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RESUMO 

 

A resistência aos antimaláricos disponíveis no mercado leva à necessidade do 

desenvolvimento de novos compostos com novos alvos farmacológicos. Os derivados de 

naftoquinonas são descritos como compostos líderes promissores para o desenvolvimento de 

fármacos antimaláricos. No presente trabalho, foi avaliada a atividade antiplasmodial in vitro 

de três derivados de hidroxi-naftoquinonas contra o estágio intraeritrocítico assexuado de 

Plasmodium falciparum, assim como parâmetros toxicológicos in vitro e in vivo e 

investigamos um provável mecanismo de ação relacionado à via dos isoprenóides através de 

marcações metabólicas de precursores da via com trítio radioativo, complementado com 

estudos de docking usando um modelo da enzima octaprenil pirofosfato sintase. Os derivados 

de hidroxi-naftoquinonas analisados tiveram boa atividade antiplasmodial, com IC50 menor 

que 20 μM para a cepa 3D7 e menor que 50 μM para a cepa Dd2. A janela terapêutica é 

segura, com índice de seletividade variando entre 36,7 e 143,0. Os compostos não causaram 

hemólise nas doses testadas (10 e 50 vezes maiores que as respectivas IC50), e não 

desencadearam sinais de toxicidade no teste de toxicidade aguda in vivo apesar de o composto 

2-hidróxi-3-anilino-1,4-naftoquinona (4a) ter promovido esteatose hepática e hemorragia no 

tecido renal.  Considerando um provável mecanismo de ação, os derivados de hidroxi-

naftoquinonas parecem inibir a síntese dos precursores isoprênicos, principalmente a 

menaquinona e o tocoferol e os estudos de docking revelaram nove possíveis interações com 

alta energia em quatro sítios de ligação diferentes com o modelo da enzima octaprenil 

pirofosfato sintase. Nos resultados, o composto 2-hidróxi-4-metoxi-anilino-1,4-naftoquinona 

(4c) foi o mais promissor, visto que possuiu o menor IC50 no teste antiplasmodial in vitro, não 

apresenta citotoxicidade in vitro e toxicidade aguda in vivo, além de ter inibido os três 

produtos da via dos isoprenóides testados, podendo ser considerado um candidato padrão para 

o processo de otimização de um ligante bioativo a composto líder (hit-to-lead). 

 

Palavras-chave: Plasmodium falciparum, antimaláricos, hidroxi-naftoquinonas, 

toxicidade, via dos isoprenóides, docking. 

 



ABSTRACT 

The resistance to antimalarial drugs available on the market leads to the need for the 

development of new compounds with novel pharmacological targets. The naphthoquinone 

derivatives are described as promising compounds leading to the development of antimalarial 

drugs. That said, we evaluated the antiplasmodial in vitro activity of three derivatives of 

hydroxy-naphthoquinones against asexual intraeritrocitic stage of Plasmodium falciparum, as 

well as toxicological in vitro and in vivo parameters and investigate a possible mechanism of 

action related to the isoprenoid pathway through metabolic markers via the precursors of 

radioactive tritium, complete with docking studies with a template of octaprenil 

pyrophosphate synthase. Hydroxy-naphthoquinones derivatives analyzed had good 

antiplasmodial activity with IC50 less than 20 µM for 3D7 strain and less than 50 µM for Dd2 

strain. The therapeutic window is safe with selectivity index ranging between 36.7 and 143.0. 

The compounds did not cause hemolysis at the doses tested (10 and 50 times greater than their 

IC50), and not triggered signs of toxicity in acute toxicity test in vivo even though the 

compound 4a have promoted hepatic steatosis and haemorrhage in kidney tissue. Whereas a 

likely mechanism of action, the hydroxy-naphthoquinones derivatives appear to inhibit the 

synthesis of isoprenic precursors, especially menaquinone and tocopherol and docking studies 

revealed nine possible interactions with high energy in four different binding sites with a 

template of octaprenil pyrophosphate synthase. In our results, the compound 4c was the most 

promising, since it possessed the lowest IC50 in antiplasmodial test in vitro, lower cytotoxicity 

in vitro and in vivo acute toxicity, and has inhibited the three via the tested isoprenoid 

products, might be considered a standard candidate for the process "hit-to-lead. 

 

Keywords: Plasmodium falciparum, antimalarial, hidroxy-naphthoquinones, toxicity, 

isoprenoids pathway, docking. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A malária é considerada a principal doença tropical infecciosa do mundo, 

apresentando altos índices de mortalidade, principalmente nas regiões tropicais e países 

pobres da África. Em regiões não endêmicas, a malária importada transmitida por viajantes 

também tem aumentado e as causas desse aumento incluem fatores sociais, econômicos, 

políticos, além da resistência aos antimaláricos existentes (WHO, 2015). 

 A prevenção e o controle da malária têm se tornado cada vez mais difícil. O uso 

indiscriminado de inseticidas, tanto de uso doméstico quanto de uso na agricultura, tem 

induzido uma pressão seletiva em numerosas ordens de insetos, resultando em populações de 

vetores altamente resistentes, incluindo as espécies do Gênero Anopheles, responsável pela 

transmissão de Plasmodium (BOAKYE et al., 2009; KUDOM et al., 2013). Da mesma forma,  

Plasmodium, seu agente etiológico, mais especificamente P. falciparum, vem adquirindo 

resistência aos antimaláricos usuais de maneira muito mais rápida que o desenvolvimento e 

implementação de novos fármacos utilizados contra a malária (JANA & PALIWAL, 2007; 

GARDINER et al., 2009; GARCIA-BUSTOS & GAMO, 2013).  

 A produção de uma vacina tem sido objeto de pesquisa há mais de cem anos, porém 

a complexidade do seu ciclo de vida, que compreende várias fases e estimula respostas 

imunológicas diferentes, dificulta a produção de uma vacina com proteção duradoura (WU et 

al., 2008; EPSTEIN et al., 2011; DEWEERDT, 2012) Recentemente, uma vacina foi 

aprovada na Europa, a Mosquirix
TM

 (RTS,S), porém sua eficácia é limitada, diminuindo ao 

longo de quatro anos (RTS, S Clinical Trials Partnership, 2015). 

 Deste modo, o tratamento medicamentoso ainda é a principal estratégia para o 

controle da malária (YERAMIAN  et al., 2005; OLLIARO & WELLS, 2009). Uma das 

prioridades da WHO é o desenvolvimento de novos antimaláricos, que sejam eficazes, de 

baixo custo e que tenham novos alvos; bem como o entendimento da base genética da 

resistência aos fármacos existentes, para facilitar o desenvolvimento de novas abordagens de 

combate às cepas de Plasmodium resistentes à multidrogas (WHO, 2015). Porém, para que 

um novo fármaco seja liberado para o mercado, são exigidos inúmeros estudos que 

comprovem a sua segurança e eficácia. De acordo com a Resolução CNS 251/97, a pesquisa 

pré-clínica é a primeira etapa no estudo sobre o desenvolvimento de novos fármacos, com 

ensaios in vitro e in vivo, que permitem demonstrar a eficácia dos compostos, as possíveis 



15 

 

aplicações terapêuticas e antever alguns dos riscos com o seu uso, como toxicidade, 

fornecendo informações suficientes para justificar a realização de pesquisas em seres 

humanos (Ministério da Saúde, 1997). 

 Os derivados de 1,4-naftoquinonas possuem propriedades farmacológicas 

diversificadas, havendo relatos de atividade antibacteriana (SREELATHA et al., 2014), 

antiviral (TANDON et al., 2002), antiprotozoária (PINTO et al., 2014), antihelmíntica 

LANFRANCHI et al., 2012), além de antitumoral (BHASIN et al., 2013). Também já existem 

relatos de naftoquinonas contra o P. falciparum in vitro (MÜLLER et al., 2011; HUSSAIN et 

al.,2012; LANFRANCHI et al., 2012; EHRHARDT et al., 2013; SOUZA et al.,2014) e in 

vivo (REZENDE et al. 2013).  

 Dentre os novos alvos farmacológicos investigados, o apicoplasto tem sido de grande 

interesse, pois possui vias metabólicas importantes para o parasito, incluindo a via de 

biossíntese dos isoprenóides. Esta é uma via importante de síntese de ácidos graxos a qual não 

é compartilhada com o hospedeiro humano (JORDÃO et al., 2011; SUSSMANN et al., 2011). 

Sendo assim, este estudo abordou a atividade antimalárica, citotoxicidade, atividade 

hemolítica e toxicidade aguda de três derivados de naftoquinonas, bem como a investigação 

de sua interferência na biossíntese dos isoprenóides. 

 

 

1.1. EPIDEMIOLOGIA DA MALÁRIA 

 

 Mesmo com a redução na incidência da malária nos últimos anos como resultado dos 

programas de controle, a doença ainda acarreta muita preocupação uma vez que leva milhares 

de pessoas a óbito em algumas regiões no mundo, principalmente nos países tropicais e em 

regiões pobres da África. No ano de 2013 foram registrado 198 milhões de casos mundiais, 

com 584 mil mortes por malária, principalmente em crianças com menos de cinco anos de 

idade (WHO, 2014). As estimativas mais recentes da WHO para o ano de 2015 indicam a 

ocorrência de 214 milhões de novos casos, sendo 88% destes concentrados no continente 

africano, com 438.000 mortes (WHO, 2015).  

 No Brasil, a doença é endêmica apenas na região da Amazônia Legal (composto 

pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
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Roraima e Tocantins), onde no ano de 2015 foram notificados 131.609 casos contra 313 casos 

na Região Extra-amazônica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Mais de 80% destes são 

causados por Plasmodium vivax, seguido da infecção por Plasmodium falciparum 

(OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). P. falciparum 

causa morbidade grave, podendo resultar em morte entre os pacientes sem imunidade clínica 

(OLIVEIRA-FERREIRA  et al., 2010; PINA-COSTA et al., 2014).  

 Os casos de malária no Brasil mantêm-se constantes nos últimos anos na Região 

Amazônica (FIGURA 1), porém a morbidade e a mortalidade vêm diminuindo como 

resultado direto do diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos de malária. Essas 

ações fazem parte de programas de controle da malária, como o “Programa Nacional de 

Controle da Malária” (PNCM), implementado em 2003 no Brasil pela Fundação Nacional de 

Saúde, que tem como objetivo reduzir a incidência e gravidade da doença, impedindo a 

transmissão nos municípios onde ela já foi erradicada (OLIVEIRA-FERREIRA  et al., 2010; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Mundialmente, os programas “World Health Assembly” e 

“Roll Back Malaria” (RBM), buscaram a redução dos casos de malária e de mortalidade em 

75%, até o ano de 2015 (WHO, 2014). 
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FIGURA 1 - Número de casos de malária notificados na Região Amazônica entre 2013 e 2016*.  

 

Fonte: SIVEP-MALÁRIA/SVS - Ministério da Saúde. Dados atualizados em: 05/05/2016. * Dados de 2016 são 

preliminares, podendo sofrer alterações. Disponível em: 

<https://public.tableau.com/profile/mal.ria.brasil#!/vizhome/MiniSivep1316_2016_05_05/casos_notificados_20

16_regio_Amaznica> 

 

 

A mortalidade por malária na região amazônica é baixa quando comparada com o 

restante do país, onde a diferença pode ser de até 80%. Entre os anos de 2010 e 2013, a média 

de óbitos no Brasil foi de 246 casos notificados, sendo a região Sudeste a que concentrou o 

maior número de óbitos, 46,3 %, seguido pela região Nordeste, com 25,7 % dos casos. A 

região Norte aparece em último lugar, concentrando apenas 5,8 % dos casos de óbito 

notificados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Os óbitos presentes na região extra-

amazônica ocorrem principalmente em casos de malária importada, nos quais as pessoas se 

infectam em regiões endêmicas e, ao retornarem ao seu local de origem, não recebe 

diagnóstico e tratamento adequados em tempo hábil, pois a patologia pode ser confundida 

com outras que causam sintomas parecidos como febre tifoide, febre amarela, dengue, febre 

de chikungunya, dentre outras (BRESSAN, 2009; OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; MANDAL, 2014; PINA-COSTA et al., 2014). 

Porcentagem: diferença em número de registros em relação ao ano anterior.  
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1.2. BIOLOGIA DE Plasmodium  

 

O gênero Plasmodium pertence ao Filo Apicomplexa Levine, 1980, emend. Adl et 

al., 2005, caracterizado por exibir vesículas subpeliculares achatadas e um complexo apical, 

composto de um ou mais anéis polares, roptrias, micronemas, conóide de microtúbulos 

subpeliculares em um estágio do ciclo de vida que tem um papel central na invasão das 

células hospedeiras (ADL et al., 2005; 2012). 

 Existem cinco espécies de Plasmodium que infectam o homem: P. falciparum, P. 

vivax, P. malarie, P. ovale e P. knowlesi. No entanto, no Brasil existem apenas as três 

primeiras espécies (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; PINA-COSTA et al., 2014; WHO, 

2014). 

O vetor, hospedeiro invertebrado, pertence à ordem dos dípteros, família Culicidae, 

gênero Anopheles. Mais de 400 espécies de anofelinos já foram descritas, das quais cerca de 

70 têm a capacidade de transmitir o protozoário da malária aos humanos, e cerca de 40 são 

considerados bons vetores, capazes de transmitir a malária a um nível de grande preocupação 

para a saúde pública (BECKER et al., 2010; SINKA et al., 2012; WHITE et al., 2014). No 

Brasil, as principais espécies são: A. darlingi, A. aquasalis, A. albitarsis, A. cruzii e A. 

bellator, sendo o A. darlingi o principal vetor, destacando-se na transmissão do parasito pela 

distribuição geográfica, antropofilia e capacidade de ser infectado por diferentes espécies de 

Plasmodium (FIOCRUZ, 2014; WHO, 2014). 

O ciclo de vida de Plasmodium é heteroxênico, envolvendo um hospedeiro humano, 

no qual ocorre a fase assexuada (esquizogonia), e um mosquito, onde acontece a reprodução 

sexuada (esporogonia), sendo este, o hospedeiro definitivo (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION [CDC], 2012; WHITE et al., 2014) (FIGURA 2). 

