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RESUMO  

A malária é uma doença parasitária que acomete grande parte da população 

mundial. Na ausência de uma vacina eficaz, seu tratamento depende do uso de 

quimioterápicos e a necessidade de novos tratamentos é reforçada pela crescente 

resistência identificada aos antimaláricos atuais. Dentre os alvos moleculares passíveis 

de intervenção, o transportador de hexoses do Plasmodium falciparum (PfHT) tem se 

destacado, uma vez que desempenha uma função vital para o parasito - o transporte de 

glicose. Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar, através de dinâmica 

molecular, o comportamento de inibidores sintéticos da PfHT e testá-los in vitro nos 

parasitos para comprovação de sua ação. Realizaram-se a ancoragem e a dinâmica 

molecular, com quatro derivados glicosídeos que posteriormente foram testados contra 

cepas de P. falciparum cloroquina-resistente (W2) utilizando o teste tradicional. Além 

disso, foi realizado o ensaio de citotoxicidade utilizando a linhagem celular WI-26VA4 

pelo teste de MTT para verificação da viabilidade celular. A captação de glicose contra 

a cepa P. falciparum (W2) foi verificada utilizando o composto com menor valor de 

IC50 e o 3361 como controle. Como resultado pela ancoragem molecular observou-se 

que os derivados de O-(undec-10-en)-l-D-glicose utilizados para validar o modelo da 

PfHT apresentam ligações de hidrogênio entre o radical osídico com o resíduo 

asparagina que está presente em todos os complexos ligante-receptor na análise do 

diagrama 2D e o mesmo padrão é verificado com o ligante ALF5. Além disso, na 

análise da dinâmica molecular pelo gráfico de RMSD observou-se estabilidade do 

sistema ao final dos 200ns de simulação e permite observar que os ligantes estão 

impedindo a passagem de glicose. Experimentalmente verificou-se que os derivados 

glicosídeos não apresentam citotoxicidade, que o ALF5 possui menor valor de IC50 e 

que nos testes de captação de glicose foi possível verificar inibição da captação de 

glicose pelo parasito na presença deste. Desta forma, os resultados apontam para uma 

correlação entre os resultados teóricos e experimentais, sugerindo que estes compostos 

podem ser usados para inibir a PfHT, que é um potencial alvo farmacológico. 

 

Palavras-chave: malária, PfHT, modelagem molecular, ensaio biológico. 
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ABSTRACT 

Malaria is a parasitic disease that affects a large part of the world population. In the 

absence of an effective vaccine, its treatment depends on the use of chemotherapeutics 

and the need for new treatments is reinforced by the growing resistance identified to 

current antimalarials. Among the molecular targets susceptible to intervention, the 

Plasmodium falciparum hexoses transporter (PfHT) has been prominent, since it plays a 

vital role for the parasite - glucose transport. Thus, the present study had as objective to 

analyze, through molecular dynamics, the behavior of synthetic inhibitors of PfHT and 

to test them in vitro in the parasites to prove their action. Anchorage and molecular 

dynamics were performed, with four glycosidic derivatives that were later tested against 

chloroquine-resistant (W2) P. falciparum strains using the traditional test. In addition, 

the cytotoxicity assay using the WI-26VA4 cell line was performed by the MTT test to 

verify cell viability. Glucose uptake against P. falciparum strain (W2) was verified 

using the compound with the lowest IC50 value and 3361 as a control. As a result of the 

molecular docking it was observed that the O-(undec-10-en)-D-glucose derivatives used 

to validate the PfHT model exhibit hydrogen bonds between the osydic radical and the 

asparagine residue which is present in all ligand receptor complexes in the analysis of 

the 2D diagram and the same pattern is verified with the ALF5 linker. In addition, in the 

analysis of the molecular dynamics by the RMSD graph, stability of the system was 

observed at the end of the 200ns of simulation and allows to observe that the binders are 

impeding the passage of glucose. Experimentally it was verified that the glycoside 

derivatives do not present cytotoxicity, that the ALF5 has lower value of IC50 and that 

in the tests of glucose capture it was possible to verify inhibition of the uptake of 

glucose by the parasite in the presence of this one. Thus, the results point to a 

correlation between theoretical and experimental results, suggesting that these 

compounds can be used to inhibit PfHT, which is a potential pharmacological target. 

 

 

Keywords: malaria, PfHT, molecular modeling, biological assay 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Malária 

A malária é um problema de saúde que, de acordo com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), afeta mais de 216 milhões de pessoas no mundo, ocasionando cerca 

de 445 mil mortes a cada ano, podendo levar a mais óbitos do que a AIDS devido ao seu 

alcance epidemiológico e pela possibilidade de desenvolvimento de quadros graves 

(Aguiar, Rocha et al. 2012; WHO 2016; WHO 2017). Apesar das reduções no número 

de casos de malária no mundo, entre 2014 e 2016, aumentaram substancialmente a 

incidência (WHO 2017).  

A necessidade de acelerar os progressos na redução da malária é reconhecida e a 

OMS desenvolveu a estratégia técnica global (Global Technical Strategy - GTS) para a 

Malária 2016-2030, que estabelece uma visão para acelerar o progresso em sua 

eliminação e que é complementada pelo plano Roll Back de Malária, denominado 

Action and Investment to defeat Malaria (AIM) para combater a malária 2016-2030. 

Juntos esses documentos enfatizam: i) a necessidade de acesso universal às intervenções 

para a prevenção, diagnóstico e tratamento da malária; ii) todos os países devem 

acelerar os esforços para eliminação da malária e iii) que a vigilância da malária deve 

ser uma intervenção central. Com isso, reconhecem também a importância da inovação 

e da investigação, partilham as mesmas metas globais para 2030 e os mesmos marcos 

para 2020 e 2025 (WHO 2016). O relatório anual mundial sobre a malária de 2017 

aponta à importância da atenção a malária, uma vez que houve um aumento do número 

de casos (WHO 2017). 

Os hospedeiros humanos mais vulneráveis do parasito são crianças, idosos, 

gestantes, imunossuprimidos e pessoas que passaram longos períodos fora da área de 

transmissão e não adquiriram imunidade (Lamikanra, Brown et al. 2007; Weinberg and 

Moon 2009). A malária pode ser causada por qualquer uma das cinco espécies de 

plasmódios: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale e P. knowlesi, 

sendo o P. falciparum o protozoário mais virulento e juntamente com P. vivax são as 

principais causas de morte (Lamikanra, Brown et al. 2007). 

Assim, como a maioria das doenças tropicais, a malária predomina em regiões 

tropicais e subtropicais incluindo a África Subsaariana, Ásia, América Latina e em 

menor grau o Oriente Médio e partes da Europa (Fig. 1). O potencial climático para a 
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transmissão da malária por P. falciparum pode constituir um importante fator que 

influencia na distribuição espacial de sua urbanização. Desta forma é possível verificar 

a persistência da malária (Flückiger and Ludwig 2017).  
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Figura 1: Países endêmicos de malária em 2000 e 2016. Fonte: Adaptado de (WHO 2016). 

                     Países endêmicos da malária, 2016                                         Países endêmicos em 2000, não mais endêmicos em 2016 

 

                  Países não endêmicos para a malária, 2000                             Não Aplicável 
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A transmissão da malária está relacionada a fatores biológicos (presença de alta 

densidade de mosquitos vetores, agente etiológico e população suscetível), geográficos 

(altos índices de pluviosidade, amplitude da malha hídrica e a cobertura vegetal), 

ecológicos (desmatamentos, construção de hidroelétricas, estradas e de sistemas de 

irrigação, açudes) e sociais (presença de numerosos grupos populacionais morando em 

habitações com ausência completa ou parcial de paredes laterais e trabalhando próximo 

ou dentro das matas) (Desai, ter Kuile et al. 2007; Garcia 2010; Aguiar, Rocha et al. 

2012). 

Na América Latina, aproximadamente 170 milhões de pessoas estão em áreas de 

risco de transmissão da malária. Das notificações ocorridas nesse continente, cerca de 

60% dos casos são originárias do Brasil. As infecções mais frequentes são causadas 

pelas espécies P. vivax (74,2%), P. falciparum (25,7%) e menos de 0,1% por P. 

malariae (Arevalo-Herrera, Quiñones et al. 2012).  

No Brasil, a malária provavelmente surgiu devido ao intenso transporte marítimo 

com o Senegal. No início da década de 40 do século passado houve um grande surto da 

doença com cerca de 6 milhões de pessoas infectadas. Uma campanha nacional de 

erradicação baseada na pulverização de diclorodifeniltricloroetano (DDT) e tratamento 

dos casos febris com cloroquina foi lançada pelo governo nos anos 50, conforme 

recomendações da OMS. Em 1952, um método de profilaxia medicamentosa - o sal 

cloroquinado - idealizado por Mário Pinotti, diretor do Serviço Nacional de Malária, foi 

instituído experimentalmente em trabalhos de campo na tentativa de solucionar o 

problema endêmico da Amazônia (Silva and Hochman 2011). Essas campanhas 

conseguiram conter a malária, pois na década seguinte registrou-se o menor número de 

casos (Fig. 2) (Oliveira-Ferreira, Lacerda et al. 2010). No entanto, na década de 60 o 

governo brasileiro lançou e patrocinou um projeto de colonização em massa na região 

norte da Bacia Amazônica. Este movimento rápido e descontrolado de indivíduos não 

imunes juntamente com o surgimento e expansão de cepas cloroquina resistentes (CQR) 

de P. falciparum para outros estados como Acre, Roraima, Amapá, Mato Grosso e Pará 

(Ferraroni, Speer et al. 1981) conduziu a um aumento de 10 vezes na incidência de 

malária entre 1970 e meados de 1980 (Fig. 2). 

Os valores mais elevados nos casos de malária ocorreram em 1999 (Fig. 2) 

período em que governo implementou um plano de intensificação das ações de controle 
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da malária. No entanto, o impacto dessa estratégia demonstrou que ações isoladas não 

eram suficientes para o controle (Gama, Lacerda et al. 2011).



25 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Variação temporal do número de casos de malária registrados no Brasil de 1960 a 2009 de acordo com as espécies de Plasmodium. Em que CQR: Resistência a Cloroquina, SPR: 
Resistência a Sulfadoxina-pirimetamina, TCA: Terapia combinada à base de Artemisinina, SP: Sulfadoxina-pirimetamina. Fonte: Adaptado de (Gama, Lacerda et al. 2011). 
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Nos últimos anos a doença tem se concentrado na região da Amazônica (Fig. 3), 

que inclui os seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia e Roraima (SIVEP 2015). Existem vários fatores nessa região que 

fazem dela um local altamente propício para a transmissão da malária, tais como: a 

presença abundante do mosquito vetor, Anopheles darlingi, o principal vetor 

transmissor da malária no Brasil, clima equatorial úmido, desmatamento, ocupação 

desordenada de grupos populacionais em habitações inadequadas e a urbanização do 

mosquito vetor (Tauil 2011). 

 

 
Figura 3: Mapa de distribuição da malária no Brasil. Fonte: Adaptado de 

(SIVEP 2015). 
 

 

O quadro epidemiológico da malária no Brasil continua preocupante. Segundo 

dados do Ministério da Saúde e da OMS, no ano de 2016, foram registrados 175.700 

casos. Destes houve um aumento no Pará (107%), Amazonas (43%) e Roraima (10%). 

O P. vivax é a principal espécie causadora das infecções, com 86% casos registrados, 

enquanto o P. falciparum é responsável por 13% e P. malariae raramente é observado 
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(Oliveira-Ferreira, Lacerda et al. 2010; WHO 2017). Adicionalmente a transmissão por 

P. falciparum, forma mais virulenta tem declinado nos últimos anos (Tauil 2011). No 

entanto conforme destaca a OMS houve um aumento dos casos, e o relatório de 2017 

deve ser utilizado como direcionador nas estratégias a serem empregadas. Para o 

Ministério da Saúde o aumento pode estar associado às condições climáticas e ao 

próprio ciclo da doença. No entanto, especialistas apontam outro fator que é a mudança 

no modelo de combate a doença como a integração das equipes de controle da dengue e 

malária, que anteriormente eram separadas. Destacam que é essencial a continuidade 

das ações e o fortalecimento e a manutenção da vigilância em áreas de transmissão da 

doença, evitando a reintrodução da malária em regiões onde a transição já foi 

interrompida (WHO 2017). 

A alarmante resistência aos fármacos empregados na quimioterapia da malária 

levou a OMS a prever que, na ausência de novas estratégias para o combate à malária, o 

número de pessoas parasitadas duplique em todo o globo (Newman 2010). Ressalta-se, 

porém, que a malária é uma doença evitável e tratável, desde que sejam implantadas 

adequadamente as intervenções que incluem o controle do vetor através do uso 

adequado de mosquiteiros empregados com inseticidas, quimioprofilaxia em 

hospedeiros mais vulneráveis, diagnóstico rápido em casos de suspeita e o tratamento 

com medicamentos de acordo com o agente etiológico (Greenwood, Fidock et al. 2008; 

Aguiar, Rocha et al. 2012). 

