
OBJETIVOS 
   O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a atividade antiplasmodial 

e citotoxicidade de novos compostos obtidos pelo processo de 

hibridização. 

   Com o advento de cepas de Plasmodium resistentes novas estratégias 

terapêuticas tornaram-se necessárias para o controle da Malária. Tem 

sido demonstrado na literatura o emprego do anel 4-aminoquinolínico 

hibridizado a diferentes grupamentos químicos na tentativa de obter 

compostos com atividade antiplasmodial, mesmo na presença de cepas 

resistentes as aminoquinolinas. No processo de hibridização, dois ou 

mais grupos farmacofóricos são unidos, por meio de estruturas 

químicas, que tem por objetivo manter, ou melhorar a atividade do 

composto. 
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AVALIAÇÃO ANTIPLASMODIAL IN VITRO DE COMPOSTOS SINTETIZADOS A PARTIR DO ANEL 4-

AMINOQUINOLÍNICO HIBRIDIZADO A DIFERENTES GRUPAMENTOS AROMÁTICOS POR LIGANTES 

HIDRAZONAS 

MATERIAIS E MÉTODOS 
   Foi desenvolvido pelo processo de hibridização molecular uma série 

de 5 moléculas, aqui denominadas H1, H2, H3, H4 e H5. Na síntese, ao 

anel 4-aminoquinolínico, foram adicionados diferentes grupos 

aromáticos por meio de ligações do tipo hidrazona. Foi realizado o teste 

de hemólise, em que hemácias humanas (Parecer do comitê de ética 

em pesquisas com seres humanos- UFJF nº 2.160.565) são submetidas 

a diferentes concentrações dos compostos em estudo. O percentual de 

hemólise é quantificado por meio da absorbância do sobrenadante da 

cultura, após 24 horas de incubação. A avaliação da citotoxicidade da 

série química foi realizada em fibroblastos humanos WI-26VA4, pelo 

método do MTT. Foi realizada a cultura in vitro de P. falciparum W2 ( 

cloroquina-resistente) e atividade antiplasmodial in vitro, foi verificada 

pelo ensaio de ELISA HRPII, após adição dos compostos à cultura. 

   Os índices de seletividade dos compostos foram avaliados pela razão 

dos valores de CC50 (Concentração citotóxica para 50% das células) e 

IC50 ( Concentração Inibitória de 50% dos parasitos). 
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  CC50 (µM ) IC50(µM) 

CC50 WI26VA4/ 

IC50 

H1 10,77 ±1,58a 0,235 ± 0,007a 45,82 

H2 7,27 ± 0,544a 0,235 ± 0,021a 30,93 

H3 2,42 ± 0,48a 0,215 ± 0,064a 11,25 

H4 12,89 ± 0,2616a 0,62 ± 0,007b 20,62 

H5 82,04±12,87b 4,06* 20,2 

Cloroquina >19,38* 0,053±0,016c >365,66 

CONCLUSÕES 

   Ao avaliar o potencial hemolítico, foi verificado que nenhum  

composto foi capaz de promover mais que 10% de hemólise Quando 

comparado ao percentual do grupo controle, representado por uma 

solução de saponina 1%, foi observado que todos foram 

significativamente diferentes do controle positivo, ainda quando 

testados na maior concentração (150µM). (Figura 1)  

   Trabalhos anteriores já observaram atividade antiplasmodial 

relacionada ao grupamento hidrazona, o que corrobora dados 

encontrados neste estudo. 

   Os valores de índice de seletividade revelam o quanto um composto 

pode ser efetivo ao eliminar o parasito sem provocar toxicidade nas 

células estudadas. Os resultados de IS apresentaram valores entre 

11,25 a 45,82. Dados da literatura mostram que compostos com IS>10 

são promissores, e isso foi observado para todas as moléculas deste 

estudo.  

  O processo de hibridização molecular utilizando o grupamento 

hidrazona manteve a atividade do anel 4-aminoquinolínico. Esta 

observação foi importante uma vez que o teste foi realizado sobre uma 

cepa cloroquina-resistente.  

   Apesar do IS da cloroquina ter sido superior, é importante salientar que 

o processo de síntese manteve a atividade do anel quinolínico e que 

esses compostos são promissores no tratamento de cepas não 

resistentes e futuramente pode ser mais um candidato terapêutico 

alternativo. Novas abordagens químicas serão necessárias para avaliar 

como alterações dos grupamentos químicos poderão agir de maneira 

mais eficaz  sobre cepas resistentes.  

Os valores de CC50 e IC50 foram expressos como média ± desvio padrão. Diferentes letras na mesma 

coluna representam diferenças significativas determinadas pelo teste ANOVA, seguido de pós teste de 

Tukey (p<0,05). Valores indeterminados de CC50 e IC50(*), não foram avaliados estatisticamente. 

O processo de hibridização molecular  foi promissor na síntese de 

compostos pouco tóxicos e ativos contra Plasmodium, porém novas 

estratégias na síntese desta série precisam ser avaliadas para 

melhorar a eficácia em cepas resistentes. 

   Os valores de CC50 variaram de 2,42µM (H3) a 82,04 µM (H5). O 

composto H5 foi o menos citotóxico do que os demais, apresentando o 

maior valor de CC50. (Tabela 1). Os outros compostos tiveram valores 

de CC50, estatisticamente semelhantes. 

 Os valores de IC50 para os compostos H1, H2, H3 e H4 variaram de 

0,215 µM (H3) a 4,06µM (H5). Os compostos H1, H2 H3 apresentaram 

IC50 estatisticamente semelhantes (Tabela 1). 

Tabela 1: Ensaios de citotoxicidade e atividade antiplasmodial in vitro , e 

cálculo do Índice de Seletividade. 
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