Durante o repasto sanguíneo, a fêmea de Anopheles infectada inocula esporozoítos 

no tecido subcutâneo ou, menos frequentemente, diretamente na corrente sanguínea, de onde 

cursam até o fígado, passam através das células Kuppfer e invadem as células hepáticas pela 

interação entre a proteína circunsporozoíta (CSP) e a “proteína anônima relacionada à 

trombospondina” (TRAP) do P. falciparum, e o heparan sulfato dos hepatócitos (FREVERT 

et al., 1993; COWMAN & CRABB, 2006). Dentro dos hepatócitos, ocorre a esquizogonia 

tissular com a formação de formas exo-eritrocítica. Cerca de 6 a 16 dias depois da infecção 
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(dependendo da espécie), com a ruptura do hepatócito, milhares de merozoítos são liberados, 

em vesículas merossomais, na corrente sanguínea onde invadem os eritrócitos, iniciando o 

ciclo eritrocítico que varia de acordo com a espécie. No eritrócito, alguns parasitos 

diferenciam-se em estágios eritrocitários sexuais (gametócitos) (MILLER et al., 2002; 

GARDINER et al., 2009; MANDAL, 2014; WHITE et al., 2014) os quais são ingeridos pelos 

mosquitos durante o repasto sanguíneo e ao chegarem ao estômago geram os zigotos. Estes se 

tornam móveis e alongados (oocinetos) com capacidade de invadir a parede do intestino 

médio do mosquito, onde se desenvolvem em oocistos. Os oocistos propiciam a esporogonia, 

com a formação de esporozoítos, os quais migram para as glândulas salivares do mosquito, 

ficando aptos para iniciar um novo ciclo (COWMAN & CRABB, 2006; GARDINER et al., 

2009; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION [CDC], 2014). 

 

 

FIGURA 2 - Ciclo de Plasmodium, agente causador da malária. 

 

Fonte: Adaptado de CDC (2014). Disponível em: http://www.cdc.gov/malaria/index.html. 

 

http://www.cdc.gov/malaria/index.html
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1.3. PATOGÊNESE 

 

Os aspectos clínicos da doença são decorrrente da reprodução assexuada por 

esquizogonia eritrocítica, cujo período varia entre as espécies, levando cerca de 24 horas para 

o P. Knowlesi; cerca de 48 horas para P. falciparum, P. vivax, e P. ovale; e 72 horas para P. 

malariae (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; WHO, 2014). Nessa fase do ciclo, o protozoário 

usa a hemoglobina como fonte de alimento, hidrolisando a globina e liberando o grupamento 

heme, o qual é convertido em hemozoína (pigmento malárico) (GARDNER et al., 2002; 

EGAN, 2008; CHUGH et al., 2013). A ruptura das hemácias infectadas libera merozoítos e 

material celular do hospedeiro para a corrente sanguínea, ativando macrófagos e induzindo a 

liberação de citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12, IFN-γ e TNF, 

que causam febre, calafrios, cefaleia, dores musculares e dores articulares, além de promover 

hemólise. Com a hemólise intravascular, há a liberação de hemoglobina a qual reagem com 

óxido nítrico, inativando-o, além de catalisar a produção de radicais livres e causar anemia 

grave (LYKE et al. 2004; JIDE et al., 2009; KALANTARI et al., 2014).  

A maioria dos casos de malaria é causada por P. falciparum e/ou P. vivax, sendo a 

maioria das mortes causadas pelo primeiro. P. falciparum multiplica-se rapidamente na 

corrente sanguínea, destruindo de 2% a 25% do total de hemácias (PRICE et al., 2007; 

GOMES et al., 2011). Além de anemia, esta espécie é a responsável pelo desenvolvimento do 

quadro clínico de malária grave associada a danos cerebrais e angustia respiratória, causados 

pela obstrução da microcirculação decorrente de tromboses e embolias tanto nestes como em 

outros órgãos. Essa obstrução é decorrente da citoaderência, processo em que os eritrócitos 

parasitados sofrem remodelamento, tornando-se mais adesivos entre si, bem como às paredes 

dos vasos sanguíneos como consequência do aumento da expressão de moléculas de adesão 

endoteliais, induzida pelo parasito, as quais interagem com a proteína de Plasmodium 

linhagem-específica (PfEMP1) na membrana do eritrócito (CHEN et al., 2000; MILLER et 

al., 2002; FRANCISCHETTI et al., 2008; MAIER et al., 2009; ZAKI & SHANBAG, 2011; 

WHITE et al., 2014). A malária grave ocorre principalmente pela infecção por P. falciparum, 

mas já há relatos de casos ocasionados por P. vivax (PRICE et al., 2007; RAHIMI et al., 2014; 

WHITE et al., 2014).  Durante a gravidez, ambas as espécies causam mortalidade indireta por 

abortos e retardo no crescimento intrauterino, que aumenta a mortalidade de ordem congênita 

(MILER et al., 2002; PRICE et al., 2007; MANDAL, 2014; WHITE, 2014).  
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A patogenia de P. vivax é caracterizada por anemia discreta e, em alguns casos, 

ruptura esplênica e síndrome nefrótica, apresentando, contudo, baixos índices de mortalidade 

(COLLINS et al., 2004; PRICE et al., 2007; BAIRD et al., 2009). Também pode causar 

plaquetopenia, produzindo conflito em seu diagnóstico, o qual pode ser confundido com a 

dengue (FIOCRUZ, 2014). 

 Três características principais diferenciam o P. vivax do P. falciparum:  

- Predição por infectar reticulócitos, podendo ser uma adaptação para limitar 

parasitemias elevadas ou porque essas células oferecerem um microambiente especial, com 

perfil metabólico mais complexo e enriquecido que os eritrócitos maduros, favorecendo o 

crescimento dessa espécie (MUELLER et al. 2009; SRIVASTAVA et al.  2015); 

- Formação de hipnozoítos, os quais são formas hepáticas que causam recaídas 

semanas ou até anos mais tarde, reativando a infecção e manifestações clínicas, causando 

hemólises recorrentes e anemia grave (KROTOSKI, 1989; ANSTEY et al. 2009; MUELLER 

et al. 2009); 

- Deformação do eritrócito infetado para evitar sua destruição durante a passagem 

pelo endotélio dos sinusóides esplênicos (SUWANARUSK et al. 2004; HANDAYANI et al., 

2009). 

 

1.4. ANTIMALÁRICOS E RESISTÊNCIA 

  

O objetivo primário do tratamento de um paciente acometido por malária é a rápida e 

completa eliminação do parasito, de forma a prevenir a progressão da malária não complicada 

para malária grave que leva à anemia acentuada. Para a eliminação eficaz três pontos 

principais do ciclo do parasito devem ser focados: a esquizogonia sanguínea, responsável 

pelas manifestações clínicas da infecção; os hipnozoítos para as espécies de P. vivax e P. 

ovale, evitando a recrudescência; e a gametogênese, de forma a interromper a transmissão do 

parasito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Para isso devem-se seguir esquemas de 

tratamentos com combinação de fármacos que consigam abranger todas essas fases do 

parasito (TABELA 1). A maioria dos antimaláricos age contra os esquizontes sanguíneos, 

impedido a progressão da doença e suprimindo manifestações clínicas. Pertencem a esse 

grupo a cloroquina, a quinina, a mefloquina e derivados da artemisinina (CUI et al., 2015). 
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TABELA 1 - Esquema simplificado de tratamento da malária preconizado pelo Ministério da Saúde, 

Brasil. 

ESPÉCIE TRATAMENTO 

P. vivax / P. ovale CQ  3 dias + PQ  7 a 14 dias  

P. malariae CQ  3 dias 

P. falciparum / malária mista (Pf e Pm) ACTs  3 dias + PQ dose única  

Malária mista (Pf e Pv ou Po) ACTs  3 dias + PQ  7 a 14 dias 

Malária grave (Pf ou Pv) ART E.V. 6 dias + CL E.V. 7 dias  

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. (2014). 

Pf (Plasmodium falciparum), Pm (Plasmodium malariae), Pv (Plasmodium vivax), Po (Plasmodium ovale), CQ 

(cloroquina), PQ (primaquina), ACTs (terapia de combinação baseada em artemisinina), ART (arteminisinina), 

CL (clindamicina), E.V. (endovenosa). 

  

 

A eficácia da maioria dos fármacos antimaláricos está limitada pela resistência que o 

parasito vem adquirindo a todas as classes de quimioterápicos. Até o presente momento, três 

espécies de Plasmodium já apresentam resistência aos antimaláricos existentes: P. falciparum, 

P. vivax e P. malariae (WHO, 2014). Apesar de muitos mecanismos de resistência ainda 

permanecerem desconhecidos, alguns já estão sendo estudados, estando relacionados com 

fatores como:  

- Mutações gênicas espontâneas levando à seleção de populações de parasitos 

resistentes (BLOLAND, 2001);  

- Polimorfismo gênico em genes codificantes de proteínas transportadoras que agem 

como bombas de efluxo (resistência a quinina e derivados, amodiaquina, halofantrina e 

mefloquina) ou em alvos dos fármacos, resultando em decréscimo da afinidade (resistência a 

pirimetamina, cciloguanil, sulfonamidas, atovaquona e derivados de arteminsinina) (FOOTE 

& COWMAN, 1994; WARD et al., 1995; ARIEY, et al., 2014);  

- Resistência cruzada entre grupos de fármacos que possuem mecanismos de ação ou 

classes químicas correlatas (ROJAS-RIVERO et al., 1992);  

- Multi-resistência aos antimaláricos que pertencem a diferentes classes químicas ou 

tem alvos farmacológicos distintos (SINHA et al., 2014)  

- Mecanismos farmacocinéticos tratamento com quantidades subterapêuticas 

(BARNES et al., 2008); fármacos com meia-vida (WHITE, 1999) ou período de eliminação 
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(YEUNG et al., 2004) longos nos quais a concentração plasmática é insuficiente para eliminar 

completamente uma reinfecção, selecionando os parasitos resistentes, como acontece com a 

cloroquina, mefloquina e piperaquina (WHITE, 1999).  

 

1.4.1. Quinolinas e compostos relacionados 

 

Os antimaláricos podem ser divididos em classes de acordo com seus mecanismos de 

ação. O primeiro antimalárico caracterizado molecularmente foi a quinina, cuja estrutura 

química foi sintetizada a partir do anel quinolínico. Os principais antimaláricos sintéticos 

derivam dessa molécula, sendo eles a amodiaquina, a primaquina, a piperaquina, a mefloquina 

e a cloroquina (MÜLLER & HYDE, 2010). A cloroquina (FIGURA 3) foi introduzida na 

década de 1940 usada durante décadas no tratamento da malária contra as formas sanguíneas 

de plasmódio, apresentando baixa toxicidade, boa eficácia, baixo custo de produção e fácil 

administração (WERNSDORFER & PAYNE, 1991; BURGESS et al., 2010; SINHA et al., 

2014).  

Tanto a cloroquina quando os outros derivados de quinina, com exceção da 

primaquina, interferem no metabolismo do heme (ferroprotoprofirina IX), causando danos à 

membrana lisossomal e enzimas do parasito. Esses fármacos ligam-se à ferriprotoporfirina IX, 

metabólito tóxico derivado da digestão da hemoglobina, inibindo sua polimerização à 

hemozoína cristalina, consequentemente o processo de detoxificação (FITCH, 2004; 

GARCIA-BUSTOS & GAMO, 2013).  

Entretanto, em poucos anos surgiram os primeiros relatos de resistência à cloroquina, 

inicialmente na Tailândia, em 1957, e posteriormente na fronteira da Colômbia e Venezuela, 

em 1959 (WERNSDORFER & PAYNE, 1991). A resistência a quinina e seus derivados 

ocorre principalmente devido a polimorfismos nos genes pfcrt, pfmdr1 e pfmrp1. O gene pfcrt 

codificador da proteína PfCRT (transportador de resistência à cloroquina do P. falciparum) é 

responsável por proporcionar o efluxo do fármaco do vacúolo digestivo (KROGSTAD et al., 

1987; FIDOCK et al., 2000; BRAY et al., 2005). O pfmdr1 codifica uma proteína de multi-

resistência a drogas, homóloga à glicoproteína-P, cuja função ainda é desconhecida. Contudo 

por se localizar na membrana do vacúolo digestivo do parasito, sugere-se que seja uma 

proteína transportadora atuante como bomba de efluxo (COWMAN et al., 1991; GARCIA-
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BUSTOS & GAMO, 2013).  O gene pfmrp1 codifica a proteína 1 de multi-resistência, 

membro da superfamília de transportadores ABC, também relacionado ao papel de efluxo dos 

fármacos antimaláricos (RAJ et al., 2009). Apesar do aumento da resistência em P. vivax, a 

cloroquina é amplamente usada para tratar casos de malária não causados por P. falciparum, 

exceto na Indonésia e Papua Nova Guiné, onde a resistência a P. vivax é generalizada (CUI et 

al., 2015). 

O único fármaco efetivo tanto contra os hipnozoítos, quanto contra os gametócitos de 

todas as espécies, é a primaquina, uma 8-aminoquinolina (FIGURA 3) que interfere na função 

da ubiquinona presente na cadeia transportadora de elétrons, interrompendo o transporte de 

elétrons, o que causa lesão oxidativa na mitocôndria dos parasitos (GARCIA-BUSTOS & 

GAMO, 2013). Seu uso foi aprovado em 1952 pela Food and Drug Administration (FDA), e 

permanece até hoje como a único fármaco licenciado efetivo contra essas formas. Sendo 

assim, ela é usada para interromper a transmissão da doença do hospedeiro para o mosquito. 

Embora a primaquina seja o único fármaco efetivo contra esses estágios, ela está associada a 

graves efeitos colaterais, como toxicidade sanguínea pela produção de metahemoglobina e 

hemólise, principalmente em indivíduos com deficiência na enzima glicose -6-fosfato-

desidrogenase (G6PD) (FERNANDO et al., 2011; DAVANÇO et al., 2014). 