Aguiar (2012) e colaboradores demonstraram que o interesse em erradicar a 

malária, juntamente com apoio financeiro, tem promovido a seleção de várias 

moléculas, algumas das quais se espera interromper a transmissão da doença (Aguiar, 

Rocha et al. 2012) enquanto Dembele e colaboradores destacaram a importância de 

proteger populações que viajam para regiões endêmicas de malária. Portanto, mesmo 

nos países nos quais não há casos endêmicos, as autoridades sanitárias devem estar 

atentas a doença (Dembele and Yakubu 2017). Além disso, Alberer e colaboradores 

ressaltam que a sintomatologia inespecífica da doença podem levar a um diagnóstico 

inadequado em viajantes. Desta forma, o conhecimento dos sinais e sintomas clínicos, 

diagnóstico, tratamento e prevenção da malária é uma ferramenta importante para a 

saúde (Derbyshire, Mota et al. 2011; Alberer, Löscher et al. 2016). 
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Ménard e colaboradores caracterizaram a infecção e a imunidade causada por 

malária. A qual inicia com uma fase assintomática, em que os esporozoítos inoculados 

pelo mosquito transformam-se em merozoítos, que infectam eritrócitos. Esta fase pré-

eritrocítica do ciclo de vida do parasito não é bem descrita, no entanto a compreensão da 

resposta imune auxilia no entendimento da relação entre o hospedeiro e as fases pré-

eritrocíticas. A primeira fase da infecção, a fase pré-eritrocítica (PE), é clinicamente 

assintomática. Somente após a replicação do parasito no fígado e a infecção de 

eritrócitos, surgem os sintomas. A fase PE compreende esporozoítos (fase infecciosa) e 

os estádios do fígado. Uma vez injetados por um mosquito, os esporozoítos podem 

permanecer na pele, ser transportados nos vasos linfáticos para drenar os gânglios 

linfáticos ou deslocar pela corrente sanguínea para o fígado. No fígado, os esporozoítos 

passam por replicação e desenvolvimento e se transformam nos merozoítos que são 

liberados do fígado para infectar eritrócitos  (Ménard, Tavares et al. 2013). 

 

1.2 Plasmódios 

O P. falciparum é o agente etiológico mais comum no mundo conforme relata 

a OMS. No entanto, a parasitose provocada pelo P. vivax, que foi previamente 

considerada benigna, é associada a casos fatais (Hay, Guerra et al. 2004; Price, Tjitra et 

al. 2007; Wells, Burrows et al. 2010).  

Os parasitos P. malariae e P. ovale são menos prevalentes e provocam um 

menor número de casos graves em humanos enquanto o P. knowlesi, parasito de 

macacos, foi identificado como causador da doença humana no Sudeste da Ásia (Cox-

Singh, Davis et al. 2008). 

O P. falciparum é causador de uma severa morbidade e altos números de 

mortalidade (Wells, Burrows et al. 2010).  Em sua sintomatologia apresenta febres e 

complicações tais como, insuficiência renal, acidose metabólica, perda das funções do 

fígado, anemia grave e coma e as formas graves incluem a malária cerebral (Marsh, 

Forster et al. 1995; Marsh, Forster et al. 1995; Laishram, Sutton et al. 2012).  

Durante as diferentes fases do ciclo de vida, a capacidade do parasito de usar 

fontes de energia pode ser alterada (Naula, Logan et al. 2010) e, particularmente no caso 

da glicose, que é sua principal fonte de energia (necessária para a produção de ATP em 
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fases sanguíneas assexuadas, de reprodução rápida e para a replicação nas fases 

intraeritrocíticas) (Slavic, Krishna et al. 2011), a diminuição ou inibição do seu 

transporte prejudica o metabolismo e altera os valores de pH do parasito.  

 

1.3 Ciclo de vida das espécies de Plasmodium sp que infectam o homem  

 

Os parasitos transmissores de malária pertencem ao gênero Plasmodium 

(Aguiar, Rocha et al. 2012). O ciclo da malária possui dois hospedeiros, um vertebrado, 

que é o homem, e um invertebrado, que é a fêmea de um mosquito anofelino. As fontes 

de infecção para os mosquitos são pessoas que abrigam formas sexuadas do parasito 

(Fig. 4) (Miller, Ackerman et al. 2013; Karunajeewa and Mueller 2016).  
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Figura 4: Ciclo biológico do Plasmodium sp. Fonte: Adaptado de (Karunajeewa and Mueller 2016).
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O ciclo biológico dos plasmódios humanos compreende duas fases: uma fase 

assexuada ou esquizogônica, que se passa no ser humano, e outra sexuada ou 

esporogônica, que se passa nas fêmeas do mosquito vetor do gênero Anopheles 

(Greenwood, Fidock et al. 2008; Karunajeewa and Mueller 2016). A infecção no 

hospedeiro se inicia quando esporozoítos de Plasmodium são injetados na pele durante 

o repasto sanguíneo do vetor infectado juntamente com substâncias anticoagulantes e 

vasodilatadoras. Cerca de 15 a 200 esporozoítos são injetados por um único mosquito 

infectado (Amino, Thiberge et al. 2006; Silvie, Franetich et al. 2007; Gueirard, Tavares 

et al. 2010).  

No sistema circulatório, após cerca de 60 minutos, os esporozoítos invadem os 

hepatócitos iniciando, assim, o ciclo exoeritrocítico. O processo de invasão do fígado é 

complexo e depende da interação entre o parasito e a célula hospedeira (Coppi, Tewari 

et al. 2007), requerendo um alto metabolismo para o qual os parasitos necessitam da 

captação constante de glicose para produção de energia (Slavic, Delves et al. 2011; 

Slavic, Krishna et al. 2011).   

Inicialmente os hepatócitos são inacessíveis aos parasitos por estarem separados 

do lúmen sinusoidal por uma camada de células sinusoidais, células de Kupfer e células 

estelares hepáticas. O mecanismo exato envolvido no tráfego dos esporozoítos até 

alcançarem finalmente os hepatócitos encontra-se em debate, mas sabe-se que a 

passagem dos parasitos por várias destas células antes da invasão parece ser 

fundamental para o ciclo de vida dos plasmódios. Isso induz a secreção de uma 

substância chamada fator de crescimento dos hepatócitos (Hepatocyte Growth Factor - 

HGF), a qual torna tais células mais susceptíveis à infecção (Mota, Pradel et al. 2001; 

Carrolo, Giordano et al. 2003).  

O processo de reconhecimento e invasão da célula hospedeira envolve uma série 

de interações do tipo ligante-receptor. A principal proteína de superfície dos 

esporozoítos, a circunsporozoíta (CSP), liga-se aos proteoglicanos dos hepatócitos e 

esta interação determina o rápido sequestro do parasito. Auxilia também uma proteína 

transmembrânica, que media sua locomoção, denominada proteína anônima relacionada 

à trombospondina (TRAP) (Lindner, Miller et al. 2012). 

O vacúolo parasitóforo (VP) é o local que acomoda todas as fases de 

desenvolvimento do parasito e sua formação nos hepatócitos. Inicia-se com uma junção 

íntima entre parasito-célula hospedeira através da qual o parasito se projeta para dentro 
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de uma invaginação da membrana plasmática celular. Assim, a membrana do VP 

constitui uma importante interface entre o parasito e o hospedeiro (Bano, Romano et al. 

2007). A membrana do VP deriva, primariamente, da membrana plasmática da célula do 

hospedeiro, mas é rapidamente remodelada pela inserção de proteínas do parasito e sua 

formação é fundamental para proteger o parasito das defesas do indivíduo, permitindo 

também a aquisição de nutrientes que são imprescindíveis para seu desenvolvimento. 

Esta fase pode durar de 8 a 15 dias, dependendo da espécie de plasmódio e da resposta 

imune do paciente. Uma vez dentro do vacúolo, o parasito se reproduz por 

esquizogonia, culminando na liberação de milhares de merozoítos dentro de vesículas 

denominadas merossomas. Após o rompimento da membrana, os merozoítos hepáticos 

podem invadir os eritrócitos e iniciar o estágio sanguíneo, responsável pelas 

manifestações clínicas da doença (Bano, Romano et al. 2007).  

O desenvolvimento nas células hepáticas requer aproximadamente uma semana 

para o P. falciparum e P.vivax e cerca de duas semanas para o P. malariae. Nas 

infecções por P. vivax e P. ovale, o mosquito vetor inocula distintas populações de 

esporozoítos, alguns se desenvolvem rapidamente enquanto outras ficam em estado de 

latência no fígado, sendo denominados hipnozoítos (Tarun, Baer et al. 2006), que são os 

responsáveis pelas recidivas da doença após períodos variáveis de incubação.  

Os merozoítos liberados das vesículas interagem com os eritrócitos e os invadem 

dando início ao ciclo intraeritrocítico. Durante essa fase, os merozoítos desenvolvem a 

esquizogonia sanguínea, primeiramente como trofozoíto evoluindo para esquizonte ou 

merócitos. Após o rompimento das hemácias ocorre a liberação dos merozoítos na 

corrente sanguínea, que, por sua vez, irão invadir novas hemácias reiniciando o ciclo. 

Geralmente nessa fase são observados os acessos febris que são considerados um dos 

principais sinais da doença (Tarun, Baer et al. 2006). 

Após diversos ciclos de replicação os merozoítos eritrocíticos se desenvolvem 

em formas sexuadas, que são os gametócitos femininos e masculinos. Em infecções por 

P. falciparum, eles são formados mais tardiamente se comparando ao P. vivax (Bruce-

Chwatt 1985; Phimpraphi, Paul et al. 2008). 

Os gametócitos são captados pela fêmea do mosquito vetor durante o repasto 

sanguíneo e dentro de seu estômago os gametócitos masculinos sofrem exoflagelação e 

se fundem ao gameta feminino, formando o zigoto que dará origem ao oocineto, que se 

aloja na parede intestinal do mosquito formando o oocisto. Inicia-se o processo de
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multiplicação esporogônica e em aproximadamente duas semanas o oocisto maduro se 

rompe liberando esporozoítos. Ao invadir a hemolinfa os esporozoítos migram até 

atingir as glândulas salivares do vetor, completando o ciclo evolutivo dos plasmódios no 

hospedeiro invertebrado (Wells, Alonso et al. 2009; Hafalla, Silvie et al. 2011). 

 

  

1.4 Sintomatologia, prevenção, quimioterapia antimalárica e mecanismo de ação  

            Os sinais e sintomas clínicos da malária aparecem durante o desenvolvimento da 

fase intraeritrocítica do ciclo assexuado do parasito, compreendido entre 10 a 15 dias após 

a picada do mosquito (Schumann 2007; Mbengue, Yam et al. 2012). Nessa etapa, além da 

febre, surge o paroxismo clássico caracterizado por calafrios intensos, sudorese, cefaléia, 

fadiga, desconforto abdominal, dores musculares e náusea. Os primeiros sinais e sintomas 

da malária são inespecíficos e semelhantes aos de uma doença viral sistêmica 

(Greenwood, Bradley et al. 1987; Weinberg and Moon 2009).  

Devido à inespecificidade da sintomatologia, o diagnóstico da malária é 

frequentemente mal elaborado (Lauer, Rathod et al. 1997; Chakravorty and Craig 2005; 

Grobusch and Kremsner 2005; Kirk, Martin et al. 2005). Na fase inicial, o paciente pode 

ser tratado com recuperação rápida (Greenwood, Bradley et al. 1987; Marsh, Forster et al. 

1995; Schofield and Mueller 2006; Weinberg and Moon 2009). No entanto, se houver 

falha da medicação ou atraso da mesma, a parasitemia pode aumentar e a malária severa 

pode acontecer, principalmente nas infecções por P. falciparum  (Baumeister, Winterberg 

et al. 2006; Kraemer and Smith 2006; Kirk and Saliba 2007; Martin and Kirk 2007). 

Porém quando diagnosticada corretamente e tratada às chances de cura são elevadas 

(Rowe, Claessens et al. 2009; Deplaine, Safeukui et al. 2011; Laishram, Sutton et al. 

2012). 

O acúmulo de eritrócitos infectados por P. falciparum em microvasos causa 

obstrução do fluxo sanguíneo, diminuição da perfusão e remoção de resíduos dos tecidos 

com consequentes danos aos órgãos vitais como cérebro, pulmão, fígado, intestino e pele 

(Miller, Baruch et al. 2002). A síndrome cerebral parece ser responsável pela maioria das 

mortes (Menendez, Fleming et al. 2000; Beeson and Brown 2002; Ponsford, Medana et 

al. 2012; Rénia, Howland et al. 2012). 

            Quanto à prevenção, as metodologias necessárias para reduzir a densidade de 
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espécimes de mosquitos, o contato entre homem e vetor e o controle da capacidade 

vetorial das diferentes espécies de anofelinos são complexas de serem realizadas 

(Karunamoorthi 2011). Portanto tais estratégias não são aplicadas, pois envolvem grandes 

recursos financeiros e mudanças de hábitos. Desta forma o desenvolvimento de fármacos 

torna-se uma estratégia viável e eficiente (Butcher 1997; Aguiar, Rocha et al. 2012). 

