (7,8)
119 (6,9)
98,4 (2,3)
160 (3,7)
99,6 (4,2)
203 (10)
185 (14)
191 (8,4)
197 (14,5)
178 (4,4)
241 (8)
175 (3,9)
161 (5,9)
197 (4,7)

SI
1,95
7,58
1,47
0,97
4,75
1,04
4,7
0,64
8,5
0,94
2,68
0,95
2,53
0,93
6,17
0,66
4,11
1,16
2,87
1,25
3,36
3,17
5,07
5,09
2,83
3,7
1,18
0,1
0,83
16
5,26
13,3
1,24
1,45
0,75
0,96
0,97
0,89
1,34
1,56
1,06
1,49
0,96
21,7
1,43
9,55
1,29
Continua
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Conclusão
Substâncias
NEQ0965+Bz
NEQ0966
NEQ0966+Bz

IC50 (SE) µM
182 (12,6)
197 (16,3)
139 (3,6)

CC50 (SE) µM
468 (22,4)
180 (12)
181 (9,4)

SI
2,57
0,91
1,3

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria.

Três compostos foram selecionados para ensaios com outra cepa de T. cruzi de
acordo com o resultado obtido com o ensaio realizado com as 118 substâncias: um
composto isolado (Neq0902) e dois em combinação com o Benznidazol (Neq0827 e
Neq0831).
Para investigarmos a atividade tripanocida com uma cepa mais resistente,
avaliamos a atividade dessas substâncias em amastigota intracelular da cepa Y
utilizando como célula hospedeira a linhagem C2C12. Neste experimento, as células
C2C12 permaneceram infectadas overnight antes da administração dos compostos. O
tempo de incubação é importante, pois permite que o parasito entre e comece a se
multiplicar no interior da célula hospedeira.
Os compostos foram adicionados em concentrações seriadas iniciando em 250 µM
e, após 72 horas, a atividade tripanocida foi avaliada. As amostras foram fixadas e
coradas com o fluoróforo DAPI e analisadas no equipamento de HCS (High Content
Screening).
De acordo com os resultados obtidos e demonstrados na Figura 16 e Tabela 6, as
duas substâncias usadas de forma combinada (Neq0827+Bz e Neq0831+Bz)
apresentaram respostas distintas entre a cepa Tulahuen e Y de T. cruzi, uma vez que
a combinação com Neq0827 foi mais potente para a cepa Tulahuen, enquanto que
para a cepa Y, Neq0831 foi o mais potente. Deve-se observar que as duas
combinações também tiveram um índice de seletividade menor para a cepa Y em
relação a Tulahuen, o que reflete a maior resistência a primeira em relação à segunda
forma de T. cruzi. O mesmo resultado foi observado para Neq0902, que foi menos
potente para a cepa Y, com menor índice de seletividade. Além disto, vale observar
também que Neq0902 apresenta uma diferença importante quando comparado com
Neq0827 e Neq0831. Neq0902 foi mais potente de forma isolada, o que é totalmente
distinto quando Neq0827 e Neq0831 foram estudados (Tabela 5). Isto reflete, por um
lado, a possibilidade de um mecanismo de ação distinto para Neq0902 em relação
aos outros dois compostos. Por outro lado, há a necessidade de realizar testes
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independentes da substância isolada e em combinação, pois não há como trasladar a
resposta biológica de um tipo de ensaio para outro, mesmo que dentre de uma série
de substâncias, como foi o caso apresentado.

Figura 16. Curva concentração-resposta das substâncias para a forma amastigota intracelular da cepa Y do T. cruzi e

(%) Citotoxicidade

citotoxicidade na célula hospedeira C2C12

Fonte: autoria própria.

Tabela 6. Valores de potência (IC50) para a forma amastigota intracelular da cepa Y do T. cruzi e citotoxicidade (CC50) para
a célula hospedeira C2C12, com os respectivos valores do índice de seletividade (SI).

Substâncias

IC50 (SE) µM

CC50 (SE) µM

SI

Benznidazol

5,74 (0,7)

74,8 (5,3)

13

Neq0827+Bz

34,2 (2,8)

114 (9,4)

3,34

Neq0831+Bz

6,99 (0,5)

24,4 (2,3)

3,48

Neq0902

34,8 (3,7)

38,8 (4)

1,15

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria.

4.3. Discussão
A pesquisa e o desenvolvimento de novas terapias para o tratamento da doença
de Chagas ainda são uma missão desafiadora, mesmo após mais de 100 anos da
descrição da doença, onde só existem dois fármacos: o Benznidazol e o Nifurtimox
(não comercializado em vários países, inclusive o Brasil). Estas substâncias são
eficazes no tratamento de pacientes nos estágios iniciais da doença, mas falham
drasticamente em pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica avançada103. As
modificações causadas no tecido cardíaco como consequência da permanência
parasitária nesse local são os principais responsáveis pelas altas taxas de mortalidade
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dos pacientes104. Partindo-se do pressuposto que um alvo macromolecular no interior
do parasito deverá ser modulado por um inibidor, torna-se necessário que estes
compostos sejam capazes de atravessar a membrana celular e a membrana celular
da amastigota para matar o parasito. Visto que o alvo de estudo pelo grupo a cruzaína
é homóloga a catapsina L humana, o ideal é que esse processo seja seletivo para não
afetar alguma via de sinalização essencial para a sobrevivência da célula hospedeira.
A aprovação de um novo fármaco pode demorar muitos anos, sendo que o foco para
a descoberta de um novo tratamento para doenças negligenciadas ou envolvem a
aplicação em parcelas mais pobres da sociedade incluem o baixo custo, melhores
regimes

de

administração,

a

redução

da

toxicidade

do

hospedeiro

e,

consequentemente, na seletividade da substância para o parasito, além de ser capaz
de curar os pacientes independentemente do estágio de infecção. A grande
complexidade está na interação parasito-hospedeiro e na diversidade genética entre
as diversas cepas de T. cruzi. Esses fatores corroboram com a falha terapêutica e
com a dificuldade do surgimento de novos tratamentos, principalmente relacionados
aos ensaios clínicos

105,106.

Devido a esses aspectos, é necessário e importante

investigar uma nova terapia para o mercado farmacêutico, principalmente para as
doenças tropicais negligenciadas. O trabalho propôs o estudo com inibidores de
cisteíno proteases com uma nova abordagem, o emprego de nitrilas como grupos
reativos (warheads) para formar uma ligação covalente reversível de dipeptidil nitrilas
com essa classe de proteases. Este tipo de mecanismo é estudado por outros
membros do grupo em ensaios enzimáticos.
As cisteíno proteases desempenham numerosos papéis indispensáveis na vida do
parasito. São fundamentais para a proliferação, imunoevasão do parasito e invasão
de células e tecidos107. Para T. cruzi, a enzima cruzaína é uma peça importante para
o desenvolvimento de inibidores potentes com atividade tripanocida. A cruzaína está
presente nas diversas etapas do ciclo de vida do parasito e pode estar localizada em
diferentes compartimentos dependendo do estágio de vida12. Na forma epimastigota,
essa protease é confinada aos lisossomos e, provavelmente, está relacionada a
degradação de proteínas durante o repasto sanguíneo. No estágio tripomastigota
sanguíneo, a cruzaína é secretada no momento da invasão da célula hospedeira108.
Na amastigota, fase de interesse para o direcionamento dos compostos, a enzima
está localizada em dois compartimentos celulares diferentes. Uma amostra menor é
detectada em compartimentos intracelulares semelhantes ao lisossomo, enquanto