 

1.4.2. Antifolatos   

 

Como consequência do surgimento da resistência aos derivados de quinina, esta foi 

substituída pela combinação de dois fármacos antifolatos: a sulfadoxina em associação com a 

pirimetamina (SP; Fansidar
TM

), ambos atuantes na biossíntese do folato, porém inibindo 

enzimas diferentes da via (FIGURA 3). A sulfadoxina, assim como a sulfonamida e a 

dapsona, inibem competitivamente a dihidropteroato sintase (DHPS) enquanto que a 

pirimetamina e o proguanil inibem competitivamente a dihidrofolato redutase (DHFR) dos 

parasitos (FRANÇA et al., 2008; MÜLLER & HYDE, 2010). Porém, rapidamente surgiram 

os primeiros casos de falha terapêutica na Ásia, América do Sul e África (FIDOCK et al., 

2004; CUI et al., 2015). A resistência está associada aos genes hppk-dhps e pfdhfr-ts, que 

codificam as enzimas alvo, DHPS e DHFR, respectivamente, sendo resultado do acúmulo de 

polimorfismos de nucleotídeos únicos, ocorrendo principalmente no leste da África 

(GREGSON & PLOWE, 2005; RAMAN, et al., 2010).    



25 

 

Essa combinação de fármacos ainda é utilizada como tratamento profilático 

intermitente em áreas de alta transmissão, com a administração de doses em períodos 

regulares de tempo a grupos considerados de risco como mulheres grávidas e crianças. Isso 

interrompe o desenvolvimento da doença, caso o indivíduo seja picado pelo mosquito, além 

de interromper a infecção placentária assim como as suas implicações no feto (TER KUILE et 

al., 2007; WARSAME et al., 2010).  

 

1.4.3. Artemisinina e derivados 

 

A Farmacopéia chinesa já relatava a utilização popular da Artemisia annua há vários 

séculos (KLAYMAN, 1985). Em 1971, químicos chineses isolaram a substância responsável 

por sua ação a partir das folhas. Esse composto é um sesquiterpeno lactona com um 

grupamento peróxido e, diferentemente da maioria dos antimaláricos, não possui um anel 

heterocíclico com nitrogênio (KLAYMAN, 1985) (FIGURA 3). Na década de 80 foi 

introduzida a dihidroartemisina e derivados e a sua utilização foi disseminada no final da 

década de 1990 (WHITE & OLLIARO, 1996). Até o presente momento é recomendada pela 

OMS em combinação com outros fármacos que tenham diferentes mecanismos de ação e 

meia-vidas mais longas, para o tratamento de primeira linha contra a malária causada por P. 

falciparum (CUI & SU, 2009). A artemisinina e seus derivados (artemeter, artesunato e 

dihidroartemisinina) possuem ação sobre todos os estágios sanguíneos do parasito (SKINNER 

et al., 1996), incluindo os gametócitos (NOSTEN & WHITE, 2007), mas não são capazes de 

inibir o desenvolvimento dos hipnozoítos de P. vivax e P. ovale no fígado (WHITE, 2008).   

O seu mecanismo de ação ainda não está bem elucidado, mas sabe-se que a ponte 

endoperóxido desses compostos é essencial para sua atividade, interagindo com o ferro 

proveniente da digestão da hemoglobina no vacúolo digestivo do parasito (GOLENSER et al., 

2006), promovendo a formação de radicais livres que podem alquilar proteínas de transporte 

do parasito (ASAWAMAHASAKDA et al., 1994) e fosfolipídios, causando dano oxidativo à 

membrana (HARTWIG et al., 2009). Dessa maneira, os resultados mais corroborados 

sugerem que a artemisinina aumenta o estresse oxidativo no parasito e reduz os níveis de 

antioxidantes e glutationa (GSH) (MESHNICK, 2002; CUI & SU, 2009).  
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Assim como o mecanismo de ação da artemisinina ainda não está bem definido, os 

genes e mecanismos de resistência envolvidos ainda são confusos, porém estudos mostram 

que pontos de mutação nos genes pfcrt (PRICE et al., 2004; MÜLLER & HYDE, 2010) e 

pfmdr1 (SIDHU et al., 2006; ALKER et al., 2007; WONGSRICHANALAI & MESHNICK, 

2008), codificantes de proteínas transportadoras, podem estar associados a um decréscimo na 

susceptibilidade à derivados de artemisinina.  Não só a monoterapia com artemisinina, mas 

também as terapias de combinação já começaram a apresentar falhas no tratamento em cinco 

países da região do Grande Mekong, no Sudeste Asiático (Camboja, República Democrática 

Popular do Laos, Myanmar, Tailândia e Vietnã) (WHO, 2014), como a 

artemisinina/mefloquina (ALKER et al., 2007; WONGSRICHANALAI & MESHNICK, 

2008; NA-BANGCHANG et al., 2010, 2013), artemeter-lumefantrina (MUKHTAR et al., 

2007; ABUAKU et al., 2012) e artesunato-amodiaquina (THWING et al., 2009). 

O gene pfATPase6, o qual codifica a enzima SERCA (Ca-ATPase de retículo sarco-

endoplasmático), relacionada com a homeostase de cálcio no parasito, está associado à 

resistência in vitro ao artesunato e susceptibilidade diminuída à lumefarina, detectado na 

Guiana Francesa. O mesmo é verificando em isolados da Amazônia Brasileira (FERREIRA et 

al., 2008; LOBO et al., 2014, ESCOBAR et al., 2015) porém, estudos populacionais 

realizados na China (ZHANG et al., 2008), e em Camboja (IMWONG et al., 2010) não 

confirmam essa hipótese.  

Recentemente, encontrou-se associação entre mutações no gene kelch de 

Plasmodium falciparum (K13) e um atraso na taxa de eliminação do parasito após a terapia 

com artemisinina em Camboja, Tailândia, Myanmar (ou Birmânia) e Vietnam, porém essas 

mutações ainda não foram encontradas na África (ARIEY et al., 2014; ASHLEY et al., 2014; 

TUN et al., 2015). Esse gene está presente no cromossomo 13, próximo a regiões 

anteriormente associadas a parasitos com taxa lenta de eliminação (CHEESEMAN et al., 

2012; TAKALA-HARRISON et al., 2013). A proteína codificada por esse gene pertence à 

superfamília de proteínas kelch, intermediando várias funções celulares como a degradação de 

proteínas reguladas pela ubiquitina e modulação respostas ao estresse oxidativo (ADAMS et 

al., 2000).  
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1.4.4. Atovaquona 

 

A Atovaquona, uma hidroxinaftoquinona substituída (FIGURA 3), foi desenvolvida 

na década de 1980, apresentando boa estabilidade metabólica e eficácia (HUDSON et al., 

1985). Ao contrário, as hidroxi-naftoquinonas testadas como agentes antiplasmodiais no 

início da década de 1940 (WENDEL, 1946) exibiam problemas de toxicidade, 

farmacocinética e instabilidade metabólica, desencorajando seu uso como antimalárico 

(HUDSON et al., 1991).  

O seu mecanismo de ação consiste na inibição potente do transporte de elétrons, 

agindo como um análogo estrutural da coenzima Q (VAIDYA et al., 1993; SRIVASTAVA et 

al. 1999). Essa inibição resulta na perda do potencial de membrana e inibição da biossíntese 

da pirimidina, levando à morte do parasito (MÜLLER & HYDE, 2010). 

A monoterapia com atovaquona logo desenvolveu resistência, a qual é caracterizada 

por um único ponto de mutação no gene do citocromo b (Pfcytb) (KORSINCZKY et al., 

2000; BERRY et al., 2006; CUI et al., 2015). Atualmente é administrada em associação com 

o antifolato proguanil com o nome comercial de Malarone™ (WARSAME et al., 2010). 

Nesse caso, o proguanil tem um efeito sinérgico à atovaquona, agindo como uma biguanida, 

com efeito direto sobre o potencial de membrana mitocondrial, e menor impacto sobre a 

biossíntese do folato (SRIVASTAVA et al. 1999; PAINTER et al., 2007). Entretanto, a 

terapia de combinação também apresenta limitações com falhas terapêuticas em pacientes 

(KORSINCZKY et al., 2000; FIVELMAN et al., 2002; SUTHERLAND et al., 2008)  

Igualmente aos antifolatos, a atovaquona/proguanil é utilizada como agente 

profilático por viajantes, (SCHLAGENHAUF & PETERSEN, 2008; CUI et al., 2015) apesar 

de ter um preço elevado, o que é uma grande limitação em sua utilização em massa. 
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FIGURA 3 - Estrutura química dos principais antimaláricos: Cloroquina (A), Primaquina (B), 

Sulfadoxina (C), Pirimetamina (D), Aremisinina (E) e Atovaquona (F). 

 

Fonte: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database (2015). 
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1.5. NAFTOQUINONAS 

 

Além da atividade antimalárica como no caso da atovaquona, as quinonas tem 

ganhado destaque em estudos farmacológicos devido às suas propriedades químicas. Estas 

quais permitem que elas interajam com alvos biológicos através da formação de ligações 

covalentes além de poderem atuar como transportadores de elétrons em reações de óxido-

redução (SILVA et al., 2003; KUMAGAI et al., 2012). 

As 1,4-naftoquinonas, membros importantes da família das quinonas, são derivadas 

do naftaleno e são usadas como extratos brutos ou como compostos manipulados pela 

indústria farmacêutica (KUMAGAI et al., 2012, KISHORE et al., 2014). Suas propriedades 

farmacológicas são diversificadas, apresentando atividade comprovada contra bactérias 

(SREELATHA et al., 2014), vírus (TANDON et al., 2002), protozoários (PINTO et al., 2014) 

e helmintos LANFRANCHI et al., 2012), além de ter atividade antitumoral (BHASIN et al., 

2013) e inibidora de sistemas celulares reparadores, por exemplo, ocasionando estresse 

oxidativo, como ocorre no Trypanosoma cruzi (SALOMÃO et al., 2013). Outra atividade 

marcante destas substâncias é a inibição do complexo das topoisomerases, desencadeando a 

apoptose celular (SILVA et al., 2003; GONG & LI, 2011). Também já existem relatos de 

naftoquinonas contra o P. falciparum in vitro (MÜLLER et al., 2011; HUSSAIN et al.,2012; 

LANFRANCHI et al., 2012; EHRHARDT et al., 2013; SOUZA et al.,2014) e in vivo 

(REZENDE et al. 2013); bem como a atividade antiplasmodial das benzo[a]fenazinas 

sintetizadas a partir da 1,2-naftoquinona, lapachol e  beta-lapachona (ANDRADE-NETO et 

al., 2004). 

Suas funções podem ser efetivadas por meio de duas reações: como pró-oxidantes, 

reduzindo o oxigênio a espécies reativas de oxigênio ou como eletrófilos, formando ligações 

covalentes com proteínas. Estas incluem proteínas regulatórias como as tirosinas fosfatases, 

proteínas Keap1 (regulador negativo da Nrf2 e sensor de estresse eletrofílico/oxidativo com 

tióis reativos), proteínas regulatórias do fator relacionado E2-NF, e a enzima glicolítica 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase. Por meio de suas ações sobre as proteínas reguladoras, 

as quinonas afetam várias vias de sinalização celular, envolvidas no gerenciamento e proteção 

contra respostas inflamatórias e danos às células (KUMAGAI et al., 2012).  

Algumas pequenas alterações no núcleo da molécula de naftoquinona levam a 

alterações em sua bioatividade, como o que foi encontrado por Likhitwitayawuid et al. (1998) 
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que, ao adicionar um motivo de oxigênio ou cloro no carbono 3 no núcleo naftoquinônico, 

gerou a perda completa da atividade antimalária. Hussain et al. (2012), trabalhou com 

derivados baseados em 7-bromoquinolina-5,8-diona,quinolina-5,8-diona e hidroxi-

naftoquinonas (sendo esta última a mesma molécula que serve de base para as modificações 

feitas no presente trabalho) e encontrou que duas das três hidroxi-naftoquinonas amino-

substituídas não tiveram nenhum efeito antimalárico. Entretanto, podem ocorrer modificações 

que mantenham ou melhorem a atividade como o que foi observado por Tandon et al. (2009), 

em seu estudo no qual uma 1,4-naftoquinonas-2,3-dissubstituída apresentou atividade 

antifúngica semelhante aos antifúngicos usados comercialmente e por Müller et al. (2010), 

que utilizou 1,4-naftoquinonas acrescidas do radical benzil e obtiveram compostos 

antimaláricos cujos IC50 foram na ordem de grandeza de nanomolar.   

Os derivados de naftoquinonas testados no presente estudo tiveram a construção de 

sua estrutura baseada na atovaquona e na 2-(4-fenilpiperazinil)-3-hidróxi-1,4-naftoquinona, 

pela modificação do grupo espaçador entre o motivo naftoquinoidal e o anel benzênico. Os 

compostos foram obtidos por reação de subexploração de abertura do epóxido da 1,4-

naftoquinona usando derivados de anilina como nucleófilos (REZENDE et al., 2013). 

Basicamente, a 1,4-naftoquinona (2) foi oxidada, transformando-se em 2,3-epóxido-1,4-

naftoquinona (3), a qual sofreu ataque nucleofílico com as seguintes anilinas: anilina, 4-

metoxi-anilina e 2,6-dimetil-anilina, formando quatro produtos derivados da 2-hidróxi-3-

anilino-1,4-naftoquinona, denominados 4a, 4c 4d (FIGURAS 4 e 5).  
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FIGURA 4 - Síntese e mecanismo de reação do 2-hidróxi-3-anilino-1,4-naftoquinona. 

 

Fonte: Adaptado de Rezende et al. (2013). 

 

 

FIGURA 5 - Estrutura química dos derivados da 2-hidróxi-3-anilino-1,4-naftoquinona. (4a) 2-hidróxi-3-

anilino-1,4-naftoquinona; (4c) 2-hidróxi-4-metoxi-anilino-1,4-naftoquinona e (4d) 2-hidróxi- 2,6-dimetil-

anilino-1,4-naftoquinona.  