As principais classes de substâncias utilizadas no tratamento da malária (Leite, 

Fonseca et al. 2013) estão exemplificadas na figura 5.  
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Figura 5: Estrutura de antimaláricos. Fonte: Adaptado de (Leite, Fonseca et al. 2013).  
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          Em 1820, dois químicos franceses, Pierre Joseph Pelletier e Jean Bienaime 

Caventou, anunciaram o isolamento de um alcaloide de estrutura complexa isolado da 

árvore peruana Cinchona sp, ao qual deram o nome de quinina, do grupo dos 

quinolínicos. A utilização desse alcalóide na quimioterapia antimalárica se tornou 

comum, utilizando-se o pó da casca, pois era confiável e agradável (Hastings and Watkins 

2005; Oliveira and Szczerbowski 2009). 

         A cloroquina, um derivado da quinina, também era altamente eficaz contra as 

formas sanguíneas do parasito, sendo utilizada como monoterapia e profilaxia em 

diversos países. Quimicamente ela é uma base fraca e em pH fisiológico (7,4) pode ser 

encontrada nas formas di-protonada (CQ++), mono-protonada (CQ+) e não-protonada 

(CQ), que é a forma permeável nas membranas, assim atravessando a membrana do 

eritrócito e a do parasito chegando ao vacúolo digestivo. Nesse compartimento, em 

função do pH ácido, ela é protonada e, uma vez que as formas protonadas não são 

permeáveis, a cloroquina permanece no VD (Fitch 2004).  

          A cloroquina possui uma atividade importante no ciclo sanguíneo do parasito, 

impedindo a polimerização do grupo heme em hemozoína, que não é tóxica aos humanos, 

mas é tóxica ao parasito, culminando em sua morte. Na tentativa de escapar dela, o 

parasito desenvolveu uma estratégia que consiste em promover a polimerização do heme, 

formando a hemozoína (Bray, Janneh et al. 1999; Ginsburg, Ward et al. 1999; Sullivan 

2002) (Fig. 6).  Assim, a hemozoína, também conhecida como “pigmento malárico” deixa 

de ser tóxica para o plasmódio e é liberada na corrente sanguínea do hospedeiro 

vertebrado, sendo altamente alergênico e potenciando os acessos febris que caracterizam a 

malária (Atamna and Ginsburg 1995; Schumann 2007). 
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Figura 6: Mecanismo de ação da Cloroquina. 

Fonte: Adaptado de (http://www.phar.cam.ac.uk/research/Hladky/hladkypics/sbh02.jpg). 
 

 

             No final de 1970 cepas cloroquina resistentes (CQR) de P. falciparum alcançaram 

a África, tendo se originado no sudeste Asiático e também na América do Sul (Wellems, 

Hayton et al. 2009) e estudos epidemiológicos identificaram regiões independentes do 

mundo onde essas cepas foram encontradas como a Oceania, além das citadas 

anteriormente. Por isso, foram sintetizados novos antimaláricos derivados da cloroquina 

como a amodiaquina e a mefloquina, as quais possuem a mesma ação esquizonticida da 

cloroquina (Krogstad, Gluzman et al. 1992).  

Com relação ao P. vivax, a suscetibilidade reduzida à CQ foi observada pela 

primeira vez em 1989 em soldados australianos que retornavam de Papua Nova Guiné, 

trinta anos depois dos relatos de surgimento CQR em P. falciparum (Rieckmann, Davis et 

al. 1989). Mais tarde, vários casos de resistência a P. vivax em Papua-Nova Guiné, 

Indonésia, Nova Guiné, Brasil e Índia foram documentados (Murphy, Basri et al. 1993). 

Estudos também relataram uma redução na suscetibilidade à CQ na Ásia (Russell, 

Chalfein et al. 2008), indicando um aumento gradual nos casos de resistência à CQ por P. 

vivax, o que é preocupante, pois a Índia contribui com mais de 78% do total de casos de 

malária na Ásia Meridional e P. vivax responde por mais de 50% dos casos de malária 
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anual (Kumar, Valecha et al. 2007).  

Em relação à genotipagem molecular da resistência à CQ em P. vivax, genes 

ortólogos aos de P. falciparum, tais como Pvcrt e Pvmdr1, parecem estar ligados à 

quimiorresistência (Nomura, Carlton et al. 2001; Brega, Meslin et al. 2005). Esta 

caracterização molecular de isolados de P. vivax também foi realizada no Brasil (Sá, 

Nomura et al. 2005; Orjuela-Sánchez, de Santana Filho et al. 2009).  

Por outro lado, estudar a resistência à CQ em P. vivax é complicado devido à 

probabilidade de recaídas provenientes dos hipnozoítos no fígado o que torna difícil 

reconhecer parasitos quimiorresistentes. Em vista disso, considera-se CQR quando há 

recorrência de parasitos no sangue periférico durante os primeiros 28 dias após o início da 

terapia com CQ, momento em que não devem ser encontrados parasitos circulantes, 

devido à presença de níveis terapêuticos do fármaco (Baird 2009). 

Ainda assim, a cloroquina é a substância de primeira escolha no tratamento em 

alguns países, principalmente para tratar infecções por P. vivax em áreas nas quais esse 

fármaco ainda é eficaz (Kitchener, Nasveld et al. 2007; França, Santos et al. 2008; Wells, 

Alonso et al. 2009; Gomez , Vasquez et al. 2011; Aguiar, Rocha et al. 2012). No entanto, 

em áreas com P. vivax CQR, terapias baseadas em artemisinina precisam ser adotadas 

(Butcher 1997; Aguiar, Rocha et al. 2012). 

O uso da artemisinina, um composto natural obtido da Artemisia annua, foi 

inicialmente desenvolvido em 1972 pelos chineses durante a guerra do Vietnã. Ensaios 

clínicos foram realizados em grande escala em 1974, quando observaram que a 

artemisinina possuía uma rápida ação, baixa toxicidade e era altamente eficaz contra P. 

falciparum cloroquina-resistente (Sá 2011). Do mesmo modo que a quinina serviu de base 

para a síntese de derivados da artemisinina surgindo os derivados artemeter, arteeter, 

artesunato e diidroartemisinina (Fig.5).  

             Estes endoperóxidos são antimaláricos relevantes, pois são eficazes em ambos os 

estágios (sexuado e assexuado) do P. falciparum (White 2008). Eles têm a capacidade de 

eliminar os parasitos, diminuem rapidamente as manifestações clínicas e reduzem a 

transmissão de gametócitos, porém, possuem tempo de meia-vida curto, o que permite 

que alguns parasitos não sofram a sua ação. Assim, é necessário combiná-los com outros 

fármacos antimaláricos com melhor biodisponibilidade. No entanto, por ser de origem 

natural, o processo de produção da artemisinina torna-se caro, pois é necessário extraí-la e 

modificá-la quimicamente, inviabilizando a introdução da terapia combinada em países 
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pobres (Sowunmi, Adedeji et al. 2006). Estudos de relação estrutura-atividade mostraram 

que o núcleo 1,2,4-trioxano pode ser incorporado a uma ligação endoperóxido, essencial 

para a atividade desses compostos (Meshnick 2002; Araújo, Carneiro et al. 2008). A 

primeira teoria sobre o efeito de antimaláricos endoperóxidos é que eles reagem com o 

ferro do grupo heme do parasito possibilitando a formação de radicais livres, que por sua 

vez são prejudiciais ao Plasmodium (Hong, Yang et al. 1994; Wu, Yao et al. 1996; 

Aregawi, Ali et al. 2011). 

Outra sugestão descrita da ação da artemisinina e seus derivados é através da 

inibição da PfATP6 do P. falciparum, uma bomba de cálcio ortóloga à proteína 

transportadora de cálcio (Ca2+ATPase) expressa na membrana do retículo endoplasmático 

de mamíferos. O cálcio é um importante mensageiro intracelular e sabe-se que o P. 

falciparum requer Ca2+ para regular seu ciclo celular e, portanto, um desequilíbrio da 

homeostasia desse cátion no VP pode interferir no desenvolvimento do Plasmodium 

(Camacho 2003; Guimarães, Fonseca et al. 2015). Além do mais, com essa inibição, as 

vias de sinalização do parasito são comprometidas, pois os níveis de cálcio citoplasmático 

aumentam (Hotta, Gazarini et al. 2000).  

Estudos relatam que a artemisinina também é capaz de despolarizar a membrana 

mitocondrial do parasito da malária, pois a produção de espécies reativas é induzida pela 

artemisinina nas mitocôndrias do Plasmodium, mas não nas mitocôndrias de mamíferos. 

Assim, a cadeia de transporte de elétrons estimula os efeitos da artemisinina, 

preferencialmente ativando-a, e a geração local de radicais livres promove a perda do 

potencial de membrana mitocondrial e interrompe suas funções normais com consequente 

morte celular. No entanto, detalhes nesse mecanismo ainda precisam ser esclarecidos a 

partir de novos estudos (Wang, Huang et al. 2010; Shandilya, Chacko et al. 2013). 

Ademais, Klonis e colaboradores (2011) mostraram que um dos efeitos da 

artemisinina é diminuir a absorção de hemoglobina pelo parasito (Hoppe, van Schalkwyk 

et al. 2004; Klonis, Crespo-Ortiz et al. 2011). Witkowski e colaboradores (2012) 

observaram que a artemisinina e derivados também são capazes de interferir no 

metabolismo do grupo heme (Witkowski, Lelièvre et al. 2012).  

A ampla ação esquizonticida, inclusive em gametócitos, da artemisinina torna esse 

fármaco eficaz na melhora clínica em pacientes com malária cerebral, pois atua em 

formas sanguíneas (eritrocíticas) sequestradas nos capilares. A terapia combinada de 

artemisinina (TCA) e outro fármaco de ação lenta é recomendação da OMS no intuito de 
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diminuir o tempo de tratamento e surgimento de resistência (Nosten and White 2007). 

Apesar da eficácia da TCA, nos anos 2000 estudos revelaram falhas no tratamento clínico 

com estes fármacos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja (Vijaykadga, 

Rojanawatsirivej et al. 2006).  Evidências à resistência à TCA vieram do estudo publicado 

em meados de 2009 por Dondorp e colaboradores mostrando taxas de atraso da ação do 

parasito em Pailin, no oeste do Camboja, em comparação com Wang Pha, noroeste da 

Tailândia, onde foi estabelecido artesunato como monoterapia ou a combinação 

artesunato-mefloquina (Dondorp, Nosten et al. 2009). Além disso, a OMS declarou a 

resistência a este fármaco na região do Grande Mekong, o que ressalta a necessidade do 

desenvolvimento de novos antimaláricos (Cui, Yan et al. 2012; Mita and Tanabe 2012). 

Infecções por P. falciparum em decorrência de mutações no gene K13 em pacientes nos 

quais utilizou-se artemisinina foram observadas. Esta alteração no genótipo do parasito 

multirresistente está aumentando e ameaça se espalhar para a Índia e África, destacando a 

necessidade de mais esforços para prevenir uma emergência global da malária (Woodrow 

and White 2017).   

             Adicionalmente, apesar de inúmeros fármacos utilizados na terapêutica 

antimalárica, a resistência a eles em P. falciparum, P. malariae e P. vivax tem sido 

documentada. Em P. falciparum, a resistência tem sido observada em todos os 

antimaláricos atualmente utilizados (Fig. 5). Em P. malariae foi observada resistência a 

cloroquina e a pirimetamina (Young 1957; Maguire, Sumawinata et al. 2002). Em P. 

vivax tem-se demonstrado o aparecimento de resistência à sulfadoxina-pirimetamina 

rapidamente em muitas áreas, enquanto a resistência à cloroquina está em grande parte da 

Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e outras partes da Oceania. Isso representa 

uma grande ameaça ao controle da malária (Croft 2001; Weinberg and Moon 2009; 

Aguiar, Rocha et al. 2012; Cui, Yan et al. 2012). Não há relatos de introdução de novas 

classes químicas de antimaláricos introduzidos na prática clínica desde 1980 com o 

emprego da artemisinina e seus derivados (Aguiar, Rocha et al. 2012). 

Na tentativa de evitar a resistência e melhorar os resultados do tratamento, a OMS 

preconiza como terapia de primeira escolha para malária não complicada por P. 

falciparum a TCA. A base da TCA inclui artesunato-mefloquina, artemeter-lumefantrina, 

artesunato-amodiaquina e artesunato-sulfadoxina-pirimetamina (Dondorp, Nosten et al. 

2009). Nos casos de malária severa por P. falciparum devem ser usados de preferência 

artesunatos intravenosos, TCA, clindamicina ou doxiciclina e quinina (Sá 2011). 
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A utilização de combinações entre os antimaláricos existentes com conhecidas 

características farmacocinéticas e farmacodinâmicas tem como objetivo aperfeiçoar a 

eficácia terapêutica e diminuir ou retardar a possibilidade de selecionar parasitos 

resistentes. Desta forma, alguns fármacos são utilizados em combinação, como 

lumefantrina, amodiaquina, mefloquina e sulfadoxina-pirimetamina. Adicionalmente, 

houve um aumento de cepas com sensibilidade reduzida para a artemisinina (Aguiar, 

Rocha et al. 2012). Com isso a artemisinina vem sendo utilizada amplamente como 

fármaco de primeira escolha.  