79

que a maior parte está presente na superfície do parasito, diretamente em contato
com o citoplasma da célula hospedeira12,109.
A vinil sulfona K777 é o melhor inibidor de cruzaína descrito na literatura. Ela inibe
a cisteíno protease em concentrações na ordem de nanomolar e atua via inibição
irreversível da enzima. Um estudo piloto em cães tratados com K777 na dose de
50mg/kg, administrada via oral a cada 12 horas, levou a uma melhora significativa da
doença cardíaca demonstrado por uma melhora na histopatologia, sem apresentar
toxicidade aparente. No entanto, os estudos com K777 para doença de Chagas foi
interrompido na fase pré-clínica em 2005 devido à toxicidade hepática apresentada
em cães11,110.
No presente trabalho avaliamos o efeito de 55 substâncias planejadas e
sintetizadas pelo grupo de química medicinal NEQUIMED sobre as três formas
evolutivas de Trypanosoma cruzi, visto que a substância de referência é efetiva para
todas as formas, e sobre células de mamífero usadas como hospedeiras nos ensaios
in vitro.
Inicialmente investigamos o efeito dessa série sobre a viabilidade das formas
epimastigota (cepa Y) e amastigota intracelular da cepa Tulahuen LacZ, apesar dessa
cepa apresentar menor virulência, os ensaios com ela são mais rápido e barato. A
citotoxicidade para células de mamífero e o índice de seletividade sobre as formas
amastigotas foi estimado.
Os dados obtidos levaram a seleção de três substâncias (Neq0677, Neq0689 e
Neq0690) que foram efetivas para inibir a viabilidade na forma epimastigota, mas
nenhuma substância da série foi ativa contra a forma amastigota intracelular. Os
inibidores Neq0677 e Neq0690 foram os mais potentes contra forma epimastigota,
com respectivos valores de IC50 de 10,8 µM e 14,2 µM. Essas substâncias foram duas
vezes mais seletivas do que o Benznidazol (IC50 = 22,5 µM) para essa morfologia.
É interessante notar que, ao analisarmos os dados com a célula de mamífero
Balb/C, essas substâncias apresentaram citotoxicidade. Já para a linhagem LLCMK2,
estas não foram tóxicas. Este tipo de resultado salienta uma discussão sobre os
parâmetros a serem usados nos estudos de linhagens celulares relevantes à análise
da citotoxicidade de substâncias bioativas. A linhagem Balb/C 3T3 clone A31 de
camundongo é comumente aplicada para analisar a atividade citotóxica, com
implicações para o modelo em animal mais usado para os ensaios de
antitripanossomatídeos, que é o camundongo. Por outro lado, as células LLCMK2 de
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rim de macaco verde são comumente usadas em modelos in vitro para infecção de
tripanossomatídeos, uma vez que levam a muitas células infectadas que apresentam
um número elevado de amastigotas intracelulares. Obviamente, que ambas linhagens
podem e devem ser usadas visando a análise de etapas distintas para o
desenvolvimento dos ensaios biológicos. LLCMK2 deve ser testada para observar o
índice de seletividade in vitro no modelo em questão, enquanto Balb/C 3T3 é um
modelo relevante para as próximas etapas do estudo, que envolvem a análise in vivo
das substâncias bioativas mais relevantes provenientes dos ensaios in vitro.
Visto que as substâncias Neq0677 e Neq0690 foram as mais potentes contra a
forma epimastigota e, infelizmente, não tiveram atividade sob a forma amastigota
intracelular, avaliamos seu potencial nas formas tripomastigota e amastigota
extracelular da cepa Y. Os resultados mostraram que, na forma tripomastigota,
Neq0677 e Neq0690 foi obtido valores de IC50 de 2,48 µM e 7,63 µM, respectivamente,
sendo mais potentes do que o Benznidazol (IC50 = 13,2 µM).
Houve uma grande diferença para a forma amastigota extracelular da cepa Y, pois
Neq0677 foi equipotente ao Benznidazol (IC50 = 2,22 µM e 1,49 µM, respectivamente).
No entanto, Neq0690 foi inativo quando considerado o valor de corte de 100 µM, pois
apresentou valor de IC50 = 141,6 µM. Isto indica duas situações bem distintas: (i)
Neq0677 tem alta potência contra amastigota extracelular, mas não o é para a forma
intracelular, o que pode indicar um problema relacionado a permeabilidade celular; (ii)
Neq0690 não é ativo para a forma amastigota, o que é completamente distinto do perfil
bioativo para Neq0677 e pode atuar via outro mecanismo. Estes pontos estão agora
em aberto e poderão ser explorados pelos parasitologistas e pesquisadores de áreas
afins.
As diferenças de suscetibilidade a substâncias químicas entre as formas evolutivas
de tripanossomatídeos têm sido relatas na literatura e provavelmente são devidas às
características bioquímicas distintas existentes entre essas formas111,112. Por isto, é
tão necessário fazer a análise na forma de interesse, uma vez que não há uma
correlação entre elas, conforme descrito na literatura.
Wiggers e colaboradores113, em nosso grupo de pesquisa, concentraram os
estudos em identificar novas classes moleculares inibidores de cruzaína com uma
abordagem diferente em ligantes não covalentes não peptídicos. Realizaram estudos
de triagem virtual do banco de dados ZINC (um banco de dados aberto com
compostos comercialmente disponíveis para uma triagem virtual) seguido de ensaios
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enzimáticos e in vitro. Dos nove inibidores da cruzaína testados, cinco apresentaram
atividade tripanocida contra a forma tripomastigota da cepa Tulahuen LacZ. As
substâncias codificadas como Neq0176 e Neq0177 foram agentes tripanocidas menos
citotóxicos para as células estudadas. As potências em relação a T. cruzi diminuíram
junto com a diminuição das potências contra a cruzaína. Por outro lado, o composto
Neq0042 teve a maior potência dessa série contra a cruzaína, paralelamente à sua
maior potência tripanocida, mas com maior citotoxicidade. A sua atividade tripanocida
apresentou EC50 = 10,66 µM, dez vezes menor do que a obtida para o Benznidazol,
utilizado como controle positivo, com EC50 = 49,9 µM. Apesar da citotoxicidade
apresentada, vale ressaltar que o índice de seletividade (SI = CC50/EC50) para o
Neq0042 e o Benznidazol está dentro dos mesmos valores de amplitude (5 e 8,
respectivamente). Esses estudos podem ampliar oportunidades de otimização para
novos compostos bioativos.
Alguns estudos realizados com o reposicionamento de fármacos mostraram os
efeitos tripanocidas da clofazimina e da benidipina. Estes compostos apresentaram
efeitos inibitórios sobre a enzima cruzaína, a principal protease cisteínica de T. cruzi.
A benidipina é um agente bloqueador dos canais de cálcio e atualmente é utilizada no
tratamento da hipertensão e da angina de peito, enquanto a clofazimina é um
antibiótico indicado principalmente para o tratamento da hanseníase. Essas
substâncias foram selecionadas nos estudos in silico pela sua potencial interação com
a cruzaína e seus efeitos foram confirmados in vitro e in vivo. Estudos bioquímicos
realizados por Bellera e colaboradores114 mostraram que benidipina e a clofazimina
inibiram a atividade da cruzaína em mais de 50% na concentração de 100 µM. Eles
ainda testaram o efeito dessas substâncias no crescimento da forma epimastigota,
mostrando que os compostos interferiram na proliferação da epimastigota de T. cruzi
de forma dependente da concentração, com IC50 igual a 10,6 µM para clofazimina e
19,5 µM para benipidina. Variando as concentrações entre 2,5 µM e 10 µM, as
substâncias inibiram 80% da invasão da tripomastigota na célula hospedeira, além de
interferirem na multiplicação das amastigotas, reduzindo em 90% o número de
amastigota por célula. É interessante notar que a potência das substâncias para a
cruzaína é menor do que nos ensaios celulares, o que indica que estas substâncias
podem e devem estar atuando via outro alvo macromolecular.
Sbaraglini e colaboradores115 mostraram os estudos in vivo realizados com
camundongos C3H/HeN infectados com T. cruzi e que foram tratados na fase crônica
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da doença. Os grupos foram tratados com Benznidazol (100 mg/kg/dia), benidipina
(15mg/kg/dia) e clofazimina (30 mg/kg/dia). Durante o tratamento farmacológico não
foram observadas variações significativas em relação ao peso inicial dos animais
tratados com benidipina, clofazimina e não tratados. Já os tratados com Benznidazol
sofreram redução progressiva de peso, que atingiu 25% sem recuperação de peso.
Isso está compatível com os efeitos colaterais relatados em pacientes tratados com
esse fármaco. Ambos compostos foram superiores ao Benznidazol na redução dos
níveis de parasitos no músculo cardíaco. O tecido esquelético de animais infectados
que não foram tratados mostrou infiltrados mononucleares difusos e focais, enquanto
os animais tratados com benidipina, clofazimina e Benznidazol mostraram redução
(18%, 42% e 38%, respectivamente) no número de infiltrados difusos neste músculo.
Em suma, essas substâncias foram capazes de reduzir a carga parasitária no músculo
cardíaco e esquelético de camundongos cronicamente infectados em comparação
com camundongos não tratados, bem como diminuir o processo inflamatório nesses
tecidos. Esses aspectos fazem deles candidatos a fármacos promissores contra a
doença.
Burtoloso e colaboradores116, em outro estudo do grupo NEQUIMED, estudaram a
atividade tripanocida de inibidores à base de nitrila, baseados em duas estruturas
químicas conhecidas por estarem associadas à inibição da catepsina K. Três
substâncias apresentaram efeitos anti-tripanossoma sobre a cepa CL Brener de T.
cruzi (amastigota intracelular), com potência na faixa de 0,1 µM a 1 µM e baixos níveis
de citotoxicidade (CC50 > 128 µM).
Apesar da necessidade de estudos futuros para elucidar melhor os efeitos
tripanocidas das substâncias estudadas neste trabalho sobre T. cruzi in vitro, os
resultados do primeiro lote da série apontam os compostos Neq0677 e Neq0690 como
agentes promissores contra o parasito.
A terapia combinada tem sido considerada um tratamento promissor para reduzir
os efeitos adversos, melhorar a eficácia terapêutica e para minimizar ou retardar o
desenvolvimento de resistência ao tratamento. Neste contexto, estudar os efeitos de
uma combinação de substâncias, a fim de fornecer evidências benéficas significativas
em comparação com cada uma individualmente é de fundamental interesse117. Como
exemplo podemos citar o Advair/Seretide, com este medicamento desenvolvido para
tratar os componentes inflamatórios e broncoconstritores da asma, administrando uma
dose de propionato de fluticasona (ICS) e uma dose do broncodilatador β2-
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adrenérgico de longa duração (LABA), salmeterol. Esse tratamento em combinação
(ICS+LABA) proporcionou maior controle da asma do que o aumento da dose de ICS
sozinha118.
Aliado a essa ideia da terapia combinada, estudos com um segundo lote de
aproximadamente 118 substâncias foram realizados com os compostos isolados e
combinados com o Benznidazol. Os efeitos desses inibidores foram determinados na
forma amastigota intracelular da cepa Tulahuen LacZ de T. cruzi, com a citotoxicidade
obtida em paralelo com a célula hospedeira LLCMK2. Deste estudo, duas
combinações foram analisadas, além de um composto isolado. Isto demonstra que
este composto isolado (Neq0902) deve apresentar um mecanismo distinto das duas
substâncias combinadas (Neq0827 e Neq0831). Além disto, a cepa Y apresentou
maior resistência do que a Tulahuen, conforme esperado. As estruturas químicas
destes compostos não são mostradas neste trabalho, pois constituem agora de um
estudo com propriedade intelectual envolvida.
Martins e colaboradores119 avaliaram a terapia combinada como uma abordagem
para a otimização do regime terapêutico atual para a doença de Chagas. A
combinação entre Benznidazol e Itraconazol (utilizado como antimicótico) foi
estudada. Os efeitos desses fármacos combinados foram explorados em
camundongos infectados com a cepa Y de T. cruzi para avaliar a resposta da
parasitemia e mortalidade nesses animais. Os animais não tratados apresentaram
níveis mais elevados de parasitemia (que atingiram o pico no 8º dia) e a mortalidade
ocorreu 15 dias após a infecção. A administração de Benznidazol/Itraconazol na
combinação de 75 mg/Kg (dose subótima) eliminou os parasitos do sangue de forma
mais eficiente do que cada um deles sozinho, com a taxa de sobrevida de 100%
mesmo 30 dias após o tratamento. Houve uma redução significativa do número de
dias de tratamento necessários para reduzir a parasitemia, e também foram capazes
de diminuir as lesões típicas associadas à fase crônica da doença, ilustrado por níveis
de células inflamatórias e fibrose no tecido muscular cardíaco. Estes resultados
indicaram claramente os efeitos benéficos destas substâncias em combinação e
enfatizaram a importância de explorar o potencial de tratamentos combinados para
tratar a doença de Chagas, demonstrando a eficácia e a tolerância do tratamento.
Pelizzaro-Rocha e colaboradores120 estudaram um produto natural (partinolídeo)
uma lactona sesquiterpênica previamente isolada de Tanacetum vulgare, que exibe
propriedades anti-inflamatórias e é utilizado clinicamente para o tratamento da
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enxaqueca. Investigaram o efeito dessa substância quando combinado in vitro com o
Benznidazol. O efeito da combinação pode ser demonstrado por um isobolograma,
que usa a concentração inibitória fracional (FIC). Quando a soma dessas frações é 1,
a combinação é aditiva; quando a soma é < 1, a combinação é sinérgica; e quando a
soma é > 1, a combinação é antagônica. A combinação dessas substâncias mostrou
uma forte atividade sinérgica contra as formas epimastigotas, reduzindo 23 vezes a
concentração do Benznidazol necessária para inibir 50% do crescimento celular (IC50
= 1,6 a 0,07 µg/mL e FIC = 0,35). Além disso, a combinação apresentou efeito aditivo
contra as formas tripomastigotas (FIC = 1,06) e um efeito antagônico sobre a
citotoxicidade (FIC = 2,36). A combinação de partinolídeo com Benznidazol
demonstrou que, além de controlar o desenvolvimento da infecção pelo parasita, a
terapia combinada é essencial para reduzir o dano nas células hospedeiras.
Ainda neste contexto, estudos anteriores relatam forte atividade tripanocida in vitro
do composto tetra-hidro-N-butil-1-(4-dimetilamino)fenil-1,2,3,4-tetra-hidro-carbolina-3carboxamida, denominada C4. Valdez e colaboradores121 analisaram o efeito dessa
substância combinada com o Benznidazol. Os estudos in vitro foram realizados com
as formas epimastigotas e tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi, com posterior estudo
in vivo. Os resultados com a forma epimastigota mostraram que a associação entre
C4 (10 µg/mL) e Benznidazol (5 µg/mL) teve efeito sinérgico, com FIC = 0,47. A
atividade contra a forma infecciosa apresentou efetividade quando comparado com a
substância isolada, mas não foi considerado sinérgico (FIC = 0,71). Nos estudos in
vivo essa combinação levou a uma redução de 99% no pico parasitêmico, além de
reduzir o número de parasitas no curso da infecção. Deve-se destacar também o
aumento de sobrevivência dos animais em 100% e no aumento do peso de 11,8%.
Houve diminuição do infiltrado inflamatório cardíaco em 80% dos animais tratados
com 100 mg/kg do Benznidazol combinado com 5 mg/kg de C4. Foi constatado
também uma redução em 60% dos ninhos de amastigotas e uma redução da carga
parasitária no tecido cardíaco.
Esses trabalhos corroboram com os resultados observados neste estudo, onde as
substâncias Neq0827 e Neq0831, quando combinadas com o Benznidazol,
aumentaram a potência em 37 e 24 vezes na forma amastigota de T. cruzi. Desta
forma, os compostos Neq0827 e Neq0831 combinados com o Benznidazol são
promissores candidatos para uma investigação mais aprofundada.
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5.