 

 

 

1.6. VIA DOS ISOPRENÓIDES EM Plasmodium falciparum 

  

 O mecanismo de ação de alguns antimaláricos ainda permanece desconhecido, além 

disso, é sabido que alguns fármacos podem ter mais de um mecanismo de ação, como por 

exemplo, a artemisinina citada anteriormente. Sendo assim, novos alvos quimioterápicos 

devem ser investigados a fim de elucidar melhor essas questões.  
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 A via dos isoprenóides é um excelente alvo quimioterápico, pois é uma via 

importante para o parasito e não é compartilhada com o hospedeiro humano (JORDÃO et al., 

2011; SUSSMANN et al., 2011). Ela se situa no apicoplasto, uma organela oriunda de uma 

endossimbiose secundária (KÖHLER et al., 1997),  essencial para o processo de invasão do 

Plasmodium no eritrócito, o qual contém vias metabólicas responsáveis pela síntese de ácido 

graxos, isoprenóides e heme (TONHOSOLO et al., 2005). Dentre essas vias, as vias 2C-metil-

D-eritritol-4-fosfato (MEP), também conhecida como 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato (DOXP) 

ou via não-mevalonato e a via do Chiquimato são utilizadas pelo parasito para a produção dos 

isoprenóides (TONHOSOLO et al., 2005; LOMBARD & MOREIRA, 2011). 

 Os isoprenóides constituem um grupo de compostos orgânicos diversificados 

encontrados na natureza, os quais podemos citar como exemplo, os carotenoides, o colesterol, 

os ácidos biliares, os homônios esteroides, a ubiquinona, uma variedade de terpenóides de 

plantas e as vitaminas E e K, componentes essenciais da maquinaria celular (JORDÃO et al., 

2011). 

 A via MEP é uma via metabólica presente em plantas e protozoários apicomplexas, 

como Plasmodium. Ela contém oito passos e sete enzimas (MAC RAE et al., 2012; 

GUGGISBERG et al., 2014). Os precursores dessa via são o piruvato (PIR) e o gliceraldeído-

3-fosfato (GA3P) e os produtos finais são o isopentenil pirofosfato (IPP) e o dimetilalilo 

pirofosfato (DMAPP). Ao menos duas enzimas catalisam passos considerados limitantes na 

produção de IPP: DOXP sintase (DXS) e a DOXP redutase (DXR) (TAKAHASHI et al., 

1998). 

 A via MEP é iniciada com a condensação de GA3P e PIR, catalisada pela DOXP 

sintase, formando a 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato (DOXP). DOXP é convertida em 

metileritritol-4-fosfato (MEP) pela DOXP redutase. Esta é convertida em (E)-4-hidroxi-3-

metil-but-2-enil pirofosfato (HMB-PP) em quatro passos consecutivos, catalisados com 

transferases, quinases e sintases. O último passo é a conversão da HMB-PP em IPP e DMAPP 

catalisada pela HMB-PP redutase (JORDÃO et al., 2011; MAC RAE et al., 2012; 

GUGGISBERG et al., 2014) (FIGURA 6).  
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FIGURA 6 - Biossíntese dos compostos isoprenóides pela via MEP no apicoplasto de P. falciparum. 

Abreviações usadas: gliceraldeído-3-fostato (GA3P), piruvato (PIR), 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato (DOXP), 

metileritritol-4-fosfato (MEP), (E)-4-hidroxi-3-metil-but-2-enil pirofosfato (HMB-PP), dimetilalilo 

pirofosfato (DMAPP), isopentenil pirofosfato (IPP), geranilgeranil pirofosfato (GGPP), menaquinona 

(MQ), ubiquinona (CoQ), filoquinona (PhQ) e tocoferol (TC). 

 

 

 

 

A IPP e a DMAPP são essenciais para os apicomplexas, sendo incorporadas em 

vários compostos dentro e fora do apicoplasto. Entretanto, o mecanismo pelo qual esses 

compostos são transportados para o compartimento extra-apicoplasto ainda permanece 

desconhecido (MAC RAE et al., 2012; GUGGISBERG et al., 2014). Fora do apicoplasto, eles 

formam produtos pela condensação de monômeros de IPP ligados entre si, repetidamente, 

para formar grupos geranilpirofosfato (GPP, 10 carbonos), farnesilpirofosfato (FPP, 15 

carbonos) e geranilgeranilpirofosfato (GGPP, 20 carbonos) (MAC RAE et al., 2012). Essas 

reações de condensação entre GPP e IPP, para produzir FPP e entre FPP e IPP para produzir 

GGPP parece ser catalizada por uma enzima bifuncional FPP-GGPP sintase (JORDÃO et al., 

2013).  
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O GGPP formado serve como precursor central para a formação de vários produtos 

como: prenilação de proteínas, síntese de dolicol, prenilação de transportadores de elétrons 

como a ubiquinona e a menaquinona, síntese de carotenoides e vitaminas (MAC RAE et al., 

2012; JORDÃO et al., 2013) (FIGURA 6). A prenilação de proteínas é uma modificação pós-

transcricional, que consiste na ligação covalente de grupos prenil hidrofóbicos para ancorar 

uma proteína específica em seu sítio na membrana biológica. 

 A vitamina E ou tocoferol (TC) possui uma cadeia isoprênica denominada 

fitilpirofosfato proveniente da via MEP e um anel cromanol proveniente da via do Chiquimato 

(WANG & QUINN, 1999). O tocoferol de maior atividade biológica é o α-tocoferol, cuja 

função principal é estabilizar as membranas plasmáticas, protegendo-as contra peroxidações 

(WANG & QUINN, 1999). Sussmann et al. (2011), em um estudo com marcação metabólica 

usando [
3
H]FPP e [

3
H]GPP, identificou a síntese de novo do tocoferol em P. falciparum e sua 

atuação como agente lipofílico em todos os estágios intraeritrocíticos.  

 As vitaminas K1 ou filoquinona (PhQ) e K2 ou menaquinona (MQ) também 

possuem um anel cromanol proveniente da via do Chiquimato, o isocorismato, porém a PhQ 

tem cadeia lateral com 4 unidades isoprênicas e instauração apenas na primeira unidade, 

enquanto que a MQ possui cadeia lateral com número variável de unidades isoprênicas, sendo 

todas elas insaturadas (OLSON et al.,1984).  

 Em plantas e cianobactérias, a PhQ participa da transferência de elétrons do 

fotossitema I (GROSS, et al., 2006). Gabriel (2010) realizou um trabalho no qual os parasitos 

foram mantidos sob condições de estresse oxidativo (20% O2) e observou um aumento 

significativo da biossíntese de PhQ, indicando que esta pode ter atividade antioxidante no P. 

falciparum.  

 A MQ presente em bactérias e organismos anaeróbios participa da fosforilação 

oxidativa, sendo a única transportadora de elétrons da cadeia respiratória na maioria dos casos 

(IVERSON, et al., 1998). Porém, anaeróbios facultativos podem usar a ubiquinona, além da 

MQ como substrato para a transferência de elétrons, em condições aeróbicas (SOBALLE & 

POOLE, 2000; MAKLASHINA, et al., 2006). Tonhosolo et al. (2010) demostrou a atividade 

da MQ em P. falciparum, como parte da cadeia transportadora de elétrons.  

 Tanto a PhQ quanto o TC são produtos da mesma via metabólica, sendo as únicas 

moléculas derivadas do fitildifosfato caracterizadas em P. falciparum, até o momento. Dessa 

forma, é possível que haja relação entre as funções que ambas desempenham nos estágios 
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intraeritrocíticos do parasito (GABRIEIL, 2010). A enzima catalizadora dessa reação bem 

como da transformação de GGPP em MQ em P. falciparum ainda permanecem 

desconhecidas, porém Tonhosolo et al. (2005) demonstrou que a octaprenil pirofosfato sintase 

(OPPs) do P. falciparum é responsável pela produção de poliisoprenóides que têm como 

substrato as unidades isoprênicas de IPP e FPP, dentre eles a ubiquinona, havendo encontrado 

a OPPs no estágio trofozoíto e seus produtos no estágio esquizonte (FIGURA 6). 

 Os ensaios in silico (simulações computacionais que modelam processos biológicos) 

têm grande importância científica, pois dão uma ideia inicial sobre a atividade dos fármacos. 

Podem ser usados para analisar alvos para possíveis ligações a sítios-ativos e investigar 

interações entre compostos candidatos a fármacos e esses alvos (docking), além de classificar 

esses dockings de acordo com a afinidade das ligações e outras características desejadas 

(ELLISON et al., 2011; RASHMI e SWATI, 2015). Como a OPPs do P. falciparum catalisa 

várias reações nessa via e sua estrutura ainda permanece desconhecida, uma predição de sua 

estrutura terciária por homologia, e uma modelagem molecular entre os compostos derivados 

de naftoquinonas e essa estrutura predita, aponta para uma investigação interessante, já que 

pouco se sabe sobre a estrutura dessa família de enzimas. 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Geral 

 

 Avaliar a atividade antiplasmodial in vitro e toxicidade de derivados do 2-hidróxi-3-

anilino-1,4-naftoquinona, bem como investigar sua interferência na biossíntese dos 

isoprenóides. 

 

1.7.2. Específicos 

 

- Avaliar a atividade antiplasmodial de três derivados do 2-hidróxi-3-anilino-1,4-

naftoquinona in vitro contra linhagens sensível a cloroquina e resistente a 

multidrogas; 

- Determinar a citotoxicidade dos compostos avaliados utilizando teste de MTT; 

- Investigar a atividade hemolítica dos compostos in vitro; 

- Avaliar a toxicidade aguda in vivo; 

 - Avaliar a interferência dos derivados testados na biossíntese dos isoprenóides 

através de marcações metabólicas de precursores da via com trítio radioativo;  

- Verificar a interação entre os compostos e um possível alvo farmacológico 

pertencente à via dos isoprenóides utilizando estudos in silico. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. COMPOSTOS 

 

Os derivados de hidroxi-naftoquinonas testados foram construídos e sintetizados por 

Rezende et al. (2013), na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Brasil, sendo eles: 2-hidróxi-3-anilino-1,4-naftoquinona (4a), 2-

hidróxi-4-metoxi-anilino-1,4-naftoquinona (4c) e 2-hidróxi-2,6-dimetil-anilino-1,4-

naftoquinona (4d). Os compostos foram solubilizados com DMSO (100%) em uma solução 

estoque, a partir da qual se fez a diluição para a concentração utilizada em cada teste, sendo 

1% a concentração final máxima de DMSO para todos os testes desenvolvidos. O composto 

4d não pôde ser submetido a todos os testes pois promovia atraso no ciclo do parasito, 

inviabilizando o emprego da metodologia. 

 

2.2. CULTURA DE P. FALCIPARUM  

 

Os experimentos foram realizados usando a cepa de P. falciparum 3D7 (sensível à 

cloroquina), originalmente clonada do isolado NF54 (MRA-1000) e Dd2, clone da W2-MEF 

(multirresistente). Os parasitos foram cultivados usando o método de Trager e Jensen (1976), 

com modificações descritas por Andrade-Neto et al. (2007). Foram seguidas as condições 

padrões de cultivo para P. falciparum, mantendo uma atmosfera com baixo nível de oxigênio 

(5% de oxigênio, 5% de dióxido de carbono e 90% de nitrogênio), temperatura a 37 °C, em 

eritrócitos do tipo O + ou A +, hematócrito de 3 -5% e meio de cultura RPMI 1640 (Sigma-

Aldrich) suplementado com 0,5% de Albumax I (Gibco). Os eritrócitos do tipo O + ou A + 

utilizados para a cultura do parasito foram coletados de voluntários (Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFRN sob o nº 1.314.667/2015). A cultura sincronizada em fase de anel 

foi obtida por dois tratamentos consecutivos, em intervalos de 48 horas, com uma solução de 

D-Sorbitol a 5% (m/v) (Sigma-Aldrich), como descrito por Lambros and Vanderberg (1979). 

Este método baseia-se no fato dos eritrócitos infectados com parasitos com mais de 20 horas 

de desenvolvimento intra-eritrocitário, apresentarem uma maior fragilidade osmótica, sendo 

lisados devido à ação do D-Sorbitol. Basicamente, a cultura é centrifugada a 1.800 rpm / 5 
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minutos e 5 mL de D-Sorbitol a 5% são adicionados ao precipitado. Após 5 minutos de 

incubação em banho-maria a 37 ºC, a cultura é centrifugada novamente e lavada com RPMI 

sem Albumax I. As hemácias remanescentes voltam para as condições de cultura padrão. 

 

2.3. ATIVIDADE ANTIPLASMODIAL IN VITRO 

 

 As soluções estoque dos compostos foram preparadas com concentração 

máxima de DMSO a 0,8 %, acompanhada por diluição seriada 1:2 (sete concentrações) 

variando de 80 µM a 1,25 µM para o composto 4a, de 40 µM a 0,6 µM para o composto 4c e 

de 160 µM a 2,5 µM para o composto 4d em meio de cultura RPMI completo com Albumax 

I. Para o teste foi utilizado placa de 96 poços, onde culturas sincrônicas de P. falciparum com 

predominância de trofozoíto, parasitemia de 1% e hematócrito a 3% receberam tratamento 

com os compostos diluídos previamente em diluição seriada como explicado acima. Após a 

adição dos compostos, a microplaca foi incubada a 37 °C, durante 48 horas, sob atmosfera 

com baixo nível de oxigênio. A cloroquina foi utilizada como controle positivo, em 

concentrações-padrão (32 a 0,5 pM). Após as 48hs de incubação, a leitura da parasitemia para 

determinação do IC50 foi realizada por esfregaços sanguíneos da cultura corados com Giemsa 

(apenas para a cepa 3D7) lidos em microscópio óptico de maneira aleatória e pela 

metodologia de SYBR Green I baseada em fluorescência (cepas 3D7 e Dd2), na qual 100 µL 

da cultura (controle CQ e compostos diluídos) foi misturada com 100 µL de tampão de lise 

[20 mM Tris (pH 7.5), 5 mM EDTA, 0,008% de saponina (MM/vol), e 0,08% de Triton X-

100 (vol/vol)] contendo o corante SYBR Green I (Sigma-Aldrich) (0,002% v/v em PBS) em 

uma placa de cultura de 96 poços. A placa foi então incubada durante 30 minutos sob 

condições padrões de cultura e decorrido esse tempo a fluorescência foi medida em um leitor 

de microplaca multidetectores POLARstarR
®
 Omega (BMG LABTECH) (excitação e 

emissão em 485 e 538 nm, respectivamente) (PAULO et al., 2014). 