Para gestantes recomenda-se a piperaquina-diidroartemisinina, pois apesar do 

tratamento intermitente ser com sulfadoxina-pirimetamina, tem-se observado resistência, 

sendo portanto necessárias novas intervenções (Kakuru, Jagannathan et al. 2016).  

O objetivo do tratamento é atingir o parasito em pontos-chave do seu ciclo 

biológico, os quais podem ser resumidos em: i) interrupção da esquizogonia sanguínea, 

responsável pela patogenia e manifestações clínicas da infecção; ii) eliminação das 

formas latentes do parasito no ciclo tecidual (hipnozoítos) das espécies de P. vivax e P. 

ovale, evitando assim as recaídas tardias; iii) interrupção da transmissão do parasito, pelo 

uso de fármacos que impedem o desenvolvimento de formas sexuadas (gametócitos) 

(BRASIL 2010). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio de uma política nacional de tratamento 

da malária, orienta a terapêutica e disponibiliza gratuitamente, em todo o território 

nacional nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), os medicamentos antimaláricos 

utilizados (BRASIL 2010). O esquema com artemeter e lumefantrina (coartem® Novartis 

Pharma AG, Basel, Switzerland) é adotado no Brasil para tratamento das infecções por P. 

falciparum. Essa combinação proporciona um aumento na eficácia antimalárica quando 

comparado à monoterapia (Sá 2011; WHO 2017). 

            A expansão global da malária tem sido atribuída, principalmente, ao fracasso dos 

programas de controle de vetores e propagação da resistência à cloroquina (CQ) e outros 

antimaláricos (Hyde 2007). Disso decorre que a descoberta e desenvolvimento de novos 

antimaláricos é um dos maiores desafios para o controle da malária (Sahu, Sahu et al. 

2008). A eliminação da malária em vez do controle é cada vez mais endossada 

globalmente, exigindo novas abordagens com erradicação total da presença da infecção. 

Esta mudança de visão ganhou urgência à medida que a resistência às terapias de 

combinação de artemisinina se espalharam na sub-região do Grande Mekong que 
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representa uma ameaça à segurança sanitária global (Lyttleton 2016). 

Neste contexto, várias estratégias têm sido utilizadas para identificar novos 

fármacos contra parasitoses, tais como pesquisas baseadas em plantas medicinais, como a 

quinina e a artemisinina (Leite, Carneiro et al. 2012; Miller, Ackerman et al. 2013); 

aperfeiçoamento dos antimaláricos existentes, como amodiaquina e artesunato (de Pilla 

Varotti, Botelho et al. 2008); desenvolvimento de compostos híbridos ou conjugação de 

fármacos, como a associação de mefloquina e artesunato, compostos ativos contra outras 

doenças, como antagonistas do folato (Sibley, Hyde et al. 2001) e atavaquona (Rosenthal 

2003; Luzhkov, Selisko et al. 2007; Mugnaini, Rajamaki et al. 2007; Araujo, Carneiro et 

al. 2008; Aguiar, Rocha et al. 2012).  

              Novos antifolatos, com base na estrutura e atividade da pirimidina e triazina 

estão sendo desenvolvidos como potenciais antimaláricos (Sahu, Sahu et al. 2008) e 

agentes quimioterapêuticos com mecanismos de ação ainda não descritos são necessários 

para o combate de parasitos-multi-resistentes aos medicamentos atuais. Este 

conhecimento pode ser utilizado para fazer a triagem no desenvolvimento de compostos 

bioativos (Skinner-Adams, Sumanadasa et al. 2016).  

 

1.5 Desenvolvimento de fármacos  

A busca de novos alvos farmacológicos faz com que seja necessário 

compreender o desenvolvimento e processos realizados pelo parasito. Desta forma sabe-

se que quando em seus hospedeiros humanos, os parasitos da malária passam a maior 

parte de seu tempo alojados dentro de vacúolos de eritrócitos e hepatócitos. Neste 

processo um grande número de proteínas efetoras são únicas para os parasitos 

Plasmodium e trabalham ativamente. Tais proteínas podem, portanto, serem utilizadas 

no desenvolvimento de novos alvos farmacológicos, uma vez que são essenciais para a 

sobrevivência do parasito. Estas abordagens indicam a viabilidade e necessidade de 

identificação de compostos que inibam tais proteínas (Gilson, Chisholm et al. 2017). 

No desenvolvimento de fármacos a regra de Lipinski e as propriedades ADMET 

são importantes características a serem observadas.  Os perfis físico-químicos para 

fármacos administrados por via oral são baseados na regra de Lipinski. Esta regra 

determina que uma melhor absorção oral esteja associada a compostos com massa 

molecular (M.M) ≤500, coeficiente de partição calculado octanol/água (cLogP) ≤5, 
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número de átomos doadores de ligação de hidrogênio (HDB) ≤5 e número de átomos 

aceptores de ligação de hidrogênio (HAB) ≤10. Para tanto, compostos que obedecem a 

três desses quesitos seguem a regra de Lipinski (Lipinski, Lombardo et al. 2001; 

Lipinski 2004). E as propriedades ADMET consistem no aperfeiçoamento da absorção, 

distribuição, metabolismo, excreção, e toxicidade do composto  (Walters, Murcko et al. 

1999; Kerns and Di 2008; Kerns and Di 2008). No entanto, a aplicação destes modelos 

em humanos é complexa. Por isso, além das propriedades físico-químicas, a 

farmacocinética e o metabolismo dos fármacos precisam passar com êxito por controles 

de segurança, toxicologia e clínica (Proudfoot 2005). O número de trabalhos de 

pesquisa, análises e produtos comerciais relacionados com a predição das propriedades 

ADMET de compostos farmacêuticos aumentaram, devido a esta minimizar problemas 

de candidatos à fármacos nos estágios finais de desenvolvimento de medicamentos 

(Butina, Segall et al. 2002). A eficiência lipofílica (LipE) foi introduzida como um 

parâmetro que combina potência e lipofilicidade e é definido como: LipE = pIC50 – 

cLogP. Esses fatores contribuem para as chances de tal composto alcançar eficácia e 

duração in vivo através de uma combinação de perfil físico-químico e potência. 

Compostos com valores mais altos de LipE são mais efetivos pois, um baixo LipE será 

pela potência reduzida ou a lipofilicidade aumentada.  Além disso, manter o LogP ou 

LogD de compostos na fase clínica mais baixo irá reduzir as chances de toxicidade ou 

efeitos colaterais. Geralmente compostos com LipE acima de 5 são considerados 

otimizados (Ryckmans, Edwards et al. 2009).  

 

1.6 Alvos moleculares  

Devido à elevada resistência aos antimaláricos e à dependência a um número 

limitado de fármacos, torna-se relevante o desenvolvimento de novos compostos que 

atuem inviabilizando o ciclo de vida do parasito (Guiguemde, Shelat et al. 2010). 

Na tentativa de combater a infecção vários alvos moleculares têm sido descritos 

na literatura, que vão desde organelas subcelulares a vias metabólicas diferentes 

(Greenwood, Fidock et al. 2008). Apesar dos numerosos alvos potenciais de ação 

farmacológica, os compostos mais amplamente utilizados ainda remontam a tempos 

antigos: a quinina isolada da casca Cinchona sp. em 1820 e a artemisinina, purificada a 

partir da Artemisia annua em 1972, ambos extraídos de fontes naturais (Croft 2001).  
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Assim, com o surgimento de cepas de Plasmodium resistentes a estes fármacos 

motivou-se o uso de ferramentas computacionais para o combate da malária. Estes 

estudos foram impulsionados pela descrição e identificação de características obtidas 

pelo sequenciamento do genoma de diversas espécies, proporcionando a busca por 

novos alvos farmacológicos. Neste contexto, diversas proteínas transportadoras foram 

descritas como potenciais alvos antimaláricos (Fig.7) (Martin, Ginsburg et al. 2009; 

Guiguemde, Shelat et al. 2010; Staines, Derbyshire et al. 2010), entre elas, para o caso 

da malária, destaca-se a PfHT, alvo escolhido neste estudo. 
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Figura 7: Proteínas transportadoras descritas como potenciais alvos antimaláricos; EPM, membrana do plasma dos eritrócitos; PVM, membrana do vacúolo parasitóforo; PPM, membrana 

plasmática da PfHT; DVM membrana do vacúolo digestivo; ER-Golgi, Membrana do Complexo de Golgi; MitM, Membrana da mitocôndria. Fonte: Adaptado de (Martin, Ginsburg et al. 2009).
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Os fármacos atuais estabelecidos no mercado, de maneira geral, foram 

desenvolvidos com base na estrutura do ligante, ou seja, foi aplicada, mesmo que de 

forma empírica, a abordagem denominada desenvolvimento de fármacos com base na 

estrutura do ligante (ligand based drug-design). No entanto, outras abordagens podem 

ser utilizadas para o desenvolvimento de novos compostos ativos. Estudos teóricos a 

partir de bancos de dados são realizados com objetivo de buscar um novo composto 

protótipo1 (composto com razoável atividade biológica) (Aguiar, Rocha et al. 2012; 

Leite, Carneiro et al. 2012). Para tanto, os recursos computacionais auxiliam no desenho 

de novos fármacos, os quais podem ser projetados com base na estrutura do receptor 

(structure based drug design) (Junior, de Assis et al. 2013). 

Particularmente em relação à malária, os alvos moleculares protéicos são obtidos 

através do genoma do Plasmodium, cujas sequências estão depositadas no banco de 

dados do Plasmodium (PlasmoDB) (Aurrecoechea, Brestelli et al. 2009), pois estes 

alvos podem estar relacionados às funções de diferentes estruturas em organelas 

celulares (Krishna, Eckstein-Ludwig et al. 2002; Sahu, Sahu et al. 2008).  

Dentre os alvos moleculares estudados estão as proteases, como plasmepsinas, 

falcipaínas e falcilisinas, as proteína-quinases e enzimas glicolíticas, que estão 

envolvidas no metabolismo lipídico e replicação de DNA (Sijwali, Koo et al. 2006; 

Sahu, Sahu et al. 2008; Wadood and Ulhaq 2013). Além disso, há outras proteínas como 

a glutationa redutase, tiorredoxina redutase e glutationa-S-transferase  (Ralph, 

D'Ombrain et al. 2001; Robert, Coppel et al. 2002; Ross, Crawford et al. 2002; 

Cameron, Read et al. 2004; Sahu, Sahu et al. 2008), a enzima ATPase cálcio-

dependente (PfATP6) (Eckstein-Ludwig, Webb et al. 2003; Guimarães, Fonseca et al. 

2015), além daquelas provenientes da  via do chiquimato, como a proteína 

farnesiltransferase do Plasmodium (PfPFT) (Sahu, Sahu et al. 2008; MacRae, Marechal 

et al. 2012; Goodman and McFadden 2013).  

Adicionalmente foi caracterizado como promissor para o desenvolvimento de 

novos fármacos o transportador de hexose do P. falciparum (PfHT) (Joët, Eckstein-

                                                           

1 O protótipo é um produto em fase de testes e/ou planejamento.  Os compostos protótipos consistem em 
candidatos a fármacos de distintas classes terapêuticas que estão em fase de teste.  Barreiro, E. J. and U. 
F. d. R. d. Janeiro (2009). A Química Medicinal e o Paradigma do Composto-Protótipo, SBQ.. 
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Ludwig et al. 2003; Fonseca, Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 2017) e o motivo 

é que o parasito encontra-se no interior de eritrócitos envolvido pelo VP e as moléculas 

de glicose devem passar por sua membrana antes de serem transportadas até o parasito 

(Desai, Krogstad et al. 1993; Desai and Rosenberg 1997). Portanto é necessário estudar 

as interações envolvidas no transporte de glicose no parasito e em humanos.  

 

1.7 Transportadores de hexose - GLUT1 e PfHT  

A glicose, principal fonte de energia celular para todos os mamíferos, é 

transportada na maioria das células por difusão facilitada, através de proteínas 

transportadoras presentes na membrana plasmática (GLUT). Considerando-se que a 

glicose, como substrato energético, está constantemente sendo consumida nas células, 

os gradientes de concentração garantem um influxo do substrato na maioria dos tipos 

celulares, através das diferentes isoformas de transportadores (Bell, Kayano et al. 1990).  

Os transportadores de glicose podem ser classificados de GLUT1 a GLUT7. A 

GLUT1 corresponde a um transportador com atividade direcionada em tecidos fetais e 

adultos, com altas concentrações em células sanguíneas, e é responsável pelo transporte 

basal de glicose na maioria das células (Machado 1998). A análise das sequências 

primárias da GLUT1 sugere a presença de 12 segmentos transmembrânicos, conectados 

por segmentos hidrofílicos extra e intracelulares (Thorens, Charron et al. 1990), que 

representam verdadeiros poros ou canais através dos quais a molécula de glicose pode 

ser transportada pela membrana.  

