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INTRODUÇÃO: 

A malária é uma das principais doenças em países tropicais e subtropicais do mundo, causada 

por parasitas protozoários do gênero Plasmodium. Em 2020, foram estimados mundialmente 229 

milhões de casos de malária e 627.000 mortes [1]. As espécies Plasmodium falciparum e Plasmodium 

vivax causam a grande maioria de mortes e infecções, por conta disto são os principais alvos dos 

esforços de prevenção e erradicação da malária [2]. Plasmodium falciparum está mais comumente 

presente na África Subsaariana, local onde já é possível encontrar casos de resistência a artemisinina, 

fármaco chave no tratamento contra a malária [3]. Além disso, já é estabelecida a resistência da cepa a 

cloroquina graças a mutação em uma proteína transmembrana (PfCRT) localizada na membrana do 

vacúolo digestivo que eflui a cloroquina para o citosol do protozoário [4]. Com isso, a resistência aos 

antimaláricos vem se tornando um dos maiores entrave no combate à malária, ocasionando novos surtos 

da doença [5]. Isto agravado à resistência cruzada, ou seja, quando a resistência adquirida a um 

determinado fármaco pode prejudicar fármacos semelhantes, gera a necessidade de procurar novos 

antimaláricos com mecanismos de ação inovadores [6] . O uso de ferramentas bioinformáticas e de 

triagem de alto rendimento pode permitir o reposicionamento de fármacos para o tratamento da malária, 

sendo esta estratégia muito vantajosa já que os candidatos ao reposicionamento muitas vezes passaram 

por vários estágios de desenvolvimento clínico e, portanto, têm segurança bem conhecida [7]. São 

descritos diversos casos de medicamentos aprovados pela FDA que se demonstraram ativos contra 
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outros alvos, e com isso puderam ser usados com vantagem terapêutica para serem reposicionados e 

usados contra outras enfermidades [8]. Dentre as opções de fármacos, a pesquisa por drogas 

antitumorais com atividade antimalárica vem se mostrado uma estratégia com grande eficácia contra 

parasitas resistentes aos tratamentos existentes [9,10]. 

METODOLOGIA: 

 Os compostos utilizados neste trabalho foram previamente selecionados pelo nosso grupo por 

meio do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Reposicionamento in silico de fármacos para 

malária a partir de dados de transcritômica” [11]. O estudo buscou genes expressos simultaneamente nos 

estágios de P. falciparum e P. vivax, e os conjuntos foram filtrados na plataforma PlasmoDB [12]. Em 

seguida, se procurou nas bases DrugBank e Therapeutic Target Database  alvos homólogos aos 

transcritos e fármacos associados a eles [13]. Então, foram pesquisados compostos similares aos 

fármacos selecionados, na plataforma Chemical Checker [14] (Figura 1). Os fármacos e compostos 

similares foram avaliados em uma triagem virtual com modelos de predição de atividade para duas cepas 

e quatro estágios de P. falciparum. E por fim, foram selecionados dois fármacos candidatos ao 

reposicionamento para o tratamento da malária: LDT 710 e LDT 711.  

Figura 1. Representação em fluxograma da obtenção dos fármacos. Fonte: AZEVEDO, Beatriz Rosa. 2021 

 Ensaios fenotípicos foram feitos fazendo uso de modelos in vitro de P. falciparum sensíveis (3D7) 

[15] e resistentes (Dd2) à cloroquina [16] segundo o método candle jar [17]. Brevemente, eritrócitos 

infectados com P. falciparum foram cultivados em eritrócitos humanos do tipo O+ (UNICAMP, 

Hemocentro, Brasil) em hematócrito final de 5% em meio completo (RPMI-1640 contendo 10% de 

plasma humano A+ pH 7,4) mantidos em estufa a 37ºC com 5% CO2, 5% O2 e 90% N2 como previamente 

descrito por Trager et al [18]. A parasitemia foi monitorada diariamente mediante esfregaços, corado com 

Giemsa, e visualizada em microscópio óptico. Foi realizada a sincronização da cultura em estágio de 

anel com solução de 5% D-Sorbitol anteriormente aos experimentos [19].  

Realizou-se ensaios de concentração inibitória em cepas de P. falciparum em placas de cultura 

de 96 poços com parasitemia de 0,5% e 2% de hematócrito. Todos os ensaios apresentaram controle 

positivo (poços não tratados) e controle negativo (poço tratados com 5µM de artesunato). Além disso, a 

cloroquina foi utilizada como padrão nos ensaios de EC50. As placas foram incubadas a 37°C sob 
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atmosfera de 5% de CO2, 5% O2 e 90% N2 por 72 horas. Ao término da incubação, as placas foram 

congeladas por 24h, posteriormente foram descongeladas e as suspensões de parasitos foram 

reveladas mediante o procotolo SYBRGreen (Sigma) como é descrito por Leidenberger et al [20]. As 

leituras foram realizadas no leitor de placas CLARIOstar em comprimento de onda  483 nm excitação -

530 nnm emissão.  