Capítulo 2. Leishmania infantum
A leishmaniose é uma doença causada por diferentes espécies do protozoário

Leishmania. A dificuldade do surgimento de novas terapias é devido ao complexo ciclo
de vida e as diferentes espécies e cepas existentes, que culmina em manifestações
clínicas diversas. Os tratamentos existentes não são eficazes em vários casos e
apresentam alta toxicidade, problemas de resistência, longo tempo de tratamento,
preços proibitivos e modo de administração inadequado ao local. Devido a esses
fatores, os tratamentos disponíveis até o momento estão longe de serem ideais para
a cura dessa enfermidade. A busca de novas terapias é de ordem emergencial.
No presente trabalho foi realizada uma triagem com 55 substâncias contra a forma
promastigota e amastigota de Leishmania infantum. O planejamento dessas
moléculas foi baseado com alvo em cisteíno proteases, especificamente a CPB por
apresentar homologia com a catepsina L (câncer) e a cruzaína (T. cruzi). Para o ensaio
com a forma promastigota foi utilizado o método colorimérico MTT. O estudo inicial
com a forma amastigota foi realizado na espécie L. infantum transfectada com o gene
mCherry e analisado por HCS.

5.1. Métodos
5.1.1. Cultura de Leishmania infantum

As formas promastigotas de L. infantum foram cultivadas em meio Schneider a 25
ºC na estufa. O repique foi realizado uma vez por semana. Para uma nova cultura
utilizou-se 5 mL de meio e 10 µL da cultura antiga. Esse trabalho foi realizado em
colaboração com o Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP).
5.1.2. Avaliação da atividade leishmanicida in vitro com a morfologia promastigota

Para analisar a atividade das substâncias frente a L. infantum utilizou-se o método
colorimétrico. A solução de MTT foi preparada na concentração de 5 mg/mL junto com
PMS 0,22 mg/mL em tampão fosfato salino (PBS, Cultilab)65. O ensaio foi realizado
em placas de 96 poços de fundo chato e transparente, onde 90 µL de parasitos foram
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adicionados na concentração de 1x107 parasitos/mL. No primeiro experimento foi
realizado um teste das substâncias na concentração única de 100 µM.
Posteriormente, as melhores substâncias foram testadas para a obtenção de curvas
concentração-resposta para determinar o valor de IC50 e avaliar a potência dessas
substâncias.
Após 72 horas de tratamento, as placas foram incubadas com MTT por 4 horas,
seguido da adição 100 µL de agente solubilizante contendo uma solução de 70% de
SDS a 10% (Amresco), 0,01 mol/L de HCl (Vetec) e 30 % (v/v) de DMSO. Após 90
minutos de incubação foi realizada a leitura no espectrofotômetro BioTek Synergy HT
em 570 nm. A análise dos dados foi feita no programa GraphPad Prism v. 5 e Excel™.
5.1.3. Avaliação da atividade leishmanicia in vitro com a morfologia amastigota
intracelular

Os ensaios foram realizados em placas de 96 poços, com as células hospedeiras
da linhagem J774 plaqueadas na concentração de 1x105 céls/mL. As formas
promastigotas de Leishmania infantum (M. cherry) foram adicionadas na concentração
de 1x106 parasitos/mL e incubadas overnight na estufa a 37°C, com atmosfera a 5%
de CO2. Após esse período, as formas promastigotas metacíclicas presentes no
sobrenadante foram retiradas com sucessivas lavagens com PBS, permanecendo
apenas as formas amastigotas intracelulares. As substâncias bioativas foram
adicionadas em concentração única de 10 µM e incubadas por 48 horas. Ao final deste
período as placas foram lavadas sucessivamente com PBS, fixadas com 4% de
formaldeído, coradas com DAPI e analisadas no equipamento de HCS da Molecular
Discovery. A análise dos dados foi realizada com o programa estatístico GraphPad
Prism v.5.

5.2. Resultados
5.2.1. Avaliação da atividade leishmanicida in vitro com a morfologia
promastigota
O ensaio de novas substâncias é comumente realizado com a forma promastigota,
morfologia muito importante para a infecção humana. Para isso, os 55 compostos
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foram incubados por três dias com a Leishmania infantum em concentração única de
100 µM. O método colorimétrico (MTT) foi usado para avaliar a viabilidade e assim
quantificar a citotoxicidade dessas substâncias contra o parasito (Figura 17).
Figura 17. Triagem de substâncias contra a forma promastigota de L. infantum
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Fonte: autoria própria.