O efeito antimalárico foi determinado por inibição de crescimento de P. falciparum, 

nos poços tratados em relação ao controle não tratado e, então, a concentração necessária para 

inibir 50% do crescimento do parasito (IC50) para os três compostos, foi determinada e os 

compostos foram classificados quando a sua atividade como: alta atividade (IC50 ≤ 10 µg/ml); 

atividade moderada (10 < IC50 < 100 µg/ml); baixa atividade (IC50 > 100 µg/ml) (Meneguetti 
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et al., 2014). Os testes foram realizados em triplicata e repetidos em três experimentos 

independentes. 

 

2.4. ENSAIOS DE MTT 

 

Entre os ensaios de citotoxicidade à base de enzimas, o ensaio de MTT é o método 

mais conhecido para determinar a atividade de desidrogenases mitocondriais em células vivas. 

Neste método, o MTT (brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium) é 

reduzido a formazan púrpura por NADH. A capacidade de redução do MTT foi utilizada para 

avaliar a citotoxicidade celular, conforme descrito por Mosmann (1983), com modificações. 

As células utilizadas foram macrófagos murinos, obtidos de lavado peritoneal de 

camundongos Swiss, e células transformadas da linhagem RAW 264.7.  Os compostos a 

serem testados foram diluídos em 1% de DMSO em meio de cultura meio de cultura RPMI 

1640 (Sigma-Aldrich) suplementado com 0.5% Albumax I (Gibco), em diluição seriada 1:2, 

de forma a obter sete concentrações variando de 1000 a 7,8 μg/mL (triplicata), 

correspondendo a 3.773 – 58,9 μM para o derivado 4a e 3.390 – 53,0 μM para o derivado 4c e 

3.413 – 53,3 μM para 4d. Para o teste foram distribuídas em microplacas de 96 poços, 1x10
6
 

células/poço da linhagem primária não transformada e 1x10
4
 células/poço da linhagem 

secundária transformada, RAW 264.7. As células foram mantidas a 37 °C com atmosfera de 

5% de CO2 e após 24 horas de incubação, o meio de cultura foi substituído por 200 μl de meio 

contento os compostos e, o controle negativo, recebeu apenas meio de cultura. Após mais 24 

horas de incubação a 37 °C, 20 μl de solução de MTT (5 mg / mL) foram adicionados em 

cada poço e após 3 horas, o sobrenadante foi removido e 200 μl de DMSO foram adicionados. 

A leitura da placa foi realizada em espectrofotômetro a 570 nm 10 minutos após. A 

concentração inibitória de 50 por cento (IC50), in vitro, para as células da cultura primária e 

para as células RAW 264.7 foi determinada. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (NCI), 

compostos com valores de IC50 inferiores a 30 μg / mL são considerados citotóxicos 

(SUFFNESS & PEZZUTO, 1990). Os testes foram realizados em triplicata e repetidos em 

três experimentos independentes. 
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2.5. ÍNDICE DE SELETIVIDADE 

 

Um índice de seletividade (SI) correspondente à relação entre as atividades 

citotóxicas e antimaláricas de cada composto foi calculado como a razão entre o IC50 dos 

testes de citotoxicidade e o IC50 dos testes antimaláricos. Valores maiores que 10 são 

considerados indicativos de ausência/moderada toxicidade, enquanto substâncias com valores 

abaixo de 10 são consideradas tóxicas (BÉZIVIN et al. 2003). 

 

2.6. ENSAIO DE HEMÓLISE 

 

O teste de hemólise foi realizado como conforme descrito por Rabelo et al. (2012). 

Eritrócitos humanos foram utilizados em uma suspensão de 1% (v/v) de solução fisiológica a 

0,9%. 100 µL dessa suspensão foram incubados em temperatura ambiente durante 60 minutos 

com 100 µL de cada composto. Os compostos foram testados em duas concentrações, 10 e 50 

vezes maiores que seus respectivos IC50 (triplicata), sendo 100 e 500 µM para 4a, 50 e 250 

µM para 4c e 200 e 1000 µM para 4d. As referências para 100% e 0% de hemólise foram 

obtidas por incubação da suspensão dos eritrócitos com Triton X-100 1% (v/v) e solução 

salina 0,9%, respectivamente. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 2 minutos, 

uma alíquota do sobrenadante foi transferida para uma microplaca de 96 poços e a leitura da 

placa foi realizada em espectrofotômetro a 405 nm. O ensaio foi realizado em triplicata e a 

taxa de hemólise das amostras foi calculada como abaixo: 

 

 

Onde: Abs. = absorbância 
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2.7. AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA IN VIVO 

 

Os testes de toxicidade aguda foram realizados de acordo com o protocolo 

estabelecido pela OECD/OCDE 423 (2001). Foram utilizados camundongos fêmeas sadios, 

da raça Swiss, com idade entre 8 a 12 semanas, pesando 29,0 ± 2,0 g. Os animais foram 

mantidos em condições padronizadas de 12 h de luz e 12 h de escuro, temperatura controlada 

em ± 25°C e comida e água ad libitum. Os animais foram separados previamente, de forma 

aleatória, em grupos com três animais cada: grupo I, 4a; grupo II, 4c; grupo III 4d e grupo IV 

controle não tratado. Os compostos foram diluídos em DMSO a uma concentração máxima de 

4% e administrados por via oral (per gavage), 200 µL em dose única. O controle negativo 

recebeu 200 µL uma solução de DMSO a 4%. Conforme preconizado pelo guia, a dose inicial 

testada foi 300 mg / kg de peso corporal, dose indicada para início do teste caso não haja 

informações sobre a toxicidade do composto a ser testado (ANEXO A). Como não foi 

observado nenhuma mortalidade nem sinais de toxicidade, o teste foi repetido com uma dose 

maior (1000 mg / kg de peso corporal), porém não foi a dose recomendada (2000 mg / kg), 

por insolubilidade dos compostos em água. A Anvisa (2013), sugere a dose máxima de 1.000 

mg / kg para os estudos de toxicidade de dose única, se correspondente a uma margem de 10 

vezes a dose clínica utilizada no teste in vivo. O peso corporal dos animais foi verificado no 

dia da administração dos compostos e no 15º dia após a administração e a variação do peso foi 

calculada. 

Após a administração, os animais foram observados diariamente, durante 14 dias, 

com atenção especial para os primeiros 30 minutos e periodicamente durante 12 horas. Os 

sinais avaliados foram: piloereção, mudanças na pele, olhos e mucosas, salivação, diarreia, 

mudanças no padrão de comportamento e atividade somatomotora, com atenção direta a 

tremores, convulsões, letargia, sono e coma. 

No 15º dia, todos os animais foram anestesiados com uma solução anestésica na 

concentração de 1:2 (xilazina /quetamina), eutanasiados e submetidos à necropsia para 

observação de alguma mudança patológica macroscópica. Para a dose de 1000 mg/kg, o 

fígado, baço e rim direito foram retirados, fixados em formaldeído a 10%, embebidos em 

parafina, seccionados em micrótomo e corados com hematoxicilina-eosina (HE), seguindo a 

técnica padrão para análise qualitativa histopatológica em microscópio óptico (20 e 40x).  
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 Os testes com animais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da UFRN sob o número de protocolo 046/2013. 

 

2.8. ENSAIO DE INIBIÇÃO DA VIA DOS ISOPRENÓIDES 

 

2.8.1. Marcação metabólica 

O teste foi conduzido em garrafas de cultura de 75 cm
2
, iniciando com parasitemia de 

10% de esquizontes (42 – 48 horas). Foram testados dois derivados de hidroxi-naftoquinonas 

(4a e 4c) sendo as concentrações utilizadas de 6,5 µM e 3,75 µM, respectivamente, 

correspondendo a 80% dos IC50 a fim de que haja inibição da via dos isoprenóides, porém 

mantendo parasitos suficientes para a detecção dos produtos e análise dos resultados. Uma 

terceira garrafa foi mantida sem tratamento, sendo o controle positivo. Os compostos diluídos 

em meio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich) suplementado com 0.5% Albumax I (Gibco) foram 

adicionados às garrafas de cultura e estas foram mantidas em condições padrão a 37 °C com 

atmosfera de 5% de CO2. Após 24 horas, foi realizado esfregaço sanguíneo para observação 

da parasitemia e avaliação do estágio evolutivo do Plasmodium, devendo estar na forma de 

trofozoíto (entre 14 e 22 horas após a liberação dos merozoítos). Novo meio de cultura com os 

compostos foi adicionado e as garrafas retornaram às condições padrão de incubação. Após 

12 horas, com os parasitos no estágio de trofozoíto maduro (entre 26 e 34 horas após a 

liberação dos merozoítos), foi adicionado à cultura 15 µL de [1-(n)-
3
H]GGPP (3,125 µCi / 

mL) e as garrafas retornaram às condições padrão de cultivo (D’ALEXANDRI et al., 2006). 

Os testes foram realizados em triplicata e repetidos em três ensaios independentes. 

 

2.8.2. Separação das formas maduras em coluna magnética 

Entre 12 e 16 horas após a marcação metabólica, as formas maduras (esquizontes 

entre 42 – 46 horas) do parasito foram separadas utilizando uma coluna de separação 

magnética (MACS Separation Columns “CS”, Miltenyi Biotec) (APÊNCIDE A). As colunas 

foram pré-equilibradas pela eluição de 100 mL de PBS 1X, à temperatura ambiente. Para a 

purificação dos esquizontes, as culturas foram centrifugadas a 2.000 rpm por 5 minutos e os 

precipitados foram ressuspendidos em 10 mL de meio RPMI suplementado com 0.5% 

Albumax I (Gibco) (MATA-CANTERO et al., 2014). As culturas foram eluídas pelas colunas 
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em baixa velocidade (0,5 mL / min), onde só as hemácias contendo esquizontes ficam retidas, 

pois contém espécies de ferro paramagnéticas em relação ao meio de cultura usado para o 

fracionamento, enquanto que as hemácias oxigenadas são diamagnéticas, sofrendo eluição 

pela coluna (HACKETT et al., 2009). Os eluentes contendo hemácias não infectadas e 

hemácias infectadas com trofozoítos jovens foram descartados. As colunas foram lavadas com 

50 mL de PBS 1X, até o eluente sair límpido, em fluxo contínuo. A coluna foi removida da 

unidade magnética e o conteúdo foi eluído para um tubo de fundo cônico pela adição de 30 

mL de PBS 1X para a aquisição das formas maduras. Este foi centrifugado por 2000 rpm 

durante 5 minutos e o volume do precipitado foi ajustado para que todas as amostras ficassem 

com o mesmo volume (MATA-CANTERO et al., 2014). Foram feitos esfregaços sanguíneos 

para verificação da eficácia da purificação e homogeneidade das amostras (APÊNDICE B). 

Os precipitados foram transferidos para um tubo criogênico e foram estocados em N2 líquido 

durante 1 hora. Posteriormente, as amostras foram liofilizadas para a extração dos parasitos. 

Os testes foram realizados em triplicata e repetidos em três ensaios independentes. 

 

2.8.3. Extração da menaquinona, filoquinona e tocoferol 

A menaquinona (MQ) e filoquinona (PhQ), formas da vitamina K e o α-tocoferol 

(TC), forma da vitamina E, sintetizadas na via do Chiquimato foram extraídas por um 

protocolo que extrai as três formas simultaneamente, conforme descrito a seguir. Os parasitos 

liofilizados foram ressuspendidos em 2 mL de ácido perclórico 0,2 M gelado em metanol, que 

causa o rompimento das hemácias, seguido da adição de 2 mL de éter de petróleo e agitação 

em vórtex por 1 minuto. As amostras foram centrifugadas a 2000 rpm/10 minutos a 15ºC, o 

sobrenadante foi reservado em outro tubo e o éter de petróleo foi adicionado mais duas vezes 

ao precipitado, seguindo o passo de centrifugação. Os sobrenadantes provenientes das 

lavagens foram secos em pressão de nitrogênio, ressuspendidos em 300 µL de solvente 

metanol/etanol (1:1 v/v) contendo os padrões para MQ, PhQ e TC e, posteriormente foram 

filtrados em membrana de 0,22 µm. O extrato final foi injetado no RP-HPLC (GABRIEL, 

2010). O teste foi realizado em triplicata e repetido em três ensaios independentes. 

 

2.8.4. Cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (RP-HPLC) 

Os extratos foram analisados em um sistema isocrático com coluna Phenomenex 

Luna C18 (250 mm x 4.6 mm x 5 µm) (Phenomenex, CA, USA), como fase estacionária, com 
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pré-coluna, um detector UV Gilson 152/UV-visível e um coletor de frações FC203B. O 

software utilizado para o processamento dos dados foi o Unipointtm LC 3.0 System Software. 

As frações foram coletadas em intervalos de 1 minutos em um sistema com fase móvel de 

metanol/etanol (50:50 v/v), fluxo de 0,5 mL / min, cuja detecção foi realizada pelo espectro 

de absorção UV em comprimento de onda de 270 nm (BEKKER et al., 2007). As frações 

radioativas foram secas por evaporação em estufa, ressuspendidas em 600 µL líquido de 

cintilação (Perkin Elmer, Turku, Finland) e a radioatividade foi quantificada em contagens 

por minuto (c.p.m.) (Beckman LS 5000 TB, CA, USA). O teste foi realizado em triplicata e 

repetido três vezes. 

 

 

2.9. MODELAMENTO DA OPPs E DOCKING 

 

2.9.1. Análise da sequência e alinhamento 

 A sequência proteica da proteína octaprenil pirofosfato sintase (OPPs) de 

Plasmodium falciparum (NCBI Reference Sequence: XP_001349541.1) foi retirada da base 

de dados do NCBI Genpept (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). O algoritimo BLAST contra o 

banco de dados de proteínas (PDB) foi usando para pesquisar as sequências homólogas. A 

sequência e a estrutura 3D da proteína template foi extraída da base de dados PDB 

(http://www.rcsb.org/pdb). O alinhamento múltiplo das sequências dos aminoácidos foi 

realizado com o programa Clustral W (http://www.ebi.ac.uk/clustalw). 

