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Há alguns anos o tratamento contra malária tem sido prejudicado 

devido ao surgimento de cepas resistentes de Plasmodium, inclusive ao 

tratamento com a terapia combinada com Artemisinina. Na tentativa de 

aumentar o espectro terapêutico, vários grupos de pesquisa têm 

buscado o desenvolvimento de novas moléculas. Neste trabalho foram 

realizados testes in vitro e in vivo para avaliar a atividade antiplasmodial 

de um novo grupo de moléculas (I1, I2, I3, I5, I6, I7).  A síntese foi 

realizada com bases no conceito de hibridização molecular, onde o anel 

4-aminoquinolínico foi conjugado a diferentes grupos aromáticos por 

meio de ligantes do tipo iminas.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram avaliados parâmetros de citotoxicidade em células Vero e 

WI26VA4. Foi realizado o teste de hemólise (Parecer do comitê de 

ética em pesquisas com seres humanos- UFJF nº 2.160.565). A 

atividade antiplasmodial in vitro contra P. falciparum W2  foi 

determinada pela técnica de ELISA-HRPII. Possíveis alterações no pH 

do vacúolo digestivo do parasito foram analisadas por microscopia 

confocal. As propriedades físico-químicas das moléculas foram 

avaliadas utilizando ferramentas computacionais. Por fim, a atividade 

antimalárica in vivo (Parecer CEUA- UFJF nº 043/2016)  foi verificada 

através do  teste supressivo de Peters em camundongos Swiss. O 

valor da inibição da multiplicação do parasito (IMP) foi calculado 

através das médias das parasitemias dos grupos tratados com o grupo 

não tratado. 

Os dados de citotoxicidade revelaram que os compostos não foram 

tóxicos para células Vero e hemácias até a concentração de 150 µM. 

Os compostos em geral apresentaram, valores de IC50 inferiores a 

1µM e elevados IS, sendo os melhores observados para as moléculas 

I3, I6 e I7 ( Tabela 1).  

RESULTADOS 

Propriedades físico-químicas in silico 

 Compo

stos 

Log P MM TPSA nOHN nOH NV 

I6 4,06 353,81 74,58 5 2 0 

I7 3,58 341,80 77,74 5 3 0 

Log P: coeficiente de partição octanol-água 

MM: massa molecular 

TPSA: área superficial polar topológica 

nOH: doadores de hidrogênio 

nOHN: aceptores de hidrogênio 

NV: número de violações à regra de Lipinski 

 

Tabela 3: Avaliação da atividade antimalárica supressiva in vivo dos compostos I6 e I7 

Dias 

pós-

infecção 

CQ 
ART 5 

mg/kg 
I6 I7 

10 mg/ 

kg 

MF 10 

mg/kg 
15mg/kg 15mg/kg 

5 94,28% 95,15% 72,64    71,32% 

9 41,36% 96,62% 21,67 40,13% 

Diante destes resultados podemos avaliar os compostos testados como promissores 

antimaláricos e mais testes serão necessários para comprovar sua eficácia e 

segurança. 

CONCLUSÕES 

Compostos 

 

 

Hemólise 

CC50  

(µM) 

 

 

Células 

Vero 

CC50 

(µM) 

 

Células WI26VA4 

CC50 

(µM) 

 

  

P. falciparum W2( 

IC50 

(µM) 

 

 

 

Índice de 

Seletividade= 

CC50 

WI26VA4/IC50  

 

 

I1 >150 >150 130±55,91*b  0,162±0,06a 802,46 

I2 >150 - >29,42 <0,092 ND 

I3 >150 >150 80,98±2,92a 0,205±0,106a 395,02 

I4 >150 - 25,33 ± 10,22a 0,26±0,014ab 97,42 

I5 - - 137,79± 46,88b 0,160±0,011a 861,18 

I6 >150 >150 > 28,26 0,145±0,021a ND 

I7 >150 - 170,7±14,14b 0,172±0,003a 992,44 

Cloroquina >150  >150 >19,38 0,053±0,016ab >365,66 

A microscopia mostrou que com a adição de I6 e I7 à cultura de P. 

falciparum, ocorreu alterações no microambiente do vacúolo digestivo 

aumentando o pH interno e reduzindo a fluorescência (que está 

associada a um pH ácido)(Figuras 1,2 e 3). Tal observação é 

condizente com compostos ativos cujo mecanismo de ação é 

semelhante, como a Cloroquina e o Artesunato. 

Avaliando in silico as propriedades físico-químicas dos três compostos 

citados (tabela 2), todos foram promissores para serem administrados 

via oral, conforme a regra dos “5” de Lipinski. 

Quando foi avaliada a atividade in vivo no modelo murino (Tabela 3), I6 

e I7 obtiveram valores importantes de IMP no 5º dia pós-infecção (I6= 

72,64% e I7= 71,32%) e melhoraram a sobrevida  (Figura 4 A e B) dos 

animais, quando comparados ao grupo não tratado.   

Tabela 1: Avaliação da citotoxicidade dos derivados quinolínico (CC50) sobre diferentes células, 

avaliação da atividade in vitro (IC50) e índice de seletividade (IS) 

Tabela 2: Análise in silico  das propriedades físico-químicas dos compostos através do programa 

Molinspiration. 

Figura 1: Microscopia confocal (objetiva 64X) 

para avaliação da atividade do antimalárico 

padrão Artesunato. A ( Painel 1), I6 (Painel 2), 

I7 (Painel 3) A– contraste de fase (DIC); B – 

Fluorescência antes da adição do composto; 

C – Fluorescência após a adição do 

composto; D – Fusão das imagens antes da 

adição do composto; E – Fusão das imagens 

depois da adição do composto. 

Figura 4: Análise da sobrevivência dos camundongos por 30 dias 

após o tratamento com os compostos I6 (A) e I7 (B) a 15mg/kg  

após teste supressivo. 
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Figura 2. Redução da intensidade de  fluorescência do vacúolo 

digestivo de P. falciparum W2. ao logo do tempo. 

Figura 3.  Diferença entre as intensidades de fluorescência 

emitida no vacúolo após adição de I6 e I7 na cultura. 
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ND – não determinado – Para a comparação dos valores de CC50 e IC50, na mesma  

coluna foi realizado ANOVA, pós-teste de Tukey, p<0,05 foram considerados significativos. 
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