Nove substâncias (Neq0630, Neq0643, Neq0677, Neq0681, Neq0689, Neq0690,
Neq0712, Neq0715, Neq0716 e Neq0776) foram capazes de inibir 50% da viabilidade
dos parasitos, sendo que a melhor substância foi o NEQ0681, que inibiu 80%. O
composto de referência Anfotericina B inibiu mais de 90% da viabilidade. Este estudo
inicial demonstrou que várias substâncias bioativas tinham atividade antileishmióticas
ao menos para a forma infectiva (promastigota), o que é algo relevante, especialmente
considerando que a identificação de substâncias antileishmaniose é mais difícil do que
para T. cruzi.
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5.2.2. Avaliação da atividade leishmanicida in vitro com a morfologia
amastigota intracelular
Para realizar o teste com as substâncias selecionadas para este trabalho contra a
Leishmania infantum, utilizamos a linhagem de macrófago J774 como célula
hospedeira. As promastigotas de Leishmania infantum foram incubadas overnight
para infectar os macrófagos. Após esse período as substâncias foram adicionadas e
incubadas por 48 horas. Ao final desse processo as amostras foram fixadas, coradas
com DAPI e analisadas no equipamento de HCS.
Na Figura 18 estão representadas as substâncias que tiverem atividade contra a
Leishmania infantum na forma amastigota intracelular. Desses dados, doze
substâncias (Neq0587, Neq0631, Neq0643, Neq0664, Neq0665, Neq0666, Neq0669,
Neq0681, Neq0708, Neq0782, Neq0783 e Neq0785) inibiram em torno de 50% a
viabilidade do parasito. As substâncias Neq0630, Neq0636 e Neq0781 não foram
seletivas para o parasito, sendo citotóxicas para a célula hospedeira.
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Figura 18. Triagem de substâncias contra a forma amastigota intracelular de Leishmania infantum

Fonte: autoria própria.

5.3. Discussão
Alguns aspectos subjacentes da biologia dos parasitos do gênero Leishmania
tornam o desenvolvimento de novos tratamentos bem difícil. Independente da
manifestação clínica, os fatores que dificultam o surgimento de novos fármacos
incluem: I) a localização intracelular da forma do patógeno, a amastigota, no
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fagolisossomo de pH baixo em diferentes populações de macrófagos, II) a diversidade
genética derivada de variáveis espécies, compostas por suas interrelações com a
resposta imune do hospedeiro, que em algumas circunstâncias tornam os candidatos
a fármacos ineficazes122.
Não há vacina disponível contra leishmaniose e os tratamentos atualmente
disponíveis estão longe de serem ideais. O surgimento de resistência aos
medicamentos atualmente disponíveis, a eficácia variável devido à variedade de
espécies, a toxicidade, os preços inacessíveis, a necessidade de administração
parenteral e de longos períodos de tratamento representam os principais problemas
das atuais substâncias leishmanicidas disponíveis no mercado farmacêutico mundial.
Estes pontos ressaltam a urgente necessidade de desenvolvimento de novos
medicamentos, as quais afetam principalmente pessoas que vivem em países em
desenvolvimento123. Analisando todos esses fatores, é de suma importância continuar
a busca por novos tratamentos contra a leishmaniose, considerando principalmente a
eficácia terapêutica e a baixa toxicidade. Para essa abordagem foi proposto neste
trabalho o estudo com substâncias sintéticas derivadas de dipeptidil nitrilas com alvo
em cisteíno proteases, especificamente na CPB, com interação reversível com essa
enzima.
Avaliamos o efeito de 55 substâncias planejadas e sintetizadas pelo NEQUIMED
sobre as duas formas evolutivas da Leishmania infantum: promastigota e amastigota
intracelular. Os resultados mostram que a forma amastigota foi mais suscetível a
essas substâncias do que a forma promastigota. Nasereddin124 e Coombs125 relatam
que, apesar da ocorrência do gene da CPB em diferentes espécies de Leishmania,
sua expressão ou atividade pode ser menor em promastigota quando comparada com
a amastigota, o que pode estar associado a maior sensibilidade desta última forma.
A capacidade de triagem de compostos com alto rendimento é essencial no
processo de descoberta de medicamentos de pequenas moléculas. Muylder e
colaboradores126 comparam a eficiência de métodos de triagem, sendo que um era
direcionado para o estágio extracelular facilmente cultivado de (promastigota),
enquanto que o outro era clinicamente relevante, porém mais difícil de ser trabalhado
(a amastigota intracelular). Uma triagem com 909 compostos (Iconix Biosciences)
testados contra L. donovani revelou 59 substâncias interessantes para a forma
promastigota e 27 para a forma amastigota, com 26 coincidentes em ambos. Isso
mostra que o rastreamento contra o estágio promastigota, embora mais fácil, não
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identifica todos os compostos ativos. Visto que a busca por novos tratamentos para
leishmaniose é de caráter emergencial, o trabalho ressalta a importância de utilizar
métodos com alto rendimento para uma rápida avaliação de uma biblioteca maior de
substâncias. Há também a necessidade de realizar a investigação nas diversas
formas evolutivas da Leishmania para um estudo comparativo, com vista a elucidação
do mecanismo de ação das substâncias.
O estudo com dipeptidil nitrilas já é relatado na literatura. Quilles, Tezuka e
colaboradores127 (em nosso grupo de pesquisa) estudaram o efeito de 18 derivados
de dipeptidil nitrila de interação covalente reversível na atividade citostática de
Leishmania spp. Os inibidores não foram citotóxicos para a forma promastigota. Foi
observado que esses inibidores foram eficazes em inibir o crescimento celular após
48 horas da retirada dos compostos, com inibição da atividade proteolítica em 30%
para a Leishmania infantum intacta. Os compostos foram efetivos para inibir a
atividade proteolítica do extrato enzimático obtido da lise de Leishmania, com
promoção da retenção do ciclo celular na fase G1 em que a síntese proteica é crítica.
Além disto, nenhuma das substâncias foi tóxica em linhagem de células de mamífero.
Este estudo apontou que os inibidores de dipeptidil nitrila podem não apresentar
atividade citotóxica para o parasito, porém investigações mais aprofundadas
demonstraram a atividade citostática, o que é muito importante para a retenção da
doença e aplicação de estudos de terapia combinada. Este trabalho foi recentemente
publicado e a primeira página consta como anexo nesta tese.
Diversos estudos mostram atividade leishmanicida usando as formas promastigota
e amastigota. Bruno e colaboradores128 estudaram um substância natural, o
pentadecano, que é um composto orgânico composto por átomos de carbono e
hidrogênio presente em volátil floral encontrado em muitas plantas e óleos essenciais;
e também em extratos brutos de algumas plantas que têm atividade antimicrobiana.
Os autores observaram, através de estudos in vitro, os efeitos do pentadecano em
parasitos de Leishmania infantum e foi constatado que a substância era citotóxica,
com EC50 = 65,3 µM para as promastigotas e IC50 = 60,5 µM para as amastigotas
extracelulares. Em amastigotas intracelulares, a concentração necessária para inibir
50% da sobrevivência celular foi de 195 µM com inibição do crescimento de 77% a
300 µM (o que é considerada uma elevada concentração). Uma rápida análise do ciclo
celular sugeriu que as células estavam retidas nas fases sub-G0/G1 do ciclo celular,
sem outras informações sobre o possível mecanismo de ação.
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A partir destes estudos, pode-se notar que algumas substâncias apresentam
relevância para serem exploradas com determinação da concentração-resposta. No
entanto, é especialmente importante considerar a otimização da potência das novas
substâncias bioativas, devido à baixa potência que estas apresentam nas triagens in
vitro iniciais. Os estudos nesta direção estão atualmente em desenvolvimento e serão
descritos em breve. Por isto, as estruturas químicas das substâncias não foram
apresentadas.
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6.

Capítulo 3. Câncer de próstata
Observando o cenário mundial, o câncer de próstata apresenta a segunda maior

incidência entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma,
com 90% das causas de morte relacionadas com a formação de metástase.
Existem vários fármacos aprovados para o câncer de próstata. No entanto em sua
maioria estes são aplicados para as fases iniciais da doença, que são dependentes
do hormônio andrógeno. Desta forma, é de extrema importância a busca por novas
substâncias para o tratamento do câncer metastático.
Os estudos deste projeto foram realizados com duas linhagens metastáticas do
câncer de próstata altamente invasivas provenientes de metástase: DU 145 e PC-3.
No primeiro passo, o potencial antineoplásico destas substâncias foi avaliado usando
55 substâncias nas linhagens tumorais, além da análise de citotoxicidade com uma
linhagem não tumoral por meio do método colorimétrico MTT.
Além da atividade antitumoral citotóxica, ensaios citostáticos realizados através da
contagem celular por microscopia com essas moléculas mostraram um retardamento
na sua replicação, atuando como agentes citostáticos.
Visto que a metástase é a maior causa de morte nas pessoas afetadas por essa
enfermidade, estudos de migração celular (Wound Healing) e formação de colônias
mimetizam esse processo in vitro. As substâncias mais promissoras foram usadas
para avaliar o fenótipo celular nestas técnicas e mostraram ser eficazes em reduzir o
processo migratório. Além disto, houve a redução do número de colônias.

6.1. Métodos
6.1.1. Culturas das células

Durante o desenvolvimento deste estudo foram utilizadas duas linhagens de
câncer de próstata (DU 145 e PC-3, esta considerada a mais agressiva) além de uma
linhagem de fibroblasto (Blab/C 3T3 clone A31). As linhagens DU 145 e Balb/C 3T3
clone A31 foram cultivadas em meio DMEM e a PC-3 em F12-K, todos suplementados
com 10% de soro fetal bovino (FBS) e penicilina/estreptomicina (1% v/v). Ambas
linhagens de células cancerosas foram mantidas na estufa a 37 °C com 5% de CO2.
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As linhagens de células estudadas neste trabalho foram obtidas do Banco de Células
do Rio de Janeiro (BCRJ).