 

2.9.2. Análise filogenética 

 A análise filogenética foi realizada baseada em alinhamento de domínios, utilizado o 

programa MEGA versão 5.2 (http://www.megasoftware.net/) (TAMURA et al., 2011). A 

história evolutiva das sequências obtidas do banco de dados do NCBI foi inferida utilizando o 

método de máxima parcimônia e o teste de bootstrap foi aplicado sob a condição de 100 

replicações. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.rcsb.org/pdb
http://www.ebi.ac.uk/clustalw
http://www.megasoftware.net/
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2.9.3. Predição da estrutura secundária 

 A predição da estrutura terciária da octaprenil pirofosfato sintase de Plasmodium 

falciparum foi realizado a partir das sequências de aminoácidos (obtidas do NCBI Reference 

Sequence: XP_001349541.1) por homologia baseado em um tamplate, utilizando a 

ferramenta Phyre2 (http://www.imperial.ac.uk/phyre/), também conhecida como modelagem 

comparativa (KELLEY et al., 2015). 

 

2.9.4. Docking 

 O docking molecular entre os compostos 4a ou 4c e a OPPs predita foi feito usando a 

ferramenta AutoDock Vina versão 0.8 que foi rodado em um computador contendo Windows 

10. O programa Chimera (PETTERSEN et al., 2004) foi usado para visualização das imagens 

com alta resolução. 

 

2.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A IC50 foi estimada por interpolação linear, em comparação com os controles não 

tratados, utilizando o software HN-NonLin V1.1 (Noedl H., 2002). Para os testes de hemólise 

e inibição da via dos isoprenóides e toxicidade aguda, os resultados foram expressos em 

média ± desvio padrão. A variação dos dados entre os grupos tratados e os controles foi 

realizada aplicando-se o teste de Análise de Variância Simples (ANOVA), seguida pelo teste 

de Tukey (intervalo de confiança de 95%), usando o programa estatístico Assistat 7.7 beta 

(SILVA & AZEVEDO, 2009). Os resultados foram considerados estatisticamente 

significantes para o valor de p < 0,05. 

http://www.imperial.ac.uk/phyre/
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3. RESULTADOS 

 

3.1. ATIVIDADE ANTIPLASMODIAL IN VITRO 

 

Os testes antiplasmodiais foram realizados com os compostos 2-hidróxi-3-anilino-

1,4-naftoquinona (4a), 2-hidróxi-4-metoxi-anilino-1,4-naftoquinona (4c) e 2-hidróxi-2,6-

dimetil-anilino-1,4-naftoquinona (4d), usando a cloroquina como controle padrão positivo.  

Os testes realizados com leitura tradicional da lâmina utilizando a cepa 3D7 tiveram 

IC50 de 8,6 µM (2,23 µg/ml); 5,0 µM (1,47 µg/ml) e 16,7 µM (4,89 µg/ml), para 4a, 4c e 4d. 

Nos testes realizados com leitura por SYBR Green, os IC50 foram respectivamente 11,3 (2,99 

µg/ml) µM e 7,0 µM (2,06 µg/ml) para a cepa 3D7 µM e 44,5 µM (11,79 µg/ml) e 34,4 µM 

(10,1 µg/ml) para Dd2, testando apenas os compostos 4a e 4c (TABELA 2). O composto 4d 

não foi utilizado nos testes com SYBR Green pois, além da redução da parasitemia, promovia 

dessincronização no ciclo do parasito como pode ser observado na FIGURA 7.  

 

 

TABELA 2 – Atividade antiplasmodial in vitro com leitura por microscopia para 4a, 4c e 4d (cepa 3d7) e 

com leitura por SYBR green para 4a e 4c (cepas 3d7 e Dd2). 

COMPOSTOS 

IC50 ± DP (µg/ml) 

Lamina SYBR Green 

3D7 3D7 Dd2 

4a 8,6 µM ±  0,82ns (2,23)* 11,3 µM ± 2,2 ns (2,99)* 44,5 µM ± 5,4 (11,79)** 

4c 5,0 µM ± 0,26 ns (1,47)* 7,0 µM ± 2,0 ns (2,06)* 34,4 µM ± 8,1(10,1)** 

4d 16,7 µM ± 0,87 (4,89)* - - 

CQ  0,026 µM ± 0,02 ns (0,013)* 0,023 µM ± 1,0 ns (0,012)* 0,285 µM ± 58,0 (0,15)* 

IC50 (Concentração 50% inibitória): alta atividade* (IC50 ≤ 10 µg/ml); atividade moderada** (10 < IC50 < 100 

µg/ml); baixa atividade*** (IC50 > 100 µg/ml) (Meneguetti et al., 2014). DP: desvio padrão; ns: não significativo 

(p> 0,05) pelo teste tukey – comparação entre leitura em lâmina e por SYBR Green. 
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FIGURA 7 - Visualização dos estágios parasitários do teste antiplasmodial 48 horas após o tratamento 

com os derivados de hidroxi-naftoquinonas 4a, 4c e 4d. As culturas tratadas com 4a e 4c e o controle não 

tratado (C) apresentavam trofozoítos maduros (34–38 h após a início do ciclo) e a cultura tratada com 4d 

apresentava trofozoítos jovens (anéis de 6–22 h após início do ciclo) (setas pretas).  

 

 

 

3.2.  ENSAIO DE MTT 

 

Os valores dos IC50 para os três derivados de hidroxi-naftoquinonas variaram de 

483,5 a 2044,8 µM para as células RAW 264.7 e de 315,8 a 1408,0 µM para os macrófagos 

em cultura primária. Esses dados encontram-se detalhados na TABELA 3 abaixo. 

 

TABELA 3 – Citotoxicidade e índice de seletividade dos derivados de hidroxi-naftoquinonas. 

COMPOSTOS Citotoxicidade Células 

RAW (IC50 µM) 

SI (Células 

RAW) 

Citotoxicidade 

macrófagos murinos 

(IC50 µM) 

SI 

(Macrófagos 

murinos) 

4a 483,5 ± 195,40 56,2 315,8 ± 31,30 36,7 

4c 714,9 ± 182,95 143,0 532,6 ± 103,24 106,5 

4d 2044,8 ± 93,99 122,4 1408,0 ± 52,49 84,3 

SI (índice de seletividade) > 10: indicativo de toxicidade moderada ou ausente. 

C 

4a 

4d 

4c 
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3.3. ENSAIO DE HEMÓLISE 

 

Como medida de citotoxicidade in vitro foi avaliada também a taxa de hemólise 

causada pelos compostos às hemácias humanas não infectadas, usando duas diluições, sendo 

no mínimo 10 e 50 vezes maiores que os valores calculados para o IC50 da atividade 

antiplasmodial. Nenhum dos três compostos causou hemólise nas doses testadas (FIGURA 8).  

  

 

FIGURA 8 - Porcentagem de hemólise in vitro dos derivados de hidroxi-naftoquinonas 4a, 4c e 4d. Os 

valores testados foram 10 e 50 vezes maiores que os IC50 obtidos nos testes antimaláricos. 

   

Os dados são expressos como média ± desvio padrão. Foi usado ANOVA seguida do teste de Tukey. As médias 

seguidas por letras diferentes são estatisticamente diferentes entre si (p < 0,01). 

 

 

3.4. AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA IN VIVO 

 

A toxicidade aguda foi realizada inicialmente com a concentração de 300 mg / kg em 

grupos de 3 animais para cada composto e, como não foi observado sinais de toxicidade nem 

mortalidade no período estudado, o teste foi realizado com uma dose de 1.000 mg / kg. 

Nenhum dos compostos causou comportamento atípico nem causaram sintomas relacionados 
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ao sistema nervoso central, autonômico, circulatório e / ou respiratório durante o período 

testado como detalhado na TABELA 4. 

 Ao final do teste, os animais foram eutanasiados para a análise macroscópica dos 

órgãos e microscópica do fígado, baço e rins. A morfologia dos órgãos estava aparentemente 

normal para todos os compostos nas duas doses testadas e para controle não tratado. Não foi 

possível testar os compostos na dose de 2.000 mg / kg, como preconizado pela OECD/OCDE 

423 (2001) porque a diluição em DMSO a 4% foi inviável.  

 

 

TABELA 4 – Sinais de toxicidade aguda e mortalidade para os derivados de hidroxi-naftoquinonas 4a, 4c 

e 4d.  

PARÂMETROS OBSERVADOS 
Observações 

300 mg / kg 1.000 mg/ kg 

Pele e Pelos S.A. S.A. 

Membranas Mucosas e Olhos S.A. S.A. 

Sinais Cardíacos / Respiratórios S.A. S.A. 

Padrão de Comportamento S.A. S.A. 

Atividade Somatomotora  S.A. S.A. 

Salivação N.O. N.O. 

Tremores N.O. N.O. 

Convulsões N.O. N.O. 

Letargia N.O. N.O. 

Sono N.O. N.O. 

Coma N.O. N.O. 

Mortalidade N.O. N.O. 

Necropsia S. A. macroscópicas S. A. macroscópicas 

S. A.: Sem alterações; N. O.: Não observado.  
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O peso dos animais decresceu nos animais tratados com os derivados de hidroxi-

naftoquinonas, porém na dose de 1.000 mg / kg não houve diferença estatística entre os 

grupos tratados e o controle não tratado e para a dose de 300 mg / kg, apenas o derivado 4c 

ganhou menos peso que os demais grupos. (FIGURA 9).  

 

 

Figura 9 - Ganho de peso dos camundongos tratados com os derivados de hidroxi-naftoquinonas 4a, 4c e 

4d e do controle não tratado. Para a dose de 1.000 mg / kg não houve diferença significativa entre os 

grupos. 

 

Os dados são expressos como média ± desvio padrão (3 animais). Foi usado ANOVA seguida do teste de Tukey. 

As médias seguidas por letras diferentes são estatisticamente diferentes entre si (p < 0,05). 
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O peso dos órgãos analisados após o término do teste com a dose de 1.000 mg / kg 

encontra-se discriminado na FIGURA 10. A única diferença entre o peso dos órgãos dos 

grupos tratados em relação ao controle não tratado foi observada na média de peso do fígado 

do grupo 4c em relação ao controle não tratado. Nem o baço nem os rins de nenhum grupo 

foram diferentes estatisticamente do grupo controle. 

 

 

Figura 10 - Peso do baço, fígado e rim direito dos camundongos tratados com 1.000 mg / kg dos derivados 

de hidroxi-naftoquinonas 4a, 4c e 4d e do controle não-tratado. 

 
Os dados são expressos como média ± desvio padrão. Foi usado ANOVA seguida do teste de Tukey. As médias 

seguidas por letras diferentes são estatisticamente diferentes entre si (p < 0,01). 
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No fígado do grupo controle, nenhuma lesão de caráter reversível ou irreversível foi 

observada, os hepatócitos estavam normais, com citoplasma íntegro, núcleo, nucléolo e veia 

central intactos. No fígado dos grupos tratados com os compostos 4a, 4c e 4d foi observado 

infiltrado inflamatório e vasos congestos e no grupo 4a ainda foi observado focos 

hemorrágicos e esteatose (FIGURA 11).  

 

 

Figura 11 - Análise histológica representativa de secções dos fígados de camundongos Swiss submetidos ao 

teste de toxicidade aguda após tratamento com os derivados de hidroxi-naftoquinonas administrados por 

via oral (dose 1.000 mg / kg). As pontas de setas indicam infiltrado inflamatório. Os asteriscos indicam 

vasos congestos. O quadrado indica esteatose. (Hematoxilina e Eosina). 
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Esses achados indicam que os derivados de hidroxi-naftoquinonas testados podem 

ser hepatotóxicos em doses elevadas. Apenas o grupo tratado com o composto 4a apresentou 

sinais de nefrotoxicidade, o que foi observado pela presença de hemorragia tecidual (FIGURA 

12).  

 

 

Figura 12 - Análise histológica representativa de secções dos rins de camundongos Swiss submetidos ao 

teste de toxicidade aguda após tratamento com os derivados de hidroxi-naftoquinonas administrados por 

via oral (dose 1.000 mg / kg). As pontas de setas indicam hemorragia tecidual (Hematoxilina e Eosina). 
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Nenhuma alteração microscópica foi observada no baço dos animais tratados e dos 

animais não tratados (FIGURA 13).   

 

 

Figura 13 - Análise histológica representativa de secções dos baços de camundongos Swiss submetidos ao 

teste de toxicidade aguda após tratamento com os derivados de hidroxi-naftoquinonas administrados por 

via oral (dose 1.000 mg / kg) (Hematoxilina e Eosina). 
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3.5. ENSAIO DE INIBIÇÃO DA VIA DOS ISOPRENÓIDES 

 

A radioatividade (em c. p. m.) das frações correspondentes aos tempos de retenção 

da MQ (15 min.), TC (16 min.) e PhQ (22 min.) foram comparados com as frações 

correspondentes no controle não tratado (FIGURA 14).  

 

 

Figura 14 - Perfil da análise por RP-HPLC das culturas de P. falciparum marcadas metabolicamente com 

[1-(n)-
3
H]GGPP. As frações foram coletadas em intervalos de 0,5 mL / min. e os tempos de retenção dos 

padrões de menaquinona (MQ), tocoferol (TC) e filoquinona (PhQ) foram respectivamente, 15, 16 e 22 

minutos. 
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A inibição da biossíntese dos isoprenóides foi estatisticamente significativa para os 

compostos, havendo variação nas porcentagens de inibição. A biossíntese da MQ e do TC foi 

inibida em 71,2% e 62,7% com o derivado 4a e em 58,1 % e 49,6 % com o derivado 4c, 

respectivamente. A biossíntese da PhQ foi a menos inibida, sofrendo 19,8 % de inibição pela 

4a e 43,7 % para 4c (FIGURA 15).  

 

 

Figura 15 - - Efeito dos derivados de hidroxi-naftoquinonas 4a e 4c na biossíntese de menaquinona (MQ), 

tocoferol (TC) e filoquinona (PhQ) nos estágios intraeritrocitários de P. falciparum após purificação por 

RP-HPLC. 

 

Os dados são expressos como média ± desvio padrão. Foi usado ANOVA seguida do teste de Tukey. As médias 

seguidas por letras diferentes são estatisticamente diferentes entre si (p < 0,01). 