Em relação ao parasito tratado neste trabalho, sua fase assexuada requer um 

fornecimento contínuo de glicose para sobreviver e multiplicar-se, sugerindo a PfHT 

(PlasmoDB número de acesso: PFB0210c) (Fonseca, Nunes et al. 2017) como um alvo 

molecular (Joet, Eckstein-Ludwig et al. 2003), pois a inibição da absorção de glicose 

celular pode eliminar o parasito por falta de glicose. Na figura 8 é possível observar o 

processo de transporte de glicose em um vaso sanguíneo contendo glóbulos vermelhos 

infectados (em que tem-se o transporte realizado pela PfHT) e em glóbulos vermelhos 

não infectados (Patel, Staines et al. 2008). 
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Figura 8: Desvio metabólico de glicose em um vaso sanguíneo contendo glóbulos vermelhos infectados e não 
infectados. Fonte: Adaptado de (Patel, Staines et al. 2008). 

 

 

 A PfHT é o principal transportador de hexose, a qual é expressa na membrana 

plasmática do parasito figura 9 (Woodrow, Penny et al. 1999). A PfHT foi identificada 

pela primeira vez no genoma de P. falciparum como um gene transportador o qual 

possui homologia com o transportador de glicose de mamíferos, a GLUT1. Assim como 

a GLUT1, de acordo com as características topológicas é previsto que a PfHT possui 12 

α hélices transmembranares com o amino e carboxi terminais localizados ao lado da 

membrana citoplasmática. A expressão da PfHT em oócitos de Xenopus laevis, auxiliou 

em sua caracterização (Woodrow, Burchmore et al. 2000). 
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Figura 9: Modelo esquemático da estrutura da PfHT.  Numeração (M1 - M12): hélices transmembranares. Local de 
N – glicosilação: 69NCS. Regiões em rosa detalhadas abaixo. Na parte inferior exemplos de sequências alinhadas 
conservadas entre PfHT e sequências de transportadores de glicose de organismos filogeneticamente distantes. Os 
asteriscos indicam os resíduos conservados. Fonte: Adaptado de (Woodrow, Penny et al. 1999).  

 

Apesar de algumas semelhanças entre os transportadores, existem diferenças 

importantes, como, por exemplo, o fato de a GLUT1 ser seletiva para D-glicose e a 

GLUT5 para D-frutose enquanto que a PfHT pode transportar tanto a D-glicose quanto 

a D-frutose (Fig. 10) (Ionita, Krishna et al. 2007; Slavic, Krishna et al. 2011). 

  

 

Figura 10: A) Representação esquemática do transporte de hexose em eritrócitos infectados por Plasmodium. B) 
predição da topologia da PfHT; EPM, membrana do plasma dos eritrócitos; PVM, membrana do vacúolo 
parasitóforo; PPM, membrana plasmática da PHT; GLUT1, transportador de glicose de mamíferos; GLUT5, 
transportador de frutose de mamíferos; NPP, novas vias de permeabilidade. Fonte: Adaptado de (Slavic, Krishna et 
al. 2011).  
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Por ser uma proteína transmembrânica, a estrutura tridimensional da PfHT é de 

difícil obtenção por métodos experimentais (Manning, Woodrow et al. 2002; Bordoli, 

Kiefer et al. 2008). Entretanto, a modelagem comparativa é a metodologia sugerida para 

descrição estrutural deste receptor, e a estrutura obtida por esse método foi depositada 

no Banco de Dados Protein Data Bank (PDB) sob o código 1LVI (Manning, Woodrow 

et al. 2002; Bordoli, Kiefer et al. 2008; Bordoli, Kiefer et al. 2009). No entanto, este 

modelo inicial não se encontra complexado com um ligante, limitando assim o seu uso 

nos estudos de ancoragem molecular. O modelo da PfHT foi então construído por 

modelagem comparativa utilizando a proteína homóloga 3O7Q (Dang, Sun et al. 2010) 

a qual está complexada com o ligante cristalográfico β-noniglicosídeo (Fonseca, Nunes 

et al. 2016) e foi depositado no banco de dados Model Archive (Fonseca, Nunes et al. 

2017), por recomendação do PDB. 

Os alvos de desenvolvimento de fármacos precisam apresentar características 

específicas e informações sequenciais, para que os pesquisadores obtenham resultados 

semelhantes aos descritos para atuação em determinada espécie do parasito e etapa do 

ciclo biológico. Desta forma, a PfHT mostrou que não há polimorfismo, ou seja, não há 

características de classes distintas em sua sequência de aminoácidos, sendo um 

potencial alvo (Joët, Eckstein-Ludwig et al. 2003), ela pode funcionar em intervenções 

terapêuticas com atividade em etapas do ciclo biológico que ocorrem no fígado 

(hipnozoítos), sendo esta uma característica desejável em novos antimaláricos, uma vez 

que impede a infecção causada por esporozoíto e sua replicação, inviabilizando as fases 

sanguíneas da parasitose (Chen, Chong et al. 2006). 

Estudos de síntese e avaliação biológica mostraram que derivados de D-glicose 

substituídos na posição O-2 exibiram boa afinidade contra a PfHT sem significativas 

interações com o transportador GLUT1 presente em mamíferos. Estes resultados 

mostram que é possível o planejamento de estruturas seletivas, as quais são adequadas 

para o desenvolvimento de novos inibidores da absorção de glicose para o P. falciparum 

(Ionita, Krishna et al. 2007). A figura 11 permite observar o mecanismo de ação de 

derivados glicosídeos (Slavic, Delves et al. 2011; Slavic, Krishna et al. 2011) o qual é 

alvo de pesquisa do grupo de estudo. 
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Figura 11: Mecanismo de ação do composto derivado glicosídeo 3361. Os parasitos estão representados em verde 
(linhagem transgênica), analisados através de imagens de fluorescência direta.   As fases de ciclo de vida destacadas 
em azul mostram onde o composto inibe o crescimento e o desenvolvimento do parasito. Nas fases do fígado in vitro, 
o crescimento do parasito de P. berghei é inibido pelo composto 3361; nos estágios sanguíneos in vitro, o 
crescimento do parasito de P. falciparum é inibido pelo composto e o crescimento de parasitos de P. berghei in vivo é 
reduzido em 40%. Fonte: Adaptado de (Joët, Eckstein-Ludwig et al. 2003; Slavic, Straschil et al. 2010; Slavic, Delves 
et al. 2011).  

 

Os derivados glicosídeos apresentam atividade antimalárica tanto em PfHT 

como no transportador de hexose do P. vivax (PvHT), esta é uma informação relevante 

já que o P. vivax tem apresentando um crescente número de casos. Assim como a PfHT 

a PvHT transporta tanto glicose como frutose (JoëT, Chotivanich et al. 2004; Joët and 

Krishna 2004). Esses dados auxiliam na determinação da função dos transportadores de 

hexose de Plasmodium spp. bem como fornece evidências adicionais no 

desenvolvimento de fármacos com atuação em diferentes espécies do parasito (JoËT, 

Morin et al. 2003). 
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Neste contexto, a química computacional tem contribuído para a determinação 

estrutural e aplicação de receptores até então não disponíveis experimentalmente. 

 

1.8 Modelagem molecular 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI e o Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE realizaram o estudo prospectivo “Visão de 

Futuro da Biotecnologia no Brasil: 2008-2025”, com o objetivo de subsidiar a Iniciativa 

Nacional de Inovação em Biotecnologia (INI-Biotecnologia). Neste estudo destaca-se a 

aplicação da modelagem molecular para melhoramento de moléculas e estratégias 

terapêuticas, identificação de alvos e fármaco-vigilância e o desenvolvimento de 

fármacos personalizados com base na genômica. A compreensão dos fenômenos 

biológicos auxiliado pela biologia computacional necessita de múltiplas ramificações: 

genômica e proteômica, gerenciamento da montagem e finalização de genomas 

completos e integração de bancos de dados aplicáveis ao estudo do genoma e, na 

prática, construção de sistemas in silico para simulação de formas naturais e 

modificadas de produtos específicos do genoma (ABDI and CGEE 2008). Desta forma, 

estes recursos devem ser amplamente utilizados. Assim, a bioinformática, a modelagem 

molecular e a biologia molecular são um elo de ligação entre estas informações.  

 No desenvolvimento de fármacos utilizando-se rotas biotecnológicas observa-se 

que o planejamento racional está baseado no mecanismo de ação de um fármaco, sendo 

esta uma estratégia menos dispendiosa para o desenvolvimento de novos compostos 

ativos. A informação estrutural de macromoléculas envolvidas em processos 

fisiopatológicos permite a descoberta e síntese de compostos com complementaridade 

espacial e eletrônica ao seu sítio de ligação, os quais podem vir a se tornar fármacos e 

serem introduzidos na terapêutica. Esta abordagem de planejamento racional é 

denominada de desenvolvimento de fármacos baseado em estrutura do receptor 

(structure based drug design). Os receptores (alvos moleculares) determinados 

experimentalmente em sua maioria estão depositados no PDB. Por outro lado, este 

cenário justifica as razões pelas quais, cada vez mais, métodos computacionais são 
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empregados para criar modelos tridimensionais de proteínas em que suas estruturas não 

são conhecidas (proteína problema), utilizando dados estruturais de proteínas cuja 

estrutura tridimensional foi previamente determinada (proteína molde) (Finn, Marshall 

et al. 2005; Fonseca, Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 2017).  

As limitações para resolução da estrutura de proteínas (dificuldade de 

cristalização, cristais obtidos sem qualidade necessária para o trabalho experimental 

além de amostras em quantidade insuficiente para os ensaios biológicos) podem 

explicar o fato de que o número de sequências primárias e estruturas 

tridimensionais depositadas possuem uma discrepância. A consulta aos sítios da 

NCBI e da RCSB mostra que há, até o momento, 169.361.911 sequências primárias 

disponíveis contra 136.775 estruturas tridimensionais depositadas, respectivamente 

(Berman, Westbrook et al. 2000; Benson, Karsch-Mizrachi et al. 2008). 

 

1.8.1 Ancoragem Molecular 

O modelo tridimensional do alvo macromolecular construído por modelagem 

por homologia (Fonseca, Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 2017) pode ser 

utilizado em estudos de ancoragem molecular (Fig. 12), que visam predizer o modo de 

interação de um ligante com seu alvo macromolecular, possibilitando, assim, prever se 

ligantes ainda não testados experimentalmente podem interagir com a macromolécula, 

além de estimar a afinidade energética de ligação entre o receptor e o ligante (Morgon 

and Coutinho 2007), através de cálculos de energia potencial obtidos por funções de 

pontuações que correspondem às interações intermoleculares (Kitchen, Decornez et al. 

2004).  
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Figura 12: Etapas de ancoragem molecular. Fonte: Adaptado de (Fonseca, Varotti et al. 2014). 

 

 

A ancoragem pode ser dividida em: i) desenvolvimento de um algoritmo que 

identifique de forma eficaz uma complexa hipersuperfície de energia para predizer a 

conformação e a orientação de um ligante ao sítio de ligação do receptor; ii) estimativa 

da afinidade de ligação de um complexo receptor-ligante, que identifique 

adequadamente os diferentes modos de ligação do mesmo ligante (Morgon and 

Coutinho 2007). 

Esta metodologia tem grande destaque no planejamento de fármacos dirigidos a 

alvos específicos (Ekins 2004; Hillisch, Pineda et al. 2004) e é um método importante 

no Desenvolvimento Racional de Fármacos Baseado na Estrutura (DRBE) (Fig.13), 

usado por universidades, indústrias farmacêuticas e empresas de biotecnologia em todo 

o mundo.  
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Inicialmente a ancoragem molecular (Fig. 14) era realizada considerando-se 

apenas os graus de liberdade translacional, rotacional e de torsão do ligante, enquanto a 

flexibilidade do receptor estava limitada à orientação dos hidrogênios ligados a resíduos 

polares. A utilização de bancos de rotâmeros e múltiplas estruturas do alvo 

macromolecular têm permitido considerar graus de liberdade de resíduos do sítio de 

ligação. Apesar de negligenciar mudanças conformacionais mais significativas, essa 

metodologia mostrou-se bastante útil para selecionar in silico moléculas com maior 

probabilidade de interagir com um determinado alvo macromolecular. Essa estratégia, 

conhecida como ensaio virtual (virtual screening) apresenta melhores resultados para 

macromoléculas cuja estrutura tridimensional tenha sido determinada 

experimentalmente. Todavia, existem exemplos relevantes quando se utilizou estruturas 

tridimensionais obtidas por modelagem comparativa (Kitchen, Decornez et al. 2004; 

Fonseca, Nunes et al. 2016). 

 

 

Figura 13: Etapas do desenho racional de fármacos baseado na estrutura. Fonte: Adaptado de 
(Morgon and Coutinho 2007). 
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Figura 14: Gráfico da energia em função da conformação mostra que a mínima energia também resulta no melhor 
resultado receptor-ligante em um caso de docking rígido. Fonte: Adaptado de (Reis 2008).  

 

O AutoDock Vina permite que estruturas das moléculas se encaixem a partir de 

informações referentes a um possível sítio de ligação. Este utiliza o algoritmo Iterated 

Local Search Global Optmizer para otimização global estocástica, com isso uma 

sucessão de passos com uma mutação e otimização local são conduzidas (Trott and 

Olson 2010). Em aspectos funcionais, o AutoDock Vina é dependente da conformação 

da função de pontuação (Eq. 1). 

