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MATERIAIS E MÉTODOS

A malária é uma doença infecciosa causada por

protozoários do gênero Plasmodium. Em 2016,

ocorreram 216 milhões de casos da doença e esta foi

responsável 445 mil mortes (WHO, 2017). Devido ao

crescente surgimento e disseminação de resistência

dos plasmódios, especialmente Plasmodium falciparum,

aos antimaláricos disponíveis, a busca por novos

compostos efetivos e seguros para uso humano é

atualmente preconizada pela Organização Mundial de

Saúde (WHO, 2017). Visto que as aminoquinolinas são

capazes de inibir o desenvolvimento das formas

sanguíneas dos plasmódios evitando, assim, a

progressão da doença e, considerando ainda que a

avaliação dos níveis da Proteína II Rica em Histidina

(HRPII) de P. falciparum (cepa W2-cloroquina

resistente) por meio da técnica de ELISA e o modelo

murino de infecção por P. berghei ANKA são

rotineiramente utilizados para avaliação da eficácia de

uma droga, o presente trabalho teve por objetivo avaliar

por meio desses métodos a atividade antimalárica de

quatro compostos sintéticos quinolínicos (nomeados

aqui Quin1, Quin2, Quin3 e Quin4).
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In vitro

Compostos teste:

Quin 1

Quin 2

Quin 3 

Quin 4

Citotoxicidade -

MTT (WI)

Atividade 

Antiplasmodial –

HRPII (W2)

In vivo

105 hemácias 

infectadas (VI) por P. 

berghei ANKA 

♀ C57Bl/6

Tratamento (d3)

Quin3 (VO) 

15mg/Kg e 

50mg/Kg

Avaliação Clínica:

- Score Clínico

- Parasitemia

(citometria Fluxo)

Gráfico.1 Concentração da Quin3 x

viabilidade da célula WI, através do teste

MTT. CC50 >100 ug/mL.

Gráfico.2 Concentração da Quin3 x

viabilidade do Plasmodium falciparum,

através do teste HRPII. IC50 0,06ug/mL.

Legenda: VO: via oral

VI: via intravenosa

d3: Dia 3 – inicio do tratamento

Gráfico 4. Sobrevivência x dias pós

infecção. verde grupo não tratado, azul

cloroquina, laranja grupo Quin3 15mg/kg,

roxo grupo Quin3 50mg/kg. Marcação

vermelha representando janela de malária

cerebral.

Gráfico 3. Parasitemia x dias pós infecção.

Verde grupo não tratado, azul grupo

Cloroquina, laranja grupo Quin3 15mg/kg,

roxo grupo Quin3 50mg/kg. Linha vermelha

representando limite determinante para

hiperparasitemia.

Cloroquina Quin1 Quin2 Quin3 Quin4

CC50 (µg/mL) >100 9,41 >100 >100 >100

IC50 (µg/mL) 0,03 0,34 20,9 0,06 3,58

Tabela 1: CC50 e IC50 (µg/mg) expressados pelos compostos no teste

de MTT em célula WI e HRPII em Plasmodium falciparum cepa W2.

Nos testes in vitro de medição dos níveis de pfHRPII, o composto Quin3

demonstrou IC50 similar ao observado para a cloroquina (IC50=0,06ug/mL e

0,03 g/mL, respectivamente) sendo, então, selecionado para os testes in vivo.

Nos ensaios in vivo, todos os animais do grupo controle não tratado morreram

de MC. A Quin3 foi capaz de promover atraso no desenvolvimento da MC em

70% e 35% dos animais tratados com as doses de 50mg/kg e 15mg/kg,

respectivamente, e os demais animais que não desenvolveram MC, sucumbiram

à morte por hiperparasitemia, à partir do 15° dia pós infecção (Gráficos 3 e 4).

O composto teste mostrou-se promissor, pois inibiu ou retardou o

desenvolvimento da forma grave da doença em modelo murino.

Estudos complementares são necessários para esclarecer o

mecanismo de ação e os efeitos do composto.
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