6.1.2. Viabilidade das células de mamífero

Para realizar a triagem com as substâncias do grupo estudadas neste projeto foi
utilizado o método colorimétrico, que é comumente utilizado para verificar a viabilidade
das células. O método consiste basicamente em um sal de tetrazol, MTT (brometo de
3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio), que é convertido a cristais de
formazan pelas células viáveis129. Para as células de mamífero, em uma placa de 96
poços foram adicionados 100 µL de 5x104 céls/mL. Após a aderência das células na
placa (24 horas) adiciona-se 100 µL de composto solubilizado em meio com 0,5% (v/v)
de DMSO. Foram utilizadas a concentração de 100 µM para a triagem e nas variações
de 500 a 1,95 µM nas curvas concentração-resposta. As células ficaram incubadas
por 72 horas com as substâncias. O meio foi então removido, e adicionado 100 µL de
solução de MTT (5 mg/mL) com incubação por três horas. O meio foi então novamente
removido e houve a adição de 100 µL de DMSO, sendo posteriormente incubado por
uma hora, com a realização da leitura da absorbância em 570 nm no equipamento
Biotek Synergy HT. Os resultados foram avaliados posteriormente no programa
GraphPad Prism v. 5.

6.1.3. Ensaio citostático

O ensaio citostático130 foi realizado para analisar se a substância de interesse,
além de ser citotóxica, altera a replicação das linhagens cancerosas DU-145 e PC-3.
Para esse estudo 100 µL com as células na concentração de 1x104 céls/mL foram
pipetados em placas de 96 poços. As placas foram incubadas por 24 horas para
aderência, com remoção do meio para a posterior adição das substâncias. Para a
linhagem DU 145 foram utilizadas as concentrações de 1 e 2 µM e para a PC-3 as
concentrações analisadas foram 500 e 100 nM, para ambas substâncias testadas
(Neq0677 e Neq0681). A contagem celular foi realizada a cada 24 horas em
microscópio ótico usando a câmara de Neubauer.
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6.1.4. Migração Wound Healing

A linhagem de câncer de próstata DU 145 foi distribuída em placas de 24 poços
(3x105 céls/mL) mantidas na estufa com 5% de CO2 até obter 100% de confluência131.
Com o auxílio de uma ponteira de micropipeta foram realizados riscos nas placas, com
3 lavagens usando o meio de cultura para a remoção das células que se soltaram. O
Neq0677 foi testado na faixa de concentração de 30-15 µM e o Neq0681 na faixa de
20-35 µM. As substâncias de interesse foram adicionadas e as imagens dos riscos
foram obtidas em no tempo 0, 24 e 48 horas. Com o auxílio do software Image J foi
possível medir a área do risco nos diferentes tratamentos e tempos e sua porcentagem
foi calculada com a seguinte fórmula132:

% fechamento da risca= (At=0h – At=Δh) x 100
At=0h
Onde At=0h é a área no tempo inicial e At=Δh é a área após o intervalo de tempo de
incubação.

6.1.5. Migração transwell

Para o ensaio de migração transwell insertos133 com poro de 8 µM (em placas
de 24 poços) foram utilizados para verificar a capacidade migratória das células na
presença das substâncias estudadas neste trabalho. As diferentes linhagens de
câncer de próstata (DU 145 e PC-3) foram plaqueadas na concentração de 5x104
céls/poço na parte superior dos insertos as quais foram atraídas pela presença do
quimioatraente presente na parte inferior do inserto (FBS). As placas foram incubadas
por 24 horas (37°C, 5% CO2). As células invasoras foram fixadas em metanol (100%)
e em seguida coradas com azul de toluidina (1%) diluído em borato de sódio (1%).
Foram escolhidos e fotografados 10 campos aleatórios em cada inserto e a análise foi
realizada pela contagem das células dos diferentes campos de cada tratamento.
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6.1.6. Clonogênico

Para avaliar com mais detalhes o potencial efeito antimetastático causado pelas
substâncias, foi realizado o ensaio clonogênico134. Para isso, células em baixo número
(300 células por poço) das linhagens DU 145 e PC-3 foram adicionadas em placas de
6 poços e incubadas 24 horas para aderência. Após esse período foi adicionado 1,0
mL das substâncias diluídas em meio com incubação por 72 horas. Para a linhagem
DU 145 as concentrações das substâncias analisadas variaram de 10-15 µM, para a
linhagem PC-3 as concentrações variaram de 1-6 µM. O sobrenadante foi retirado e
foram adicionados 5 mL de meio, seguido da incubação por 7 dias, com troca de meio
a cada 2 dias. Ao final, as colônias foram fixadas com uma solução de formaldeído a
4% e coradas com 10% de Giemsa. Os dados estatísticos foram obtidos pelo
programa Graph Pad Prism v.5.

6.2. Resultados
6.2.1. Avaliação da atividade antineoplásica com as linhagens DU 145 e PC-3
e citotoxicidade com a Balb/C 3T3 clone A31
O ensaio com as 55 substâncias foi um processo importante para observar a ação
de cada composto químico nas diversas linhagens com o princípio de distinguir os
mais seletivos dentro de uma grande série de substâncias e, com eles, realizar um
estudo mais aprofundado. Foram selecionadas as substâncias que apresentaram
maior porcentagem de morte celular das linhagens tumorais em comparação com a
linhagem controle de fibroblasto conforme mostrado nas Figuras 19, 21 e 23. A
Rapamicina foi utilizada como composto de referência.
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Figura 19. Triagem de substâncias contra a linhagem de câncer de próstata DU-145

As barras representam a média e o desvio padrão de dois experimentos em triplicata. As análises
estatísticas foram realizadas usando análise de variância ANOVA seguido do teste de Bonferroni. A análise
comparativa foi realizada entre as médias das substâncias e a Rapamicina, onde os compostos com asterisco (*)
possuem p<0,0001. O controle negativo é composto por células vivas e sem tratamento contendo somente 0,5%
(v/v) de DMSO.
Fonte: autoria própria.

O ensaio inicial foi realizado em concentração única para todas as substâncias no
valor de 100 µM, após 72 horas de incubação. A sobrevida das células foi verificada
pelo método colorimétrico MTT e a leitura foi realizada em um espectrofotômetro a
570 nm segundo o protocolo citado. A Rapamicina foi utilizada como controle positivo.
A maioria das substâncias testadas contra a DU-145 não apresentou atividade
antineoplásica. Os novos inibidores que obtiveram melhor resultado levaram a morte
das células dessa linhagem em mais de 90% foram Neq0677, 0681, 0689 e 0690
(Figura 17). Alguns inibidores tiveram uma menor eficácia comparado aos citados
acima como Neq0636 e Neq0669, que mataram em torno de 80 % das células. Essas
substâncias foram melhores do que o composto de referência Rapamicina, que
apresentou 40% de células viáveis em 100 µM.
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As curvas concentração-resposta para as melhores substâncias selecionadas na
linhagem tumoral DU-145 estão representadas na Figura 20, bem como na Tabela 7
estão os valores de IC50 e os parâmetros estatísticos (r2 e Sy.x).
As concentrações para cada substância foram escolhidas de acordo com o perfil
do composto podendo variar de 0,562 a 500 µM. Por exemplo, as substâncias
Neq0677, 0689 e 0690 possuem o mesmo perfil e variaram suas concentrações entre
0,562 e 21,5 µM; para Neq0636 de 10 a 500 µM, o Neq0669 e a Rapamicina de 1,95
a 500 µM; Neq0681 de 1 a 100 µM. Estas concentrações não foram escolhidas
aleatoriamente, pois foram necessários vários ensaios até a obtenção dos gráficos
finais nesse trabalho. O valor de IC50 da Rapamicina para essa linhagem foi de 12,4
µM, similar aos compostos Neq0677, 0681 e 0689. Neq0636 foi menos potente dentre
todos, com IC50 = 125 µM, enquanto Neq0690 foi o mais potente (IC50 = 6,93 µM). Os
parâmetros estatísticos (r2 e Sy.x) foram semelhantes para todas as substâncias.
Figura 20. Curvas concentração-resposta com as melhoras substâncias obtidas com o resultado da triagem contra a

(%) Viabilidade

linhagem de câncer de próstata DU 145.
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Fonte: autoria própria.

Tabela 7. Dados das curvas concentração-resposta com a potência (IC50) e os parâmetros estatísticos (r2 e Sy.x) para as
melhores substâncias selecionadas na triagem da linhagem DU-145.

Substância

IC50 (SE) µM

r2

Sx.y

Rapamicina

12,4 (0,28)

0,988

3,43

Neq0636

125 (10,4)

0,937

6,56

Neq0669

25,8 (1,64)

0,988

3,37

Neq0677

12,6 (1,33)

0,976

5,26

Neq0681

14,4 (0,32)

0,990

3,15

Neq0689

11,3 (0,59)

0,974

5,46

Neq0690

6,93 (0,2)

0,987

4,55

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria.

A mesma série de substâncias foi analisada na linhagem tumoral PC-3. Os
compostos ficaram em contato com as células por 72 horas e a sobrevida foi obtida
com

o

método

colorimétrico

MTT.

A

absorbância

foi

espectrofotômetro em 570 nm segundo o protocolo citado acima.

quantificada

em

100

Esse primeiro ensaio foi realizado em concentração única a 100 µM. A Rapamicina
foi utilizada como controle positivo. As seis substâncias que foram as melhores
inibidoras com viabilidade abaixo de 20% foram Neq0636, 0669, 0677, 0681, 0689 e
0690. Nove substâncias inibiram a viabilidade em torno de 50% (Neq0630, 0633,
0658, 0707, 0715, 0716, 0770, 0776, 0782). Todas essas substâncias apresentaram
maior percentagem de inibição do que o composto de referência Rapamicina (Figura
21).

Figura 21. Triagem de substâncias contra a linhagem de câncer de próstata PC-3.

As barras representam a média e o desvio padrão de dois experimentos em triplicata. As análises estatísticas
foram realizadas usando análise de variância ANOVA seguido do teste de Bonferroni. A análise comparativa foi
realizada entre as médias das substâncias e a Rapamicina, onde os compostos com asterisco (*) possuem
p<0,0001. O controle negativo é composto por células vivas e sem tratamento contendo somente 0,5% (v/v) de
DMSO.
Fonte: autoria própria.