 

 

3.6. MODELAMENTO DA OPPs E DOCKING  

 A OPPs é uma enzima com 538 aminoácidos, que contém um domínio 

convervado, o trans-Isoprenyl Diphosphate Synthases (Trans_IPPS)  dentro do grupo 

Alveolata. As sequências homólogas usadas para análise filogenética encontram-se resumidas 

na TABELA 5 abaixo e a árvore filogenética foi obtida através do método da máxima 

parcimônia, buscando o menor número de eventos de mutação (FIGURA 16).  

 



57 

 
TABELA 5 – Número de acesso para as sequências utilizadas na análise filogenética de proteínas da 

superfamília poliprenil sintase. 

ORGANISMO REFERÊNCIA 

Plasmodium falciparum 3D7 XP_001349541.1 

Plasmodium berghei XP_678396.1 

Plasmodium knowlesi XP_002258006.1 

Plasmodium yoelii XP_724427.1 

Plasmodium vivax XP_001612954.1 

Plasmodium cynomolgi XP_004225471.1 

Toxoplasma gondii VEG EEE34178.1 

Toxoplasma gondii GT1 EPR64929.1 

Toxoplasma gondii ME49/1-536 EPT28336.1 

Toxoplasma gondii ME49/1-676 XP_002365634.1 

Babesia bovis XP_001610655.1 

Babesia equi XP_004832462.1 

Neospora caninum XP_003883948.1 

Cryptosporidium muris XP_002141053.1 

Oxytricha trifallax EJY71072.1 

Tetrahymena thermophila XP_001032054.1 

Ichthyophthirius multifiliis XP_004031941.1 
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FIGURA 16 - Relação filogenética entre OPPs de membros do grupo Alveolata. Árvore resultado da 

máxima parcimônia, bootstrap consenso. 

 

 

 

A partir das sequências de aminoácidos foi realizada a predição da estrutura 

tridimencional da OPPs, a qual foi modelada baseada na homologia encontrada com proteínas 

já elucidadas, utilizando o programa de modelagem Phyre2 utilizando o E-value.  A 

modelagem abrangeu 333 resíduos (62%), com acurácia maior que 90%. A predição da 

estrutura secundária originou de 24% de estrutura desordenada e 73 % de alfa hélices. O 

template usado tinha 26% de identidade com 100% de confiança, cujo código é 3mzvB, com 

E-value 1e-117, sendo a cadeia B da decaprenil difosfato sintase da Rhodobacter capsulatus 

(Figura 17 A e B). 
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FIGURA 17- Resultado da predição da estrutura secundária da OPPs pelo Phyre2. (A) Alinhamento do 

OPPs com a proteína template 3mzvB. (B) Imagem colorida da estrutura secundária da OPPs com 

multicores N → C terminal; Dimensões do modelo (Å): Y: 59.160; Z: 66.964. 

 

 

A 

B 
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O doking revelou que a molécula 4a pode interagir com a OPPs em quatro lugares 

diferentes, com nove conformações, todas com alta energia de afinidade, como mostrado na 

FIGURA 18.  

 

 

FIGURA 18 - Docking entre o derivado de hidroxi-naftoquinonas 4a e a OPPs do P. falciparum predita 

pelo Phyre2. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Atualmente o controle da malária é feito estritamente através da terapia 

farmacológica, uma vez que não existem vacinas disponíveis devido à difícil identificação de 

antígenos que possam ser utilizados. Além disso, o controle do mosquito vetor é bastante 

complexo, pois estes também adquiriram resistência aos inseticidas (NA-BANGCHANG &. 

KARBWANG, 2009; ARAMA & TROYE-BLOMBERG, 2014). Devido à difusão mundial 

de P. falciparum multirresistentes aos antimaláricos usuais, o controle da malária tem sido 

prejudicado, principalmente em países do continente africano e asiático, o que torna 

necessário o desenvolvimento de novos fármacos antimaláricos. Porém, para que uma nova 

droga seja liberada para o mercado, são exigidos inúmeros estudos que comprovem a sua 

segurança e eficácia. A primeira etapa é composta pelos ensaios pré-clínicos, in vitro e in 

vivo, que permitem demonstrar a eficácia dos compostos, as possíveis aplicações terapêuticas 

e antever alguns dos riscos com o seu uso.  

Nesse estudo, numa abordagem preliminar, três derivados de hidroxi-naftoquinonas 

foram testados contra as cepas de P. falciparum 3D7 e Dd2. O composto 4c teve melhores 

resultados in vitro, visto que teve a menor IC50; o melhor índice de seletividade em ambos os 

ensaios de citotoxicidade, SI > 100, o que reflete uma boa janela terapêutica. Além disso, 

interferiu na biossíntese dos três produtos da via dos isoprenóides testados de forma 

homogênea, com percentual de inibição acima de 40%, o que determina uma melhor atividade 

do composto, impedindo mecanismos de escape por parte do hospedeiro para evitar o 

processo de estresse oxidativo, por exemplo, já que tanto a filoquinona quanto o tocoferol 

atuam como agentes antioxidantes. 

De maneira geral, a atividade antiplasmodial dos derivados de hidroxi-naftoquinonas 

foi satisfatória, uma vez que em todas as três modificações testadas, as concentrações 

inibitórias de 50% (IC50) foram relativamente baixas, variando de 5,0 a 16,7 µM (1,47 a 4,89 

µg/ml) para a cepa 3D7 (sensível a cloroquina), podendo ser classificadas como compostos de 

alta atividade antimalárica. Para a cepa Dd2 (resistente a multidrogas), os valores variaram de 

34,4 a 44,5 µM (10,1 a 11,79 µg/ml), sendo classificados como moderadamente ativos contra 

essa cepa. Comparando com estudos antiplasmodiais, Lanfranchi et al. (2012) testaram 10 

derivados de naftoquinonas e encontraram uma média de IC50 > 50,0 µM, assim como Schuck 

et al. (2013) que testaram 5 derivados da hidroxi-naftoquinona com radical aquil, e quatro 
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deles apresentaram IC50 entre 13,7 e 89 µM, em apenas um dos derivados, cujo radical era um 

grupamento fenil, o valor foi em nanomolar. Em um estudo com derivados de 1,4-

naftoquinonas, cujo radical foi um trifluormetilbenzeno, o IC50 obtido em teste in vitro com a 

linhagem 3D7 foi na ordem de grandeza de nanomolar (46,3 nM ± 2,04), provavelmente pela 

instabilidade do radical que proporciona a formação de radicais livres. Ainda nesse estudo, foi 

observado que esse composto promovia atraso no ciclo dos parasitos, assim como o composto 

4d, o que pode indicar diferenças no mecanismo de ação ou metabolização do composto, 

assim como sua biotransformação e biodisponibilidade durante o curso do ciclo 

intraeritrocítico  (EHRHARDT et al., 2013). Hussain et al. (2012) testaram três derivados da 

hidroxinaftoquinonas aminadas e apenas um foi efetivo, com IC50 de 3,89 µM contra a 

linhagem NF54 (sensível a cloroquina). O seu radical era uma fenilpiperazina, no carbono 6; 

mesmo radical adicionado a outros compostos líderes. Isso demonstra eficácia antiplasmodial 

nessas outras modificações, o que confirma a atividade relacionada a esse radical. A 

fenilpiperazina é um fenil unido a uma anilina de piperazina, apresentando similaridade com 

os radicais usados nas modificações estruturais usadas no presente estudo; os quais são 

derivados da anilina e associado com a eficácia desse radical. Em outro estudo, Souza et al. 

(2014), testaram oito derivados da 2-hidróxi-3-metilamino-1,4-naftoquinona e destes, cinco 

foram ativos, exibindo valores de IC50 menores que 30 µM contra o Plasmodium falciparum 

W2 (resistente a cloroquina).  

Os compostos apresentaram ausência de toxicidade, o que dá segurança para avançar 

nesse estudo. O composto 4c exibiu o melhor índice de seletividade em ambos os ensaios de 

citotoxicidade com SI > 100, podendo ser um candidato padrão para o processo de “hit-to-

lead” (otimização de um ligante bioativo a composto líder) (RUBIO-RUIZ et al., 2014).  

Quanto maior o SI, maior a janela terapêutica, o que significa uma melhor segurança 

farmacológica, visto que a dose ingerida pelo paciente será muito menor que a dose que 

apresenta algum efeito tóxico.  

Souza et al. (2014) usaram esse parâmetro avaliativo, encontrando um dos derivados 

de naftoquinonas testados com efeito tóxico, SI igual a 3 para cultura de células HepG2 

(linhagem de células de carcinoma hepatocelular humano) e igual a 5,4 para a cultura de 

células BGM (células de rim de macaco verde africano). Contudo, dois derivados tiveram SI 

entre 10 e 30, apresentando toxicidade moderada. Em um estudo com 6 derivados de 

naftoquinonas em células HL-772, Guo et al. (2012) encontraram que o composto 2-hidróxi-

1,4 naftoquinonas foi o menos tóxico. 
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A pirimetamina, antimalárico já utilizado em associação com a sulfadiazina, tem IC50 

mais elevado que nossos achados (33 µM) e SI muito baixo (8) (CLOETE et al., 2014), 

confirmando a importância dos resultados obtidos no presente estudo, sendo o composto 4c o 

mais promissor para estudos com moléculas líder.  

Outro método de avaliação de citotoxicidade é a hemólise, a qual é caracterizada por 

ruptura do eritrócito com liberação de hemoglobina. Esta, quando se encontra livre no plasma, 

causa danos em diversos órgãos vitais tais como fígado, rins e coração. Dessa forma, é 

necessária a observação da atividade hemolítica na triagem de atividades biológicas e 

toxicológicas de extratos vegetais e moléculas quimicamente definidas (BEDNARCZUK et 

al., 2010; DAVANÇO et al., 2014). Além disso, a lise das hemácias impede a administração 

intravenosa direta e, muitas vezes, aumenta a toxicidade destes agentes quando administrados 

por outras vias (CHEN et al., 2004). Nenhum dos derivados de hidroxi-naftoquinonas testados 

apresentou atividade hemolítica, nas concentrações de 10 e 50 vezes maiores, que seus 

respectivos IC50. Isso sugere o seu uso seguro com relação à atividade hemolítica, já que seu 

alvo, o P. falcuparum, permanece dentro do eritrócito, fazendo-se necessário confirmar se sua 

eficácia está sendo realmente contra o protozoário, ou se está lisando os eritrócitos, e com 

isso, reduzindo a parasitemia na fase eritrocítica. Tais resultados são relevantes, se levarmos 

em consideração que a primaquina, único fármaco usado no tratamento da malária-vivax, para 

evitar os relapsos causados pelos hipinozoítos, causa toxicidade sanguínea e induz a formação 

de metahemoglobina, especialmente em pacientes com deficiência de G6PD, resultando em 

anemia hemolítica grave (FERNANDO et al., 2011; DAVANÇO et al., 2014). Contudo, 

muitos estudos com derivados de naftoquinonas relataram que estes causaram anemia 

hemolítica in vivo (MOLITOR E ROBINSON, 1940; ANSBACHER et al., 1942; MUNDAY 

et al., 1991; 1994; 1995a; 1995b). A hemólise induzida por naftoquinonas tem sido atribuída à 

formação de espécies reativas de oxigênio provenientes do processo de ciclização-redox 

induzido pelas naftoquinonas (MUNDAY et al., 2007). 

Nos testes de toxicidade aguda, todos os derivados exibiram uma margem de 

segurança significante, comprovada pela ausência de toxicidade comportamental e sistêmica 

na dose testada de 300 mg / kg, isto é, não foi observado efeitos adversos relacionados nos 

animais. Não foi possível realizar o ensaio na dose de 2.000 mg / kg porque os compostos têm 

carácter apolar, não sendo possível a diluição em água em concentrações elevadas. O teste foi 

então conduzido com a dose de 1.000 mg / kg, conforme preconizado pela Anvisa (2013), 

correspondendo a uma margem de 10 vezes a dose clínica utilizada no teste in vivo por 
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Rezende et al. (2013). Como também não foram observados sinais de toxicidade na dose de 

1.000 mg / kg, pode-se sugerir a classificação dos compostos na categoria 4 do GHS (Sistema 

Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos) (OECD, 

2001).  

A necropsia dos animais para as duas doses testadas revelou aspectos macroscópicos 

dos órgãos normais. Munday et al. (1991) encontraram que o composto 2-hidróxi-1-4-

naftoquinona teve forte atividade hemolítica, refletindo no aumento do volume esplênico, 

além de redução no volume celular e deposição de ferro no baço e fígado. Fazendo uma 

comparação com nossos compostos, a redução da toxicidade encontrada em nossos estudos 

pode ser resultado do radical anilino no carbono 3 do anel naftoquinoidal. Segundo Munday 

et al. (2007), a substituição na posição 3 do 2-hidróxi e 2-amino-1,4-naftoquinona reduz ou 

elimina a nefrotoxicidade, entretanto o mecanismo de como isso acontece ainda permanece 

desconhecido. Os sítios primários de destruição dos eritrócitos velhos são o baço e o fígado 

onde, um processo de hemólise leva ao aumento na deposição de ferro provenientes da 

fagocitose dos eritrócitos e, consequentemente, a formação de hemossiderina (pigmento de 

coloração castanha proveniente da deposição de ferritina com ferro armazenado) (JENKINS 

et al., 1972; HEJTMANCIK et al., 2002). Fármacos ou compostos hemolíticos podem 

promover a deposição do pigmento de hemossiderina nesses órgãos que pode ser visualizado 

microscopicamente como pontos pigmentados de coloração amarelo-castanho. 

Ao contrário do que foi observado em nosso estudo, no qual apenas o grupo 4a 

apresentou sinais de lesão renal, comprovada pela observação de hiperemia tecidual, nenhuma 

outra alteração no tecido renal dos grupos tratados foi observada. A hiperemia pode ser 

resultado do aumento da atividade do órgão na tentativa de eliminar um metabólito tóxico. 