A validação da citotoxicidade dos compostos foi testada por meio de ensaios de MTT. Para os 

ensaios foram utilizadas duas linhagens celulares de mamíferos: células HepG2 (hepatoma humano) e 

COS-7 (fibroblastos de rim de macaco). As células foram cultivadas em meio DMEM suplementadas 

com 10% de soro fetal bovino inativado e incubadas a 5% de CO2 e 37ºC. Os ensaios foram feitos em 

microplacas de 96 poços na presença e ausência de drogas e incubadas por 72h a 37ºC com pressão 

constante de CO2 a 5%. Posteriormente, foi adicionado a solução de MTT, e após 4h as células e os 

cristais de formazan foram solubilizados em 100 µL de isopropanol e novamente incubadas por 60 

minutos a temperatura ambiente sob agitação constante, e subsequentemente realizada a leitura da 

Absorbância obtida para cada tratamento (A590nm) em espectrofotômetro. 

A análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPAD Prism v.9. Para calcular o EC50 

nos estágios sanguíneos assexuais dos parasitos e CC50 das linhagens celulares foi feita uma curva de 

regressão não linear com dados das concentrações expressas em escala logarítmica. O índice de 

seletividade (IS) foi calculado a partir da divisão da concentração inibitória em células de mamíferos 

(CC50) pela concentração efetiva calculada dos testes realizados nos parasitos (EC50) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir dos ensaios de concentração inibitória foi possível avaliar a atividade in vitro dos 

compostos LDT 710 e LDT 711 contra cepas de P. falciparum cloroquina-sensível e cloroquina-

resistente, identificando uma inibição do crescimento superior a 90% na linhagem sensível (Pf-3D7) e 

>50% de inibição na linhagem resistente (Pf-Dd2) a uma concentração única 1 µM (Tabela 1).  

Analisando os dados, é possível observar que a porcentagem de inibição dos compostos não se mostrou 

absoluto. No entanto são valores interessantes considerando que ambos não foram projetados 

inicialmente como antimaláricos.  

Cód. 

LDT 

% Inibição 

3D7 (1 µM) 

% Inibição 

Dd2 (1 µM) 

∆ EC50  

3D7 (µM) 

∆ EC50  

Dd2 (µM) 

¥ CC50 

COS-7 (µM) 

¥ CC50 

HEPG2 (µM) 

IS* IS** 

710 94.75 ± 3.5 96.67 ± 1.15 0,005 ± 0,0008 0,006 ± 0,003 0,32 ± 0,2 0,24 ± 0,2 64 48 

711 55.33 ± 14.57 78.33 ± 21.96 0,54 ± 0,05 0,66 ± 0,1 0,09 ± 0,1 2,69 ± 3,7 0,2 6,1 

CQ 100 100 0,0035 ± 0,0004 0,056 ± 0,01 - - - - 

Tabela 1. Dados de EC50 correspondentes aos testes a 1µM  das drogas LDT 710 e LDT 711 nas cepas de Plasmodium Falciparum 
sensível (3D7) e não-sensível (Dd2). 
ΔOs dados são média ± desvio padrão e são derivados de triplicata de experimentos independentes 
¥ Os dados são média  ± desvio padrão e são derivados de duplicata de experimentos independentes 
*Índice de seletividade calculado entre a cepa CC50 COS7 e EC50 3D7.  
**Índice de seletividade calculado entre a cepa CC50 HepG2 e EC50 3D7  
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Destaca-se o composto LDT 710, que possui inibição acima de 90% tanto na cepa não-sensível 

quanto na sensível e dispõe de valores de EC50 bastante próximos a cloroquina. Ou seja, seus valores 

de concentração inibitória em cepas de P. falciparum, sendo um fármaco antitumoral não descrito como 

antimalárico, se aproximam a um fármaco utilizado como medicamento padrão contra a malária.  

Com isto, os resultados observados, geram um interesse importante nestes medicamentos 

devido ao seu potencial de inibição no crescimento do parasito em fase assexuada do P. falciparum. No 

entanto, os valores de citotoxicidade obtidos tanto na cepa tumoral (HEPG2) quanto não tumoral (COS-

7) se mostraram elevados, em comparação com os valores de outros antimaláricos, resultado justificado 

por se tratar de antitumorais. O ensaio de suscetibilidade é a etapa que inicia dos estudos de 

reposicionamento de fármacos e a partir dos resultados observados direciona-se ou não, os teste in vivo 

em modelos de camundongos. Deste modo, o avanço dos ensaios experimentais está intrinsicamente 

ligado ao índice de seletividade apresentado in vitro. De acordo com os resultados alcançados por meio 

deste estudo, o composto LDT 710 apresenta índice de seletividade >10, apresentando potencial para 

avançar nos ensaios in vivo no contexto de reposicionamento de fármacos para o tratamento da malária.  

CONCLUSÕES: 

Com os resultados obtidos neste trabalho é possível concluir a eficácia de estudos de 

reposicionamento de fármacos. Compostos previamente projetados como antitumorais demonstraram 

uma boa inibição do protozoário Plasmodium falciparum em testagem in vitro, sendo esses resultados 

representação de um modo de contornar os obstáculos causados pelo recente surgimento da resistência 

desses microrganismos aos medicamentos atuais para seu tratamento.  
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