 
 

 Equação 1: Aspectos funcionais do Autodck Vina.  

 

Em que o somatório de todos os pares de átomos que se movem em relação uns 

aos outros, excluindo normalmente 1-4 interações, ou seja, separados por três átomos 

de ligações covalentes consecutivos. Neste, cada átomo i é atribuído um tipo de ti, e um 

conjunto simétrico de interação que devem ser definidas funções ftitj das distâncias 

interatômicas rij. Este valor pode ser visto como uma soma das contribuições 

intermoleculares. 

 

 
 

                                                    

                                                        Equação 2: Contribuições intermoleculares. 

 

 

Coord. Conformacionais 



57 

 

 

No desenvolvimento de Autodock Vina, abordagens estocásticas globais para 

otimização foram explorados, incluindo algoritmos genéticos, otimização por partículas, 

simulação, combinados com vários procedimentos de otimização locais e para acelerar a 

otimização (Trott and Olson 2010). Para a execução da ancoragem é realizada a 

construção da caixa (grid box), em que deve-se utilizar as coordenadas da sobreposição 

entre o ligante cristalográfico e o modelo. De acordo com o objetivo do estudo a ser 

realizado algumas cadeias laterais de receptor podem ser escolhidas e serem tratadas 

durante a ancoragem (Trott and Olson 2010; Guimarães, Fonseca et al. 2015). Os 

modelos obtidos devem ser submetidos a um processo de melhoramento estrutural para 

eliminar possíveis contatos energeticamente desestabilizadores e para ajustar melhor o 

ligante a proteína (Trott and Olson 2010; Fonseca, Nunes et al. 2016). 

 

1.8.2 Dinâmica molecular 

Segundo a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), a 

dinâmica molecular (DM) é um procedimento de simulação que consiste na computação 

do movimento dos átomos em uma molécula ou de átomos individuais, de acordo com 

as leis de movimento de Newton, descrevendo a variação do comportamento atômico 

e/ou molecular em função do tempo  (Verli 2014; Abraham, Hess et al. 2015; Ricci, Liu 

et al. 2016). 

 

1.8.2.1Dinâmica Newtoniana 

 

 
A dinâmica newtoniana baseia-se nas três leis propostas por Newton: Lei da 

Inércia, Lei da Força e Lei da Ação e Reação. Através da segunda lei de Newton é 

possível descrever quantitativamente o movimento de objetos por um plano Cartesiano 

em qualquer tempo t.  

Sabendo que a velocidade de um objeto é dada pela primeira derivada da posição 

em relação ao tempo e a aceleração pela primeira derivada da velocidade em relação ao 

tempo, tem-se que: 
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                                                Equação 3:Velocidade de um objeto. 

onde o ponto superescrito representa uma derivada temporal. 

Logo a 2ª Lei de Newton torna-se uma equação diferencial de segunda ordem: 

                              

 Equação 4: Segunda lei de Newton . 

Para resolver esta equação é necessário fornecer duas condições iniciais: a 

posição inicial r(0) e a velocidade inicial v(0), com as quais é possível descrever todo 

movimento realizado pelo objeto no tempo t. 

Transpondo esta formulação para um sistema constituído por N partículas, temos 

a generalização da 2ª lei de Newton que descreve o comportamento do sistema em três 

dimensões (x, y, z). Assim a força que atua sobre a partícula, Fi, depende de todas as 

outras partículas do sistema e também da força externa (ou agente externo) que atua 

sobre o sistema, desta forma Fi depende da posição de cada partícula (r1, r2,..., rn) e da 

sua velocidade, Vi. Logo para um sistema com N partículas a 2ª lei de Newton para a 

partícula i toma a forma de:  

                             

 Equação 5: Força que atua sobre a partícula. 

Estas equações de movimento do sistema são resolvidas a partir de um conjunto 

de posições e velocidades iniciais. No entanto, a resolução desta equação é muito 

complexa quando consideramos sistemas reais, como proteínas. Devido ao recurso 

computacional necessário e ao volume de dados gerados, a partir da resolução de 3N 

equações diferenciais de segunda ordem para cada átomo do sistema, a aplicação destas 

equações se torna praticamente inviável. 

 
 
1.8.2.2 Dinâmica Hamiltoniana 
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Uma forma de contornar as dificuldades das equações de movimento da 

formulação newtoniana é usar a formulação Hamiltoniana, que leva as equações mais 

fáceis de serem resolvidas e, assim, podem ser aplicadas a sistemas moleculares 

maiores. Neste considera-se a força como conservativa. 

A formulação Hamiltoniana utiliza o momento da partícula ao invés da 

velocidade, ou seja, a trajetória será construída assumindo as posições e momentos da 

partícula. Nesta formulação o conjunto de equações a serem resolvidas para obtenção da 

trajetória será de 6N equações diferenciais de primeira ordem. 

O Hamiltoniano, H, se define como a soma das energias cinética e potencial: 

                 

  Equação 6:  Formulação de Hamiltoniano. 

Desta forma todos os sistemas descritos através das equações de movimento de 

Hamilton terão sua energia total conservada, ou seja, serão sistemas conservativos. 

A formulação de Hamilton parte da definição do momento de uma partícula i, 

sendo: 

                                        

Equação 7: Momento de uma partícula. 

1.8.2.3 Espaço De Fase 
 
 

A trajetória percorrida pelo sistema é dada por um plano cartesiano escrito em 

6N coordenadas ortogonais conhecidas como espaço de fase, onde, em qualquer instante 

de tempo, o estado do sistema em estudo é descrito pelo vetor do espaço de fase: 

                      

 Equação 8: Formulação do espaço de fase. 

A construção do espaço de fase se dá através da resolução das equações de 

movimento em qualquer instante de tempo. Através das velocidades obtêm-se o 

momento da partícula, o qual é empregado na construção da trajetória do espaço de fase 

pela formulação Hamiltoniana. 

Portanto, a trajetória do espaço de fase pode ser construída especificando o 

conjunto de 6N funções. Este conjunto de pontos contém todas as informações do 
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sistema em qualquer instante de tempo. Vale ressaltar que quanto maior o número de 

partículas mais complexa é a visualização do espaço de fase, ou seja, sua visualização é 

complexa devido à alta dimensionalidade.  

 
1.8.2.4 Termodinâmica estatística 

 

 
O desenvolvimento teórico da termodinâmica estatística permite a relação entre 

a trajetória percorrida e propriedades macroscópicas do sistema, tais como temperatura 

e pressão, a partir da informação microscópica (espaço de fase) obtida. Para tal, 

devemos considerar que o sistema está em equilíbrio termodinâmico, pois somente 

assim as propriedades podem ser extraídas. O equilíbrio termodinâmico é obtido quando 

as médias das propriedades não mudam de forma mensurável com o tempo.  

Para analisar o espaço de fase a fim de obter as propriedades de interesse adota-

se a metodologia de Gibbs, que trata do uso de ensembles. O termo ensemble refere-se a 

uma coleção imaginária de sistemas representativos sobre as mesmas condições, porém 

em diferentes possíveis estados, que se referem aos microestados de energia que podem 

ser assumidos por este ao longo do espaço de fase. Desta forma, entende-se que cada 

ponto no espaço de fase representa um sistema constituinte do ensemble. 

Para calcular o valor de qualquer propriedade referente ao valor médio 

encontrado no ensemble é necessário assumir que o tempo suficientemente longo de 

dinâmica fornece um valor médio da variável termodinâmica igual ao valor médio no 

ensemble, esta consideração define o primeiro postulado para ensemble. Seguindo para 

o segundo postulado temos que quando um sistema está em equilíbrio termodinâmico 

seus estados são igualmente distribuídos sobre seus possíveis microestados de energia, 

assim cada microestado de energia terá o mesmo número de sistemas no ensemble. 

Desta forma, um sistema pode ser encontrado com a mesma probabilidade em qualquer 

um dos possíveis microestados de energia do ensemble, este postulado também é 

conhecido como igualdade a priori de probabilidades.  

 
1.8.2.5 Ensembles 

 

 
Tomando as considerações feitas anteriormente, tem-se que o sistema estará 

condicionado a determinadas restrições que darão origem a vários ensembles. Desta 

forma podemos definir três tipos principais de ensembles: o ensemble microcanônico 
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composto por n sistemas isolados caracterizados pela entropia S = S (N, V, U); o 

ensemble canônico composto por n sistemas isotérmicos fechados caracterizados pela 

energia livre de Helmholtz F = F (N, V, T); e, por último o ensemble grancanônico 

composto por n sistemas isotérmicos abertos caracterizados pelo potencial de Landau –

pV = -pV (µ, V, T). 

Com a aplicação da transformada de Legendre é possível intercambiar as 

propriedades termodinâmicas a serem consideradas sobre o ensemble, como um sistema 

isotérmico isobárico fechado caracterizado pela energia de Gibbs G=G (N,T,P). 

 
 
1.8.2.6 Função de Partição 

 

 
Para determinar as propriedades macroscópicas do sistema, depois de conhecido 

os tipos de ensembles que podem ser assumidos, é necessário conhecer a função de 

partição, que pode ser considerada a característica mais importante da termodinâmica 

estatística, uma vez que descreve a distribuição dos sistemas sobre todos os 

microestados acessíveis. 

Assim, de posse da função de partição é possível descrever todas as propriedades 

do sistema, ou seja, ela é capaz de fornecer todas as variáveis macroscópicas de 

interesse, ressaltando que as propriedades termodinâmicas estão associadas as 

flutuações inerentes ao seu valor. No entanto, no equilíbrio termodinâmico a flutuação 

se torna irrelevante tornando o valor médio da variável essencialmente constante no 

tempo. 

 

1.8.2.7 Simulação de dinâmica molecular 

 

Um dos maiores desafios em um estudo baseado em DM está na análise e 

interpretação dos resultados obtidos do que no preparo do sistema. De fato, simulações 

de proteínas em água podem gerar facilmente dezenas de gigabytes de dados. Como 

retirar informações destas trajetórias, quais informações retirar e como interpretar estas 

informações, no contexto do assunto em estudo, envolve muitas vezes mais tempo do 

que a simulação computacional em si. Os tipos de análises a serem empregadas estarão 

intrinsecamente relacionados à natureza do problema em estudo. As ferramentas de 

análise mais comumente empregadas incluem o RMSD, o raio de giro, as distâncias 
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entre átomos e a evolução da estrutura secundária em função do tempo (Verli 2014; 

Abraham, Hess et al. 2015). 

 

1.8.3 DM de proteínas de membrana 

 

As proteínas de membrana são constituintes importantes para a sobrevivência 

dos seres vivos. No entanto, seu estudo pode ser dificultado pelos empecilhos da técnica 

de se obter um sistema que contenha exclusivamente a proteína de interesse, evitando, 

assim, a interferência de outros sistemas no estudo. Por esse motivo, as simulações de 

DM de proteínas em bicamadas lipídicas são cada vez mais relevantes na compreensão 

do funcionamento destas proteínas. Neste sentido, o desenvolvimento de metodologias 

computacionais mais eficientes permite realizar simulações de DM cada vez mais 

realistas, estas são capazes de orientar o desenvolvimento de novos fármacos. Tais 

fármacos podem ser desenvolvidos apartir de qualquer proteína de membrana 

estruturalmente conhecida ou determinada por modelagem por homologia no seu 

ambiente nativo, sejam elas aquaporinas, transportadores passivos e ativos, canais 

iônicos ou proteínas bioenergéticas (Gumbart, Wang et al. 2005; Kandt, Ash et al. 

2007).  

Diante disso, a biotecnologia permite relevante crescimento, mas o estudo da 

interação entre lipídios e proteínas ainda é um exercício exigente. Novos métodos estão 

sendo desenvolvidos para fornecer ferramentas para a organização dinâmica das 

membranas celulares (Zurzolo and Simons 2016). Espera-se que os métodos 

computacionais permitam compreender as relações entre estrutura, dinâmica e função 

das proteínas de membrana (Mori, Miyashita et al. 2016). Para tanto, o desenvolvimento 

de campo de força para simulações de membranas lipídicas atrelado ao rápido 

desenvolvimento computacional e ampla disponibilidade de software de computador 

para simulações de DM permite o uso de modelos realistas de membranas lipídicas 

(Lyubartsev and Rabinovich 2016). Os detalhes mecanicistas de sistemas biológicos, 

muitos dos quais têm implicações terapêuticas só se tornaram acessíveis com a 

dinâmica molecular (Stolzenberg, Michino et al. 2016). Além disso, devido ao seu 

interesse crescente, as pesquisas envolvendo membranas biológicas estão em um estágio 

relevante, trabalhando em paralelo com dados experimentais (Simons 2016). De acordo 

com o sistema, diferentes protocolos computacionais e campos de força são 
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empregados. Assim, mesmo simulações DM da ordem de dezenas de nanossegundos 

pode fornecer resultados significativos (Carpenter, Bond et al. 2008; Scott, Bond et al. 

2008; Pasenkiewicz-Gierula, Baczynski et al. 2016). 