Vários estudos mostraram dano renal, com necrose tubular em ratos tratados com derivados 

de hidroxi-naftoquinonas, como a 2-hidróxi-1,4-naftoquinona (MUNDAY et al., 1991),  2-

hidróxi-3-alquil-1,4-naftoquinonas (MUNDAY et al., 1995b) e 2-amino-1,4-naftoquinona 

(MUNDAY et al., 2005). 

Quase todas as drogas antimaláricas usadas têm efeitos adversos como erupções 

cutâneas, náusea, vômito, diarreia, dores de cabeça, dor abdominal e febre, causando mal-

estar para o paciente que abandona o tratamento no primeiro sinal de melhora, o que pode 

provocar recidivas frequentes. Além desses sintomas, outros efeitos adversos variados são 

causados pelos antimaláricos como: anemia hemolítica em pacientes deficientes de G6PD, 
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causada pela quinina, sulfadiazina e primaquina (MILLER et al., 1986; ALKADI, 2007; 

DAVANÇO et al., 2014); poliúria, decorrente da supressão da resposta ao antidiurético 

vasopressiva no caso da cloroquina (VON BERGEN e BLOUNT, 2012); agranulocitose e 

hepatotoxicidade causados pela amodiaquina e sulfadiazina (GIMNIG et al., 2006; ALKADI, 

2007). O tratamento completo com quinina, ou em casos de superdosagem, provoca 

cinchonismo (dor de cabeça, zunido nos ouvidos, sintomas de congestão cerebral e exantema), 

hipoglicemia e hipotensão (PHILLIPS et al., 1986; ALKADI, 2007). Além da anemia 

hemolítica, a primaquina pode causar cianose pela produção de metahemoglobina, e 

leucocitose (ALKADI, 2007; FERNANDO et al., 2011; DAVANÇO et al., 2014).  

O sinal mais grave de toxicidade observado foi hepatotoxicidade, o que pode ser 

justificado pela dose extremamente elevada. Os resultados in vitro não apresentaram 

citotoxicidade e, in vivo, nenhum sinal clínico foi observado nos animais tratados. Sendo 

assim, as modificações realizadas nos compostos diminuíram a toxicidade das hidroxi-

naftoquinonas, que são compostos que causam muitos sinais de toxicidade como discutido 

anteriormente.   

Novas modificações devem ser conduzidas para melhorar a farmacocinética desses 

compostos, permitindo o desenvolvimento de testes de toxicidade em concentrações mais 

elevadas, o cálculo da DL50 e determinação mais precisa de suas classificações no GHS, bem 

como melhorar sua biodisponibilidade. 

A atovaquona, assim como nossos compostos, é uma 3-substituída-2-hidróxi-1,4 

naftoquinona. Ela apresenta uma excelente atividade antimalárica, porém tem propriedades 

farmacêuticas pobres, como baixa biodisponibilidade e alta ligação as proteínas plasmáticas 

devido à sua lipossolubilidade (DRESSMAN e REPPAS, 2000). Como forma de melhorar a 

biodisponibilidade, alguns análogos da atovaquona foram criados cujas mudanças foram feitas 

no motivo naftoquinoidal, especialmente na cadeia lateral de alquila, porque se sabe que a 

modificação desta cadeia pode alterar a atividade da droga (FIESER, et al., 1948). Nossos 

derivados de hidroxi-naftoquinonas, em um teste preliminar, in vivo, realizado por 

REZENDE, et al. (2013),  encontrou que apenas os compostos 4a e 4c tiveram atividade 

antiplasmodial, inibindo a parasitemia em 53 % e 66 % no 5º após a infecção, 

respectivamente, com a administração de 100 mg / kg via oral durante quatro dias 

consecutivos. Esses resultados podem ser consequência da baixa biodisponibilidade e/ou alta 

ligação às proteínas plasmáticas, assim como a atovaquona.  
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De acordo com o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (BCS), o qual classifica 

os fármacos com base na solubilidade em meio aquoso e permeabilidade intestinal, através da 

correlação entre a dissolução in vitro e a biodisponibilidade do fármaco in vivo (AMIDON et 

al., 1995; WAGH e PATEL, 2010), a atovaquona está classificada na classe II que contempla 

os fármacos com baixa solubilidade, mas possuem alta permeabilidade e boa absorção 

(LENTZ, 2008). 

A baixa biodisponibilidade da atovaquona, e provavelmente dos nossos compostos, 

se deve à limitada solubilidade em meio aquoso. Porém, essa característica confere boa 

permeabilidade intestinal. Testes que contemplem técnicas de melhoramento da solubilidade 

por meio de modificações físicas, químicas ou por métodos diversos que já vem sendo bem 

estudados, podem ser empregados, já que aproximadamente 70% dos novos candidatos a 

fármacos e mais de 40% das novas fórmulas químicas desenvolvidas pela indústria 

farmacêutica são praticamente insolúveis em água (KAWABATA et al., 2011; SAVJANI et 

al., 2012).  

As modificações físicas incluem a redução no tamanho da partícula, como 

micronização e nanosuspensão (MULLER et al., 2000; BLAGDEN et al., 2007); modificação 

na configuração do cristal como polimorfismos, formas amorfas e cocristalização 

(LIEBENBERG et al., 1999; BLAGDEN et al., 2007); e dispersão do fármaco em 

carreadores, como misturas eutéticas, dispersões sólidas, soluções sólidas e técnicas 

criogênicas (ABDUL-FATTAH e BHARGAVA, 2002; SINHA et al., 2010). As modificações 

químicas incluem mudança do pH, uso de tampões, derivatização, complexação, adição de 

grupos polares ou ionizáveis formando um pró-fármaco, e formação de sais (UEKAMA et al., 

1998; PARIKH et al., 2005; CHAUDHARY et al., 2012). A cloroquina, fármaco ainda 

bastante utilizado em casos de malária não complicada, ou infecção por P. vivax, é 

comercializada na forma de sal de cloroquina.  Os métodos diversos incluem processo fluido 

supercrítico, uso de adjuvantes como, por exemplo, sulfactantes, co-solvência, hidrotrofia e 

novos excipientes (SUNKARA E KOMPELLA, 2002; PASQUALI et al., 2008).  

Medeiros (2013), fez um estudo comparativo da atividade antiplsmodial da Bidens 

pilosa complexada com β-ciclodextina com o seu extrato bruto liofilizado e encontrou que o 

extrato complexado apresentou melhor atividade antiplasmodial tanto in vitro quanto in vivo, 

comprovando uma melhora nas propriedades farmacocinéticas após a complexação. A 

solubilidade do itraconazol, um antifúngico tiazólico, também teve sua solubilidade 
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melhorada após o uso de técnicas de complexação e formação de sais, como o cloridrato e o 

benzilato de itraconazol (BAGAVATULA et al., 2014). Modificações dessa natureza são 

viáveis e tem grande chance de melhorar a solubilidade dos compostos, e consequentemente, 

a biodisponibilidade. 

Algumas drogas antimaláricas ainda tem o mecanismo de ação desconhecido, ou 

possuem mais de um mecanismo de ação. A atovaquona, uma hidroxinaftoquinona tem ação 

na cadeia transportadora de elétrons (VAIDYA et al., 1993; SRIVASTAVA et al. 1997), 

porém com as modificações realizadas na estrutura da molécula, novos alvos podem ser 

obtidos. Nossos resultados objetivando a investigação da interferência dos derivados de 

hidroxi-naftoquinonas na via de biossíntese dos isoprenóides sugerem que este pode ser um 

alvo provável, visto que o composto 4a inibiu mais de 60 % a biossíntese da menaquinona e 

do tocoferol, e o composto 4c inibiu mais de 40 % a biossíntese dos três produtos testados 

dessa via com uma concentração 20% menor do que seus IC50s (6,5 e 3,75 µM, 

respectivamente).  Em seu estudo, Tonhosolo et al. (2010) mostraram que a MQ sintetizada 

por P. falciparum age como um importante receptor de elétrons na cadeia transportadora de 

elétrons, enquanto que Sussmann et al. (2011), pertencente ao mesmo grupo de pesquisa, 

demonstraram que o TC pode proteger a membrana do parasito contra a peroxidação lipídica. 

O TC também tem ação antioxidante, eliminando eficientemente os radicais livres liberados 

durante o estresse oxidativo (GRUSZKA et al., 2008). A PhQ também tem atividade 

antioxidante em P. falciparum, sendo possível que haja relação entre as funções que ambas 

desempenham nos estágios intraeritrocíticos do parasito (GABRIEL, 2010). Em plantas e 

cianobactérias, ela participa da transferência de elétrons no fotossistema I (GROSS et al., 

2006), sendo assim, a PhQ ainda pode ter outras funções no P. falciparum ainda não 

elucidadas.  Um candidato a antimalárico que atue simultaneamente na síntese de duas dessas 

moléculas ou até mesmo três é interessante, pois pode interferir tanto na respiração celular 

quanto na integridade da membrana plasmática. Além disso, devido à ausência em humanos, a 

via MEP pode ser considerada um importante alvo para drogas; o que seria importante no 

tratamento de parasitos multi-resistentes. 

Não foi possível prosseguir esses testes com o derivado 4d, pois este promovia 

dessincronização do ciclo do parasito, um evento limitante na metodologia usada para a 

separação dos esquizontes em coluna magnética, já que todas as amostras deveriam estar 

sincrônicas e em forma de esquizonte maduro para que pudessem ficar retidas na coluna. Essa 

retenção é possível porque nesta fase, os esquizontes contêm ferro paramagnético em relação 
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ao meio de cultura usado para o fracionamento, enquanto que as hemácias oxigenadas e as 

infectadas pelas outras formas do P. falciparum são diamagnéticas (HACKETT et al., 2009). 

Mais estudos são necessários para confirmar que as enzimas dessa via são inibidas, 

como por exemplo, a adição de geranilgeranil pirofosfato sintase (GGPP) ou isopentenil 

pirofosfato (IPP) nas culturas após o tratamento, revertendo a inibição na produção das 

vitaminas, pois estes são intermediários importantes da biossíntese destes produtos.  Isso 

confirmaria de maneira irrefutável a ação dessas moléculas testadas. 

Com base nos resultados encontrados no ensaio de inibição da via dos isoprenóides, 

um estudo de bioinformática foi conduzido para investigar um possível alvo enzimático nessa 

via. Como as enzimas catalizadoras da transformação de GGPP em MQ, TC e PhQ ainda não 

são conhecidas e a OPPs é uma importante enzima dessa via, sendo responsável pela 

prenilação de várias moléculas, inclusive a ubiquinona e os dilicóis, ela foi usada como base 

para o estudo in silico. A análise filogenética da proteína OPPs encontra-se relativamente 

conservada dentro dos grupos de espécies pertencentes ao clado Apicomplexa analisados, o 

que nos dá a possibilidade de investigar se as drogas do grupo de hidroxi-naftoquinonas 

testadas contra o P. falciparum também não seriam eficazes contra o Toxoplasma gondii. 

Esses dados são corroborados por um estudo realizado por Tonhosolo et al. (2005) que 

comparou a OPPs do P. falciparum com a OPPs da Thermotoga marítima e da Escherichia 

coli, com a solanesil pirofosfato sintase da Mucor circinelloides, com a decaprenil difosfato 

sintase da Schizosaccharomyces pombe, e com a GGPP sintase e FPP sintase da 

Thermoplasma volcanium, revelando um grau de similaridade entre elas. Devido à grande 

unidade celular e do grande número de moléculas na proteína em unidade assimétrica e a falta 

de simetria não cristalográfica bem definida, a determinação dos cristais de OPPs em 

Escherichia coli não é simples (GUO et al., 2004). O mesmo deve acontecer com outros 

membros da família, já que existem poucos cristais definidos. Apesar da OPPs apresentar-se 

conservada dentro do clado Apicomplexa, portanto ainda não se pode confirmar uma estrutura 

secundária para OPPs do P. falciparum devido à falta de dados sobre a família da proteína. O 

doking revelou que a molécula 4a testada pode interagir com a OPPs predilecionada a partir 

de um template em que houve 26 % de identidade, em quatro lugares diferentes, com nove 

conformações, todas com alta energia de afinidade. Estudos ainda estão sendo conduzidos 

para a realização do docking com o composto 4c bem como para o refinamento dos 

resultados.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 Entre os três derivados de hidroxi-naftoquinonas testados o composto 4c foi o que teve 

melhores resultados, com menor IC50, melhor índice de seletividade (> 100), menos sinal 

de toxicidade aguda in vivo e possibilidade de inibição da biossíntese da menaquinona, 

tocoferol e filoquinona na via dos isoprenóides; 

 O composto 4a apresentou mais sinais de toxicidade, com o menor índice de seletividade e 

mais sinais de hepatotoxicidade, como esteatose, apesar de ter inibido mais eficientemente 

a biossíntese da menaquinona e do tocoferol na biossíntese dos isoprenóides; 

 O composto 4d promove atraso no ciclo  intraeritrocítico do P. falciparum, o que pode 

significar diferenças no seu mecanismo de ação ou metabolismo durante o curso do ciclo; 

 Nenhum dos três compostos causou hemólise nas doses testadas, o que pôde ser 

comprovado pelo teste in vitro, como também pela análise histopatológica do baço; 

 Nos estudos in silico, o doking revelou que a molécula 4a testada pode interagir com a 

OPPs predilecionada em quatro lugares diferentes, com nove conformações; 

 Modificações na estrutura com composto 4c, como formação de sal ou complexação com 

β-ciclodextrina, podem ser interessantes, pois essas técnicas de melhoramento da 

solubilidade podem aumentar a eficácia do composto à medida que possibilitam um 

aumento da biodisponibilidade como consequência da melhora da solubilidade. 
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APÊNCIDE A – COLUNA DE SEPARAÇÃO MAGNÉTICA (MACS Separation 

Columns “CS”, Miltenyi Biotec) 
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APÊNDICE B – ESQUIZONTES PURIFICADOS OBTIDOS APÓS A 

SEPARAÇÃO EM COLUNA MAGNÉTICA. 
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ANEXO A - Esquema de doses a serem utilizadas para o teste de toxicidade aguda 

recomendado pela OECD. Caso a toxicidade não seja conhecida, é recomendado iniciar 

com a dose de 300 mg/kg. 

 

Fonte: OECD/OCDE nº 423 (2001) 

 