Para a linhagem tumoral PC-3, as curvas concentração-resposta para as melhores
substâncias obtidas com o resultado da triagem de substâncias estão representadas
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na Figura 22, bem como na Tabela 8 estão os valores de IC50 e os parâmetros
estatísticos (r2 e Sy.x).
A faixa de concentração estudada para cada substância foi selecionada de acordo
com o perfil do composto podendo variar de 0,562 µM a 500 µM, de acordo com a
mesma estratégia estabelecida anteriormente. O valor de IC50 da substância de
referência Rapamicina para essa linhagem foi de 37,5 µM, sendo que Neq0681, 0677,
689 e 690 foram mais potentes (IC50 igual a 2,62, 5,48, 5,66, e 5,9 µM,
respectivamente). Dois outros compostos (Neq0636 e Neq0669) foram menos
potentes (71,2 µM e 145 µM, respectivamente). Os parâmetros estatísticos (r2 e Sy.x)
foram semelhantes para todas as substâncias.
Figura 22. Curvas concentração-resposta com as melhoras substâncias obtidas com o resultado da triagem contra a
linhagem de câncer de próstata PC-3.
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Fonte: autoria própria.
Tabela 8. Dados das curvas concentração-resposta com os valores de potência (IC50) e os parâmetros estatísticos (r2 e
Sy.x) para as melhores substâncias selecionadas na triagem da linhagem PC-3.

Substância

IC50 (SE) µM

r2

Sx.y

Rapamicina

37,5 (2,59)

0,938

5,86

NEQ0636

71,2 (2,67)

0,971

5,1

NEQ0669

145 (4)

0,991

2,88

NEQ0677

5,48 (0,17)

0,988

4,26

NEQ0681

~2,6

0,981

4,64

NEQ0689

5,66 (0,22)

0,982

5,23

NEQ0690

5,90 (0,21)

0,986

4,57

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria.

A linhagem Balb/C 3T3 clone A31 foi importante para avaliar a citotoxicidade e,
com isso, a seletividade das substâncias estudadas neste trabalho. A série de 55
substância também foi analisada nesta linhagem através do método colorimétrico
MTT, incubadas por 72 horas com as substâncias de interesse de acordo com o
protocolo. Nesse primeiro estudo, todas as substâncias foram testadas em
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concentração de 100 µM, inclusive a substância de referência a Rapamicina. De
acordo com esse primeiro dado, cinco compostos foram os mais citotóxicos (Neq0669,
677, 681, 689 e 690), pois levaram a morte das células não tumorais em torno de 90%.
Seis substâncias reduziram a viabilidade dessas células em 70% (Neq0587, 630, 636,
678, 680 e 715), e três substâncias levaram a morte de 50% dessas células (Neq0716,
0719 e 0783), dados observados na Figura 23. Das 55 substâncias testadas, quatorze
foram citotóxicas, inibindo no mínimo 50% da viabilidade dessa linhagem.
Para certificar o quão citotóxico era a substância e poder comparar sua
seletividade com as outras linhagens foi necessária uma segunda análise. Para a
linhagem não tumoral Balb/C as curvas concentração-resposta foram obtidas para as
seis substâncias mais citotóxicas e os dados de IC50 e os parâmetros estatísticos (r2
e Sy.x) estão representados na Figura 24 e na Tabela 9.

Figura 23. Triagem de substâncias para avaliar a citotoxicidade utilizando a linhagem Balb/C 3T3 clone A31.
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As barras representam a média e o desvio padrão de dois experimentos em triplicata. As análises estatísticas
foram realizadas usando análise de variância ANOVA seguido do teste de Bonferroni, a análise comparativa foi
realizada entre as médias das substâncias e a Rapamicina, onde os asteriscos definem os limites de confiança: *
(p<0,0001) ** (p<0,01). O controle é composto por células vivas e sem tratamento contendo apenas 0,5% (v/v) de
DMSO.
Fonte: autoria própria.

Da mesma forma que foi realizado com as outras linhagens, as concentrações
variam de 500 µM a 0,562 µM. Três substâncias apresentaram baixa citotoxicidade,
com valores de IC50 iguais a 86,5, 235 e 91,8 µM (Neq0636, 0669 e 0681,
respectivamente). O composto Neq0677 apresentou potência próxima a Rapamicina
(19,5 e 26,7 µM, respectivamente). As substâncias mais tóxicas foram Neq0689 e
0690, com IC50 na ordem de baixo micromolar (10,9 e 5,05 µM).
Figura 24. Curvas concentração-resposta para as substâncias mais citotóxicas de acordo com o resultado da triagem contra
a linhagem não tumoral Balb/C 3T3 clone A31.
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Fonte: autoria própria.

Tabela 9. Dados das curvas concentração-resposta com os valores de potência (IC50) e os parâmetros estatísticos (r2 e Sy.x)
para as substâncias selecionadas na triagem da linhagem BalbC/3T3 clone A31.

Substância

IC50 (SE) µM

r2

Sx.y

Rapamicina

26,7 (2,75)

0,925

8,96

Neq0636

86,5 (1,29)

0,956

4,96

Neq0669

235 (14)

0,931

6,57

Neq0677

19,5 (1,12)

0,974

6,26

Neq0681

91,8 (0,9)

0,900

12,4

Neq0689

10,9 (0,17)

0,955

5,87

Neq0690

5,05 (1,38)

0,989

3,4

SE: erro padrão.
Fonte: autoria própria.

O índice de seletividade (SI) é expresso pela razão entre os valores de IC50 da
linhagem não tumoral pela linhagem tumoral. Quanto maior for o valor desse índice,
melhor é a seletividade da substância pela linhagem de interesse. A Tabela 10 resume
todos os dados apresentados acima. As substâncias mais seletivas para DU 145
foram Neq0669 e Neq0681 (SI = 9,09 e 6,37, respectivamente). Analisando a
composição dos dados para DU 145, a Rapamicina é duas vezes mais potente do que
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Neq0669, enquanto Neq0677 e Neq0681 são equipotentes a molécula de referência.
Desta forma, destas duas últimas moléculas foram usadas para os ensaios
complementares.
Tabela 10. Valores de IC50 das seis melhores substâncias com as três linhagens e o índice de seletividade (SI) para DU 145
e PC-3.

Substância IC50 DU 145

IC50 PC-3

IC50 Balb/C

SI (DU 145)

SI (PC-3)

(µM)

(µM)

3T3 (µM)

Rapamicina

12,4

37,5

26,7

2,15

0,71

Neq0636

125

71,2

86,5

0,69

1,21

Neq0669

25,8

145

235

9,09

1,62

Neq0677

12,8

5,48

19,5

1,52

3,55

Neq0681

14,4

2,62

91,8

6,37

35

Neq0689

11,3

5,66

10,9

0,97

1,93

Neq0690

6,93

5,9

5,05

0,73

0,86

SI = IC50 Balb/C/IC50 DU 145 ou PC-3.
Fonte: autoria própria.

Para a linhagem tumoral PC-3 as substâncias mais seletivas e potentes foram
Neq0677 e Neq0681 (SI = 3,55 e 35 respectivamente), sendo que estas também foram
selecionadas para estudos posteriores com a DU 145. Estas foram seguidas de
Neq0689, que teve SI = 1,93.
Neq0636 e Neq0669 apresentaram seletividade para a linhagem PC-3 em relação
a Balb/C, mas tiveram baixa potência. Neq0690 não apresentou seletividade, ou seja,
ela foi citotóxica para todas as linhagens testadas.
A série analisada (Figura 25) apresentou uma diversidade química maior do que
usualmente observado nos estudos de relação estrutura-atividade (SAR). Isto se deve
à condição única estabelecida ao início deste estudo proveniente da análise da
diversidade química proveniente de compostos que haviam demonstrado atividade
biológica frente a T. cruzi em ensaios in vitro, sendo utilizados para avaliar a potência
nos ensaios contra as células cancerosas.
Os compostos Neq0636 e 0669 foram usados para avaliar a presença de
substituintes no anel aromático e a mudança da estereoquímica na porção da
trifluorometila (Figura 23). O composto Neq0681 é o K777, um conhecido inibidor
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irreversível de cruzaína, que também tem atividade anti-catepsina L, conforme
estudos descritos na literatura e confirmados no grupo. Finalmente, Neq0677, 0689 e
0690 são azanitrilas que haviam sido citotóxicas para todas as linhagens testadas no
ensaio contra o parasito.
Neq0636 e Neq0669 mostraram um perfil de atividade completamente distinto para
DU 145 e PC-3, pois a primeira foi seletiva e com baixa potência para PC-3, mas a
segunda apresentou maior potência e seletividade para DU 145 (Tabela 10). Desta
forma, este estudo abriu caminho para que uma série de compostos baseados na
estrutura e estereoquímica de Neq0636 seja testada nestas linhagens, especialmente
visando a análise nas células DU 145.
Neq0681 (K777) foi um inibidor potente e seletivo para as células PC-3. A atividade
antineoplásica deste composto tem sido demonstrada em ensaios enzimáticos contra
catepsinas L e B, além de ensaios celulares135, sendo aqui observada a atividade
antineoplásica com elevada seletividade para PC-3 e, em menor extensão, para
DU145.
Conforme visto, algumas azanitrilas apresentam seletividade para as linhagens
cancerígenas em determinados casos. Neq0677 foi a que apresentou o melhor
potencial, Neq0689 foi interessante para PC-3, enquanto a substância Neq0690 não
foi seletiva. Isto mostra que a alteração de fenilalanina para leucina deve ser evitada
para as azanitrilas nestas linhagens de células.
Figura 25. Estruturas químicas dos compostos testados nas linhagens de câncer com os códigos NEQUIMED.