Em princípio, não importa qual método é usado para preparar a simulação de 

proteínas em uma membrana, desde que o sistema tenha sido suficientemente longo e 

dados experimentais conhecidos, estes podem ser reproduzidas de forma satisfatória. O 

objetivo da maioria das simulações é fornecer insights sobre o problema de interesse 

(Kandt, Ash et al. 2007). Tais simulações revelam sensibilidade das interações proteína-

lipídeo da membrana (Koldsø and Sansom 2012). 

Ye e colaboradores discutem vários casos de simulação de DM, fornecendo uma 

visão geral da pesquisa computacional. Em que estudos in silico podem ser empregados 

como uma abordagem altamente complementar e uma ferramenta sinérgica na pesquisa. 

Em resumo, a cooperação entre estudos teóricos e experimentais deve ser produtiva em 

pesquisas científicas (Ye, Wang et al. 2013; Ricci, Liu et al. 2016). Para tanto, a DM 

pode ser utilizada na identificação da estrutura e atividade de novos alvos antimaláricos. 

Os resultados são de amplo interesse e podem orientar o desenvolvimento de novos 

inibidores com potencial farmacológico (Ricci, Liu et al. 2016).  
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2  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral 

Analisar in silico o comportamento de inibidores da PfHT e testá-los in vitro nos 
parasitos para comprovação de sua ação. 

 

2.2  Objetivos específicos 

- Estudar o comportamento estrutural, bem como as interações moleculares de 
compostos potencialmente inibidores da PfHT; 

- Avaliar a atividade antimalárica in vitro dos compostos contra a cepa P. falciparum 
(W2);   

- Determinar o Índice de Seletividade dos compostos comparando sua ação contra uma 
linhagem celular normal de fibroblasto de pulmão WI-26VA4 (ATCC CCL-75); 

- Avaliar a captação de glicose em eritrócitos contra a cepa P. falciparum. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Delineamento do Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Etapas do trabalho. 

 

3.2 Descrição dos compostos utilizados 

Os quatro compostos utilizados no desenvolvimento desse trabalho (Tab. 1) 

foram sintetizados e cedidos pelo pesquisador Dr. Ricardo José Alves coordenador do 

Laboratório de Química Farmacêutica da Universidade Federal de Minas Gerais - 

UFMG. Esses compostos são derivados glicosídeos, Ionita e colaboradores destacam 

derivados glicosídeos como compostos protótipos contra a PfHT (Ionita, Krishna et al. 

2007), sendo o 3361 controle. A estrutura dos compostos não foi apresentada por 

recomendação do escritório de patentes da UFMG.   

Derivados glicosídeos 

Estudo in silico Modelagem Molecular 

Estudo in vitro 

Teste citotoxicidade WI-26VA4 

Teste tradicional P. falciparum (W2) 

Teste captação de glicose P. falciparum (W2) 

Análise Estatística 

Ancoragem Molecular 

Dinâmica Molecular 
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Tabela 1: Código dos compostos e respectivas massas moleculares. 

Composto ALF5 ALF16 ALF25 3361 

MM 

(g/Mol) 

406,22 410,25 410,25 332 

 

3.3 Modelagem Molecular – Estudo in silico-Teórico 

Os cálculos in silico foram realizados no Laboratório de Modelagem Molecular 

(Labmmol) da UFSJ, sob a orientação do Prof. Dr. Moacyr Comar Júnior e no 

Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal sob a orientação do Prof. Dr. Alex 

Gutterres Taranto. 

 

3.2.1. Ancoragem molecular 

 

 

 

Figura 16: Etapas da ancoragem molecular. 
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As etapas de ancoragem molecular (Fig. 16) foram iniciadas utilizando o 

modelo da PfHT (Fonseca, Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 2017). Nesta etapa, 

os ligantes (compostos) sintetizados pelos Prof. Dr. Ricardo José Alves (UFMG) foram 

gerados pelo programa GaussView versão 5.0 e refinados pelo método semi-empírico 

PM6 (Stewart 2009) presente no programa Gaussian 09W (Dennington, Keith et al. 

2009). Realizou-se a ancoragem molecular com os quatro compostos para verificação e 

comparação do sítio de interação e valores de energia.  

A seguir, os ligantes refinados foram acoplados ao modelo construído (Fig.17) 

utilizando o programa Autodock Vina (Schames, Henchman et al. 2004; Ionita, Krishna 

et al. 2007; Trott and Olson 2010), orientados para o sítio de ligação através da caixa 

(grid box) com dimensões (x,y,z) de  14Å, 6Å, 10Å e coordenadas (x,y,z) 84.767Å, 

54.509Å, -35.373Å, com arestas de 1Å, gerando complexos ligante-receptor . 

 

 

 
Figura 17: Modelo da PfHT desenvolvido por modelagem comparativa. Fonte: Adaptado de (Fonseca, Nunes et al. 

2016; Fonseca, Nunes et al. 2017).  

 

Os complexos formados na etapa de ancoragem molecular foram refinados 

através do pacote AMBER 11 (Wang, Wolf et al. 2004; Case, Cheatham et al. 2005; 

Bruschweiler and Showalter 2007). Inicialmente, os ligantes e os complexos foram 

preparados pelos programas Antechamber e LEaP, respectivamente. A seguir, o 

programa sander foi utilizado para o refinamento das estruturas (steepest descent (200 

ciclos), seguido de gradiente conjugado (15.000 ciclos) usando o campo de força ff03 
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(Wang, Wolf et al. 2004; Case, Cheatham et al. 2005). Um raio de corte de 14Å para a 

interação de átomos não ligados foi utilizado para remoção do efeito de empacotamento 

cristalino para a interação de átomos não ligados e 12Å para interações eletrostáticas.  

As estruturas geradas foram acompanhadas por inspeção visual utilizando o 

programa DS Visualizer versão 4.0 (Bordoli, Kiefer et al. 2008; Hirashima and Huang 

2008).  

 

3.2.2  Dinâmica molecular 

A dinâmica molecular foi realizada seguindo as etapas da figura 18. 

 

 
 

 

Figura 18: Etapas da dinâmica molecular. 

 

3.2.2.1  Definição do sistema  

Para realização da simulação por DM primeiramente é necessário estabelecer o 

sistema de interesse. Nesta metodologia, foi utilizado o modelo da PfHT (Fonseca, 

Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 2017) e os ligantes (derivado glicosídeo, tabela 

1). A membrana foi construída utilizando o programa CHARMM-GUI Builder Lipid  

(Jo, Kim et al. 2008) com lipídeos POPC (1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-

fosfatidicolina), que é utilizado para simulações de membranas celulares eucarióticas, 

além de ser o principal lipídeo presente no parasito (Tieleman, Forrest et al. 1998; 

Olliaro and Yuthavong 1999; Roux and Schulten 2004). Foram inseridas 10 glicoses 
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(G1 a G10) com o objetivo de saturar o sistema e verificar a atuação destas nos sistemas 

GPM e LGPM.  Desta forma para a dinâmica molecular foram construídos 6 

complexos. Os complexos (sistemas) foram denominados como PM (proteína e 

membrana), GPM (glicose, proteína e membrana), LGPM_ALF5 (ligante ALF5, 

glicose, proteína e membrana), LGPM_ALF16 (ligante ALF16, glicose, proteína e 

membrana), LGPM_ALF25 (ligante ALF25, glicose, proteína e membrana) e 

LGPM_3361 (ligante 3361, glicose, proteína e membrana). 

 

 

3.2.2.2  Dinâmica molecular no GROMACS  

 

De posse da estrutura dos 6 complexos os sistemas foram preparados no Amber 

(Case, Cheatham et al. 2005) utilizando os campos de força específicos para cada 

molécula, lipid14 (Dickson, Madej et al. 2014) para o grupo de lipídeos constituintes da 

membrana, o FF12SB para proteínas (Perez, MacCallum et al. 2015). Para solvatação 

utilizou-se a caixa cúbica com distância 6Å e modelo de água TIP3P (Jorgensen, 

Chandrasekhar et al. 1983), as cargas foram neutralizadas através da adição de NaCl e 

os arquivos de entrada nas extensões top, crd e pdb foram gerados. 

Devido ao custo computacional os arquivos foram gerados e preparados no 

Amber, porém convertidos através do programa Acpype para GROMACS versão 5.0.5 

(Abraham, Hess et al. 2015). Desta forma foi realizada a conversão dos inputs crd e top 

utilizados no Amber para gro e top a serem usados no GROMACS, tornando possível a 

realização dos cálculos em tempo mais hábil devido ao uso integrado de CPU e GPU 

(~100.000 átomos = 1ns a cada 6,25 horas). 

A minimização de energia dos sistemas foi conduzida utilizando o algoritmo 

Steepest Descent com um passo de tempo máximo de 0,001ps e tolerância de 

10kJ/mol.nm para conversão da minimização. Esta etapa foi realizada a fim de eliminar 

possíveis maus contatos presentes no sistema gerado, o que poderia causar instabilidade 

durante a posterior simulação.  

A equilibração do sistema foi realizada por 0,8ns, permitindo o relaxamento do 

sistema, mas a posição do soluto foi mantida restrita para permitir uma melhor 

acomodação do solvente. A simulação de equilibração foi conduzida em duas etapas, 
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primeiro em ensemble NVT à temperatura de 300K e, posteriormente, em ensemble 

NPT a fim de fixar a densidade do sistema à temperatura final de 310K.  

O acoplamento da temperatura foi conduzido por meio do termostato Velocity 

Rescaling. As velocidades foram geradas de acordo com a distribuição de Maxwell 

através de um integrador randômico de velocidades baseado na temperatura. No 

ensemble NPT a pressão foi acoplada isotropicamente pelo barostato de Berendsen 

assumindo o valor de 1bar.  

A trajetória dos sistemas foi construída em ensemble NPT. Para cada um dos 6 

complexos foram obtidos 200ns de simulação. O método de acoplamento de 

temperatura do sistema utilizado foi o método de Nosé-Hoover. Para manutenção da 

pressão durante a geração da trajetória, foi utilizado o algoritmo de Parrinello-Rahman.  

O algoritmo integrador utilizado durante todas as dinâmicas foi o Leap-frog com 

um passo de tempo de 0,8fs. O algoritmo de restrição das ligações utilizado foi LINCS. 

As interações eletrostáticas foram contabilizadas por meio do algoritmo Particle-Particle 

Particle-Mesh. A distância para contabilização das interações Coulombianas foi de 1nm. 

As interações de van der Waals foram contabilizadas a partir da lista de pares definidas 

em 1nm para o cut-off Lennard-Jones ou Buckingham. 

As simulações de DM consistem da: minimização da energia do sistema, 

aquecimento, equilibração, produção de trajetórias e análise das trajetórias. Nesta a 

estrutura da PfHT passou pelas etapas descritas para a obtenção do sistema em 

equilíbrio termodinâmico, o que pode ser verificado pelo equilíbrio energético e 

estrutural.  

 

a) Análise da trajetória 

A análise da trajetória foi realizada pelo RMSD, raio de giro, distâncias e mapa 

farmacofórico.  A mudança conformacional associada aos componentes do sistema pode 

ser visualizada através da análise de RMSD (Root Mean Square Deviation). Esta análise 

permitiu acompanhar a evolução da estrutura através do tempo de simulação 

comparando a estrutura atual com a obtida na etapa anterior. O raio de giro foi calculado 

pelo giro da molécula e os raios de giro sobre os eixos x, y e z, em função do tempo.  A 

distância das glicoses do sítio de ligação foi calculada usando o MINDIST no Gromacs. 

O mapa farmacofórico e as estruturas geradas foram acompanhadas por inspeção visual 

utilizando o programa Discovery Studio 4.0. 



71 

 

 

b) Geração de imagens  

As imagens foram geradas através do programa Discovery Studio 4.0, o qual 

permite verificar visivelmente as interações entre os resíduos de interesse. O VMD 

(versão 1.9.2) foi utilizado para visualização da dinâmica permitindo acompanhar a 

evolução das ligações durante a simulação. As análises gráficas foram realizadas por 

meio dos programas Grace versão 5.1.24. 

3.3  Testes in vitro-Experimental 

Os testes in vitro foram realizados no Laboratório de Bioquímica Medicinal 

(LBqM) da UFSJ pertencente ao Núcleo de Pesquisa em Química Biológica da UFSJ 

(NQBio), sob a orientação do Prof. Dr. Fernando de Pilla Varotti, no Laboratório de 

Bioquímica Celular sob a orientação do Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e 

no Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias sob a coordenação do Prof. 

Eduardo Sérgio da Silva e do Prof. Rafael Gonçalves. 

3.3.1  Citotoxicidade 

A citotoxicidade foi determinada seguindo as etapas da figura 19. 

 

 

Figura 19: Etapas da determinação da citotoxicidade. 
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3.3.1.1  Cultivo de linhagem celular 

A linhagem celular humana utilizada para análise de toxicidade foi WI-26VA4 

(fibroblasto pulmonar ATCC CCL-95.1). Essa linhagem foi cedida pela Dra. Luciana 

Maria Silva, do Serviço de Biologia Celular (SBC), da Fundação Ezequiel Dias 

(FUNED), que possui laboratório com certificação ABNT NBR ISO9001/2008 e se 

destaca no suporte ao desenvolvimento de projetos de pesquisa que requerem o acesso 

às técnicas de cultivo de células e tecidos, consolidando-se como referência no cultivo 

de células. 