Neq0636

Neq0669
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Neq0677

Neq0681

Neq0689

Neq0690

Fonte: autoria própria.

6.2.2. Ensaio citostático
O interesse principal consiste na busca por substâncias que levam a morte as
células tumorais, porém um conceito bem fundamentado que foi abordado neste
trabalho envolve a identificação de compostos com atividade citostática. Nesse intuito,
os compostos Neq0677 e Neq0681 foram testados na linhagem PC-3 nas
concentrações de 100 e 500 nM. Uma concentração baixa de células foi plaqueada,
adicionado os compostos em suas respectivas concentrações, com contagem diária
das células até formar um platô na curva de crescimento, indicando que as células
entraram na fase estacionária (Figura 26). Com esse dado foi possível afirmar que as
substâncias retardaram o crescimento dessas células em dois dias, ou seja, no dia 6
as células sem tratamento atingiram o máximo de crescimento, enquanto as células
tratadas atingiram esse patamar no dia 8, dois dias depois do controle.

109

Figura 26. Efeito citostático das substâncias Neq0677 e Neq0681 na linhagem PC-3

No eixo X representado os dias e no eixo Y o número de células. As substâncias foram testadas nas concentrações
de 100 e 500 nM.
Fonte: autoria própria.

Com a linhagem DU 145 as substâncias testadas foram as mesmas, nas
concentrações de 2 µM e 1 µM. As células foram plaqueadas na concentração de
1x104 céls/mL, e foram contadas a cada 24 h (Figura 27). De acordo com os dados
obtidos, as células sem tratamento novamente atingiram seu crescimento máximo em
seis dias, enquanto os poços tratados atrasaram dois dias para atingir o crescimento
máximo. Além dessas alterações, para o Neq0681 em ambas as concentrações as
células atingiram o máximo de crescimento em 2x105 céls/mL, o que difere das células
controle que o pico máximo de células é em torno de 3,3x105 céls/mL.

Figura 27. Efeito citostático das substâncias Neq0677 e Neq0681 na linhagem DU-145.

No eixo X representado os dias e no eixo Y o número de células. As substâncias foram testadas nas concentrações
de 1 e 2 µM.
Fonte: autoria própria.
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6.2.3. Migração por fechamento de risca (Wound Healing)
Sabendo-se as concentrações e os tempos de incubação que levam a atividade
citotóxica dos compostos Neq0677 e Neq0681 por meio da triagem e das curvas
concentração-resposta, foram selecionadas concentrações que não causaram a
morte celular para verificar se os mesmos seriam capazes de inibir a migração celular.
A concentração de células para realizar esse ensaio foi de 3x105 por poço, com uso
de quatro concentrações das substâncias Neq0677 (15, 20, 25, e 30 µM) e Neq0681
(20, 25, 30 e 35 µM). O composto Neq0677 apresentou atividade inibitória de 20% na
migração após 24 h de incubação, aumentando para 40% após 48 h (Figura 28 A e
B). No caso do composto Neq0681 a migração foi inibida em 20% após 24 h, com
posterior aumento para 50% após 48 h (Figura 28 C e D). Os inibidores agiram de
forma dependente da concentração, com efeito diretamente relacionado à
concentração usada no ensaio. Ensaios com a PC-3 não foram possíveis de realizar.
Figura 28. Ensaio de migração celular na linhagem DU 145 com os compostos Neq0677 (A-gráfico e B-imagens do
fechamento da risca) e Neq0681 (C-gráfico e D-imagens do fechamento da risca).

A)

Os dados representados nesse gráfico foram obtidos com as análises realizadas através das imagens
representados em B. A substância Neq0677 foi testada numa faixa de concentração que variou de 15 a 30 µM,
acompanhadas por 24 e 48 horas, com a linhagem DU-145, até o completo fechamento da risca pela amostra
controle.
Fonte: autoria própria.
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B)

As imagens foram obtidas no tempo zero, logo após realizado o risco, e também em 24 e 48 horas para
acompanhar o fechamento completo do risco na amostra controle.
Fonte: autoria própria.
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C)

Os dados representados nesse gráfico foram obtidos com as análises realizadas através das imagens
representados em D. A substância Neq0681 foi testada numa faixa de concentração que variou de 20 a 35 µM,
acompanhadas por 24 e 48 horas, com a linhagem DU-145, até o completo fechamento da risca pela amostra
controle.
Fonte: autoria própria.
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D)

As imagens foram obtidas no tempo zero, logo após realizado o risco, e também em 24 e 48 horas para
acompanhar o fechamento completo do risco na amostra controle.
Fonte: autoria própria.
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6.2.4. Migração transwell
O ensaio foi realizado com a substância Neq0681 para ambas as linhagens
tumorais. Com a linhagem DU 145 foi realizado a análise utilizando duas
concentrações 10 µM e 1 µM, para a PC-3 as concentrações foram de 500 nM e 100
nM e a concentração de células foi de 5x104 células por poço. De acordo com o
resultado obtido com a linhagem DU 145 (Figura 29), a concentração de 10 µM inibiu
65% da migração das células e 1 µM inibiu 30%. Com a PC-3, a concentração de 500
nM inibiu 60% da migração e com 100 nM a inibição foi em torno de 40%. A taxa da
inibição da migração foi concentração-depende para ambas as linhagens.

Figura 29. Ensaio de migração transwell com a linhagem DU 145 e PC-3 com a substância Neq0681

Fonte: autoria própria.

6.2.5.

Ensaio clonogênico

Dois compostos, previamente selecionados contra as linhagens tumorais de
câncer de próstata DU-145 e PC-3, foram testados quanto à capacidade
antineoplásica utilizando o ensaio clonogênico. As células foram plaqueadas em baixa
densidade, com 300 células por poço. As substâncias ficaram em contato com as
células por 72 h e, após esse período, as substâncias foram retiradas e as células
deixadas para crescimento por sete dias. Para a linhagem DU-145 as concentrações
com o Neq0677 foram 12 e 10 µM (reduzindo o número de colônias em 90 e 80%
respectivamente); com o Neq0681 foram 15 e 10 µM (com redução de 60 e 50%),
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Figura 30. Com a linhagem PC-3, as concentrações foram 6 e 3 µM para o Neq0677
(redução do número de colônias de 35% e 10%) e foram 3 e 1 µM para o Neq0681
(reduzindo a formação das colônias em 40 e 10%, respectivamente), Figura 31. Essas
concentrações testadas foram escolhidas avaliando outras concentrações que não
tiveram êxito.
Neste ensaio, com o qual foi confirmado se o tratamento possui atividade citotóxica
sobre as células tumorais, o tratamento com os compostos Neq0677 e Neq0681
reduziram o número das colônias de forma concentração-dependente para ambas as
linhagens.
Figura 30. Ensaio clonogênico com a linhagem DU 145 com as substâncias Neq0677 e Neq0681

No gráfico estão representados no eixo x as diferentes concentrações e no eixo Y o número relativo de colônias.
Foi analisado o comportamento das células em relação a formação de colônias com as substâncias Neq0677e
Neq0681 na linhagem DU-145.
Fonte: autoria própria.
Figura 31. Ensaio clonogênico com a linhagem PC-3 com as substâncias Neq0677 e Neq0681

No gráfico estão representados no eixo x as diferentes concentrações e no eixo Y o número relativo de colônias.
Foi analisado o comportamento das células em relação a formação de colônias com as substâncias Neq0677e
Neq0681 na linhagem PC-3.
Fonte: autoria própria.
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6.3. Discussão
O câncer é um problema de saúde pública com crescimento exponencial, sendo o
câncer de próstata o primeiro que mais acomete a população masculina, sem
considerar o câncer de pele não melanoma, e a quarta maior causa de morte por
neoplasias no Brasil (INCA).
Atualmente os tratamentos existentes para o câncer como a radioterapia e a
quimioterapia ainda apresentam diversos efeitos colaterais. Ainda não existe um
tratamento específico para o processo metastático, considerando que o alto índice de
mortalidade entre os pacientes com câncer está associado ao estabelecimento de
metástase pelo organismo. No tocante ao processo de metástase, as etapas mais
importantes são a degradação e invasão da matriz extracelular e da lâmina basal pela
célula tumoral, isso envolve a ação de enzimas proteolíticas. Além de serino e
metaloproteases, cujo envolvimento na progressão do câncer já está bem
caracterizado, recentemente tem sido relatada uma importante associação de cisteíno
proteases, principalmente as cisteíno catepsinas. Foi observado que a quantidade e
a atividade de catepsina L estão consideravelmente aumentadas e estão relacionadas
ao potencial invasivo destas células. Ao mesmo tempo, a quantidade dos seus
inibidores endógenos, as citastinas estão consideravelmente diminuídas, gerando um
desequilíbrio que contribui para o desenvolvimento do fenótipo metastático.
O cenário molecular atual do câncer revelou genes que estão expressos em
tumores primários e que estão relacionadas de forma direta com o aparecimento do
câncer metastático. Pressupondo que conjuntos definidos de genes como protooncogenes estão relacionados com o surgimento do câncer primário, outros fatores
estão relacionados com os processos de metástase, como proteínas de adesão,
fatores de motilidade e proteases degradadoras de matriz. É conhecido que as
catepsinas extracelulares clivam os principais constituintes da membrana basal
(laminina, fibronectina e colágeno tipo IV) permitindo a invasão, migração e, por fim,
a metástase dessas células5. Tendo em vista estas informações, o comportamento
das linhagens DU 145 e PC-3 frente às substâncias (Neq0677 e Neq0681) foi
investigado em relação à migração e formação de colônias, processos fundamentais
para o surgimento da metástase. Essas substâncias foram planejadas e sintetizadas
para a cruzaína (protease de T. cruzi) que é homóloga a catepsina L humana. Neste
sentido, inibidores seletivos de cisteíno proteases têm sido utilizados na tentativa de

117

atenuar a característica invasiva de linhagens tumorais metastática de próstata.
Este trabalho demonstrou os efeitos in vitro de 55 substâncias baseadas em
derivados de dipeptidil nitrilas em duas linhagens de câncer de próstata (DU 145 e
PC-3). Foram analisadas a interferência no crescimento, alterações na migração e na
formação de colônias.
Inicialmente avaliamos o potencial desses inibidores com uma triagem em
concentração única de 100 µM para a DU 145, PC-3 e Balb/C 3T3 clone A 31
(linhagem não tumoral). Quatro substâncias (Neq0677, Neq0681, Neq0689 e
Neq0690) inibiram 90% da viabilidade das células DU 145. Na linhagem PC-3, seis
substâncias que apresentaram os melhores resultados foram Neq0636, Neq0669,
Neq0677, Neq0681, Neq0689 e Neq0690, inibindo 80% da viabilidade. Para a
linhagem não tumoral, algumas substâncias apresentaram citotoxicidade. No total
foram quatorze substâncias que inibiram a viabilidade das células em pelo mens 50%
(Neq0716, Neq0719 e Neq0783 - 50% de inibição; Neq0587, Neq0630, Neq0636,
Neq0678, Neq0680 e Neq0715 - 70% de inibição; Neq0669, Neq0677, Neq0681,
Neq0689 e Neq0690 - 90% de inibição). Considerando que as substâncias que
tiveram potencial atividade contra as linhagens tumorais também apresentaram
citotoxicidade, verificamos com as curvas concentração-resposta a potência das
substâncias nas três linhagens. As melhores substâncias foram Neq0677 e Neq0681.
Essas duas substâncias mostraram atividade citostática nas linhagens tumorais,
retardando o crescimento dessas linhagens e não permitiram atingir o mesmo número
de células do que o controle sem tratamento.
Utilizando o método de fechamento de risca, as substâncias apresentaram efeitos
sobre a migração das linhagens tumorais, com inibição da migração de DU 145 em
40% para Neq0677 após 48 h de incubação utilizando 30 µM. Na mesma linhagem,
Neq0681 inibiu 50% da migração após 48 h de incubação e 35 µM da substância.
No método de migração transwell, Neq0681 mostrou inibição de 60% da migração
na linhagem PC-3 na concentração de 500 nM, enquanto para DU 145 a inibição de
foi de 65% com 10 µM da substância. Além disso, estudos de formação de colônia
confirmaram os efeitos sobre ambas as linhagens, reduzindo o número de colônias ao
final do experimento. Para a linhagem DU 145, os compostos Neq0677 e Neq0681
reduziram em 90% e 60% a formação das colônias nas concentrações de 12 µM e 15
µM, respectivamente. Na linhagem PC-3, Neq0677 reduziu em 35% o número de
colônias em 6 µM, enquanto Neq0681 reduziu em 40 % o número de colônias na
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concentração de 3 µM. Estes estudos revelaram que Neq0681 foi a substância mais
promissora no tratamento do processo metastático.
Em busca por novas opções de tratamento para o câncer, estudos de inibidores
de cisteíno proteases têm sido cada vez mais relevantes. Vários trabalhos relatam a
atividade de inibidores de cisteíno proteases com potencial atividade antineoplásica,
mas, em sua maioria, ficam restritos a descrição da atividade inibitória frente às
enzimas de interesse. Uma abordagem usando derivados de dipeptidil nitrilas mostrou
atividade contra linhagens de câncer de pâncreas em nosso grupo de pesquisa.
Quilles e colaboradores136 observaram a atividade citostática de dipeptidil nitrilas
contra linhagem de câncer de pâncreas MIA Paca-2. Utilizando o extrato celular foi
possível verificar a inibição das cisteíno proteases em 65-90% da atividade
enzimática. As substâncias inibiram a formação de colônias sem apresentar efeitos
tóxicos. Além disso mostraram inibir a migração em mais de 50% das células dessa
linhagem e uma parada do ciclo celular principalmente na fase S, indicando uma
alteração na etapa da síntese de DNA. A catepsina L está relacionada com a
degradação de fatores de transcrição, replicação do DNA e metástase em células
cancerígenas. A retenção na fase S indica pode ser resultado da inibição da catepsina
L alterando a progressão do ciclo celular. Esse trabalho mostrou a relevância de
estudos com alvo em cisteíno proteases para o tratamento do câncer, dos efeitos das
dipeptidil nitrilas em relação a atividade citostática, e os ensaios de migração e
formação de colônia como método para estudos de uma possível inibição da
metástase.
Uma das características mais importantes das células malignas é a capacidade de
invadir tecidos adjacentes e promover metástase em órgãos adjacentes. Esse
processo envolve a criação de um microambiente específico, adequado para
proliferação, migração e invasão de células tumorais. A catepsina L tem sido
secretada por vários tipos de câncer e tem sido implicada no processo metastático.
Realizou-se estudos com as células das linhagens PC-3 e DU 145 que mostrou a
importância da catepsina L na habilidade da célula em invadir a membrana basal.
Colella e colaboradores137 estudando essas mesmas linhagens de câncer de próstata
observaram que quanto maior a densidade da célula, maior é a atividade enzimática
das catepsinas L e B, tanto no extrato celular, quanto no meio condicionado, e menor
é a atividade do inibidor de cisteíno proteases. Além disso, essas linhagens
apresentaram características invasivas e foi observado que com o uso do inibidor E64
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(inibidor conhecido de cisteíno proteases) a invasão foi inibida em 90% para a
linhagem DU 145 e em 50% para PC-3, corroborando com as observações anteriores
que a catepsina L é importante para o potencial invasivo das linhagens DU 145 e PC3.
A finasterida bloqueia a conversão de testosterona em dihidrotestosterona e tem
sido amplamente utilizada em pacientes diagnosticados com hiperplasia prostática
benigna. Estudos de Moroz e colaboradores133 verificaram a interferência do
tratamento com finasterida na migração e no potencial invasivo das linhagens de
câncer de próstata DU 145 e PC-3. Mesmo após 72 horas de incubação com as
linhagens cancerosas, a finasterida não ocasionou a morte dessas células. A partir do
ensaio de migração transwell foi observado que a DU 145 e a PC-3 apresentam alto
potencial migratório e o uso da finasterida não inibiu a migração significativamente.
Além disso, estudos de invasão foram realizados e mostraram que ambas as
linhagens têm alto potencial invasivo e, com o uso da finasterida, houve diminuição
em 30% da invasão em ambas as linhagens de câncer de próstata. A finasterida pode
atenuar a agressividade e a invasão do tumor, porém essas características e efeitos
podem variar de acordo com o fenótipo dos pacientes. Estudos com as linhagens DU
145 e PC-3 são importantes, visto o potencial altamente invasivo e migratório que elas
possuem e a falta de tratamento no processo metastático.
Apesar das substâncias estudadas neste trabalho apresentarem uma boa e
promissora potência e eficácia para o câncer de próstata, mesmo que a seletividade
não tenha sido muito alta (abaixo de 10 vezes), estudos futuros poderão analisar a
terapia combinada para observar se poderá levar a uma melhora no perfil
farmacológico.
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7.

Conclusão e perspectivas

7.1. Conclusão
Neste projeto, verificamos de forma inédita que:
 O modo de ação das substâncias testadas foi distinto para as diferentes formas
morfológicas de T. cruzi bem como variaram de acordo com a cepa envolvida. A
substância NEQ0902 apresentou capacidade citotóxica para a forma amastigota
com atividade melhor quando testada de forma isolada. Associações com o
medicamento disponível Benznidazol apresentou uma sinergia e seletividade
elevada para as formas amastigotas com duas substâncias inéditas (NEQ0827 e
NEQ0831).
 A atividade citotóxica apresentou uma variação no índice de seletividade
dependendo da linhagem de câncer de próstata testada. As substâncias NEQ0677
e NEQ0681 apresentaram atividade citostática e anti-migratória variando com a
linhagem de células utilizada.
 Houve diferença de suscetibilidade dos derivados de dipeptidil nitrilas quanto as
formas morfológicas de Leishmania onde a forma amastigota foi mais suscetível.

7.2. Perspectivas
Em vista dos resultados alcançados neste trabalho, outras análises poderão ser
realizadas para um melhor entendimento do mecanismo de ação das dipeptidil nitrilas
sobre os efeitos nas linhagens cancerosas e nos parasitos:
 Estudos de terapia combinada para os compostos Neq0677 e Neq0681
combinados com a substância de referência Enzalutamida poderão ser
aprofundados para melhorar o perfil farmacológico da atividade dessas
substâncias contra o câncer de próstata;
 Análise do ciclo celular e apoptose poderão complementar a investigação sobre
os efeitos da dipeptidil nitrilas nas células de câncer;
 Experimentos com microscopia de fluorescência serão úteis para verificar a
inibição da catepsina L diretamente na célula;
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 Estudos in vivo com o Neq0831+Bz poderão demonstrar o efeito sistêmico
contra a doença de Chagas;
 Análise da via NFkB através de microscopia de fluorescência poderão
demonstrar a inibição da cruzaína em T. cruzi ocasionada pelas substâncias,
além da correlação com a inibição da cruzaína;
 Estudos de curva concentração-resposta com o Neq0681 na forma
promastigota de Leishmania e com 11 substâncias para a forma amastigota.
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