O conteúdo do criotubo (linhagem celular com 5% de dimetilsulfóxido e soro), 

que estava mantido em nitrogênio líquido no banco de criopreservação (CryoPlus 

7405/Thermo Scientific, EUA), foi descongelado a 37°C, transferido para um tubo de 

centrífuga de 15 mL (Corning, EUA) contendo 2 mL de meio RPMI 1640 incompleto e 

então submetido à centrifugação durante cinco minutos (mod. CS-6R, Becman, EUA). 

O sobrenadante foi descartado e a massa celular presente no fundo do tubo foi 

ressuspendida em 5 mL de meio RPMI 1640 suplementado com 10% de Soro Bovino 

Fetal (SBF) inativado pelo calor. 

A suspensão celular foi transferida para garrafas plásticas de cultivo celular, 

tratada para promover a adesão celular, T75 (75cm2) 15mL, mantidas como 

monocamadas a 37°C em estufa (Thermo electron co. EUA) com atmosfera úmida de 

5% de CO2 por 72 horas. 

Para a manutenção da linhagem, após a adesão celular, o meio de cultura foi 

substituído a cada 48 horas de forma a garantir a renovação dos nutrientes. Sendo que a 

morfologia celular e formação da monocamada foram observadas ao microscópio 

invertido com a objetiva em um aumento de 40x no mesmo intervalo de tempo (modelo 

Olympus, CKX 41). 

No momento em que a cultura apresentou formação de monocamada com 80% 

de confluência fez-se um repique utilizando a enzima tripsina (1:250) para remover as 

células aderidas no fundo da garrafa. As células soltas foram ressuspendidas em 5mL de 

meio e recolhidas em tubo de centrífuga. O tubo foi centrifugado por 5 minutos e o 

sobrenadante descartado. A massa celular foi ressuspendida em 5mL de meio e 50µL da 

suspensão foi retirada para misturar com 50µL de azul de tripan para contagem manual 

de células viáveis em câmara de neubauer ao microscópio óptico com a objetiva em um 
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aumento de 20x. Após contagem, as células foram distribuídas em placas de 96 poços 

para realização do ensaio de viabilidade celular. 

 

3.3.1.2 Ensaio de Viabilidade Celular 

  A citotoxicidade dos compostos sintéticos em linhagem celular foi avaliada pelo 

ensaio do MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium], que tem por objetivo 

avaliar a viabilidade celular. O MTT é um sal tetrazólico que é clivado por 

desidrogenases mitocondriais presentes apenas em células metabolicamente viáveis 

formando um cristal de cor violeta, insolúvel em água, o formazam, que é solubilizado 

em dimetilsulfóxido (DMSO). Assim sendo, a produção de formazan reflete o estado 

funcional da cadeia respiratória (Mosmann 1983). Para cálculo da viabilidade celular 

faz-se leitura da absorbância a 550 nm em um leitor de placas de Elisa. 

Para este ensaio, as células aderentes foram transferidas para uma placa de 96 

poços na concentração de 1 x 106 células/ poço, em meio RPMI . A placa foi incubada 

em estufa de CO2, a 37°C e atmosfera úmida de CO2 a 5% por 24h. Após esse período 

os poços foram lavados com solução salina tamponada (PBS). Os compostos a serem 

testados foram diluídos a fim de obter as concentrações de 100; 10; 1; 0,1 e 0,01μg/mL 

em meio de cultivo, contendo 1% de soro fetal bovino (SFB) e adicionados à placa. 

Após 48 horas de incubação, os poços foram lavados com PBS novamente, e adicionou-

se 100µL do sal tetrazólico MTT na concentração de 5mg/mL, diluído em meio 

incompleto. A placa foi incubada por 3 horas. Então, retirou-se o sobrenadante e 

aplicou-se 50µL de DMSO em cada poço para solubilizar os cristais de formazan. A 

absorbância por poço foi medida no leitor de microplacas Spectramax M5E a um 

comprimento de onda de 550nm utilizando o Gen5 (Data Analysis Software - Bio-Tek). 

Os dados foram analisados a partir de três experimentos independentes. 

A concentração que inibiu 50% do crescimento das células (IC50) na presença 

dos compostos testes foi determinada em comparação com células cultivadas sem a 

presença de compostos (considerada 100% de viabilidade). 

 

3.3.1.3 Determinação do IC50 para linhagem celular 

A inibição do crescimento de 50% da linhagem celular foi obtida por meio de 

uma curva dose-resposta, em função da regressão linear. Foi utilizado o programa 
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OriginPro versão 8.0 (OriginLb Corporation, Northampton, MA, USA) para confecção 

das curvas de IC50. 

 

3.3.2 Teste tradicional 

A determinação da parasitemia foi realizada a partir do teste tradicional 
conforme figura 20. 

 

 

Figura 20: Etapas do teste tradicional. 

 

3.3.2.1 Cultivo in vitro das fases intraeritrocitárias de P. falciparum 

 

Cepas de P. falciparum cloroquina-resistente (W2) foram cultivadas em 

hemácias humanas sob condições estabelecidas por Trager e Jensen (Trager and Jensen 

2005). Estas foram mantidas em placas de petri com meio RPMI-1640 suplementado 

com 25mM de hepes, 21mM de bicarbonato de sódio, 300μM de hipoxantina, 2g/L e 

1g/L de glicose, 40μg/ml de gentamicina, 10% (v/v) de plasma humano inativado (meio 

completo) e hematócrito a 5%.  

As hemácias humanas foram obtidas do Hemocentro de Divinópolis a partir do 

Termo de Cooperação Técnica 020/15. Estas foram lavadas com meio RPMI 

incompleto através de centrifugação a 2000 rpm por 30 minutos para retirada das 

células brancas. As placas de petri contendo os parasitos foram condicionadas à 37oC 

em dissecadores, nos quais a concentração gasosa (O2 5%, CO2 5% e N 90%) foi obtida 
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pela combustão de uma vela. Diariamente foi realizada a troca de meio completo do 

cultivo. 

 3.3.2.2 Determinação da parasitemia 

 

A parasitemia foi monitorada diariamente através de esfregaços sanguíneos em 

lâminas, secos ao ar, fixados com metanol e corados com Giemsa 0,93% em água 

tamponada em pH=6,8 (5 gotas de corante para cada 1mL de água tamponada). Após 20 

minutos com o corante, o esfregaço foi lavado em água corrente, seco ao ar novamente 

e levado ao microscópio óptico com aumento de 1000x para proceder à contagem. A 

parasitemia foi estimada pelo número total de hemácias por campo microscópico em um 

total de 50 a 100 campos, estimando-se o número de hemácias infectadas. 

 3.3.2.3 Sincronização dos parasitos 

 

Antes de cada teste de atividade antimalárica, os parasitos cultivados foram 

sincronizados pelo método do sorbitol (Lambros and Vanderberg 1979). Na placa de 

cultivo contendo o parasito, o meio foi retirado e adicionou-se 10mL de sorbitol e este 

foi homogenizado. Incubou-se a placa de petri em dissecador com a concentração 

gasosa (O2 5%, CO2 5% e N 90%) a 37ºC por 10 minutos. Após esse tempo, transferiu-

se todo o conteúdo para um tubo falcon de 15mL e centrifugou-se por 5 min. O 

sobrenadante foi retirado e o sedimento ressuspendido com meio RPMI suplementado 

com plasma humano inativado, ajustando-se o hematócrito para 2%. Posteriormente, foi 

realizado um esfregaço sanguíneo para determinação da parasitemia. O hematócrito e a 

parasitemia, ambos a 2%, foram ajustados com a adição de hemácias e meio RPMI 

completo. Esse método permite selecionar os trofozoítos jovens (anéis) e assim garantir 

que o composto teste atue logo no início do ciclo eritrocítico.  

 3.3.2.4 Testes esquizonticidas in vitro com P. falciparum utilizando microteste 

tradicional 

 

As culturas sincronizadas com 2% de parasitemia no estágio de anel e 2% de 

hematócrito foram distribuídas em microplacas de 96 poços/200µl por poço (volume 

final). Os compostos (Tab. 1), a serem testados foram adicionados em diferentes 



76 

 

concentrações à placa contendo os parasitos. Inicialmente foi feita uma triagem com 

duas concentrações, 50 e 25μg/mL, para verificar se os compostos apresentavam 

atividade, posteriormente realizou-se a diluição seriada (Fig. 21). Em cada placa de teste 

havia poços controles constituídos por hemácias infectadas (controle positivo) em meio 

de cultivo sem adição de compostos. A cloroquina foi utilizada em cada experimento 

como composto padrão.  

 
Figura 21: Desenho esquemático da diluição seriada no teste tradicional. 

 

Após 48 horas de incubação em dissecadores a 37 °C, com troca diária de meio, 

foram confeccionados esfregaços correspondentes a cada poço. Depois de fixados com 

metanol e corados com Giemsa, os esfregaços foram utilizados para proceder à 

contagem da parasitemia ao microscópio óptico (1000x). A atividade dos compostos foi 

expressa pela porcentagem de redução da parasitemia em relação aos controles sem 

fármacos, que foi considerada como 100% de crescimento do parasito. Os experimentos 

foram realizados em triplicatas e a leitura através de lâminas codificadas. A metade da 

concentração máxima inibitória (IC50) foi determinada. A parasitemia foi calculada 

conforme a fórmula abaixo: 

 

3.3.3 Índice de seletividade  

O índice de seletividade (IS) corresponde a relação entre as atividades 

citotóxicas e antiparasitárias de cada composto. O IS foi obtido através da razão entre o 

valor do IC50: SI = IC50 WI-26VA4 / IC50 P. falciparum . Em que o valor de SI deve ser 
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maior que 10 para indicar alta seletividade e um potencial antimalárico (Katsuno, 

Burrows et al. 2015). 

 

3.3.4. Captação de glicose  

 A captação de glicose foi determinada seguindo as etapas citadas na figura 22. 

 

 

 

Figura 22: Etapas da captação de glicose. 
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Para o teste de captação de glicose foi utilizado o Kit Glicose PAP Liquiform 

(Labtest Diagnóstica) o qual é um sistema enzimático para determinação da glicose no 

sangue por ponto final. Além disso, foram utilizadas culturas de P. falciparum, o 

composto mais ativo e o 3361 como controle. 

A captação foi observada na presença e ausência dos compostos em intervalos 

de 60 minutos durante 360 minutos em cultura de P. falciparum com retenção de 

glicose e cultura de hemácias, ambas com hematócrito a 5%. 

 

3.3.5 Análise Estatística 

Para a análise dos dados e da correlação entre as diferentes variáveis estudadas, 

foi utilizado os softwares OriginPro versão 8.0 (Corporation 2017) e Prism 5.0 

(GraphPad 2007), respectivamente. Os dados apresentados em figuras e tabelas foram 

expressos em média ± desvio padrão (DP), utilizando testes ANOVA e pós-teste Tukey 

e Fischer, com um nível de significância de p≤0,05. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Modelagem Molecular  

4.1.1 Ancoragem molecular  

A primeira etapa do processo de ancoragem molecular é a validação do método. 

A metodologia empregada tem que ser capaz de reproduzir a conformação do ligante 

previamente complexado com o receptor. Em seguida, os ligantes devem ser orientados 

de forma similar no sítio de ligação da molécula alvo. A figura 23 mostra o “re-

docking” do ligante β-nonilglicosídeo no sítio de ligação do modelo da PfHT. O ligante 

β-nonilglicosídeo está complexado na proteína molde 3O7Q depositada no PDB (Dang, 

Sun et al. 2010), que foi utilizada na construção do modelo da PfHT (Fonseca, Nunes et 

al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 2017). O valor de RMSD encontrado foi de 1,0Å, sendo 

o valor limite de 2,0Å (Morgon and Coutinho 2007). A seguir, os quatro compostos 

foram orientados de forma similar no sítio de ligação do modelo (as estruturas dos 

ligantes não serão apresentadas por motivo de processo de licenciamento).  

 

 

 

Figura 23: “Re-docking” do ligante no sítio de ligação do modelo da PfHT. As cores rosa e azul mostram a estrutura 
anterior e posterior à ancoragem molecular. Fonte: Adaptado de (Fonseca, Varotti et al. 2014). 

 

Todos os ligantes possuem conformações farmacofóricas bastante semelhantes. 

Consequentemente, apresentam energias de ligação próximas (Tab. 2). O ligante β-

nonilglicosídeo possui energia de ligação -5,9kcal/mol, ou seja, bastante similar aos 

valores encontrados para os ligantes estudados. O resultado sugere que estes compostos 

são capazes de se ligar ao receptor mais fortemente que o ligante cristalográfico. Na 

ancoragem molecular realizada para validação do modelo da PfHT  com os ligantes 
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derivados de O-(undec-10-en)-l-D-glicose (Fonseca, Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes 

et al. 2017) a energia variou entre -5,9 e -6,4kcal/mol, valores próximos aos encontrados 

tanto para os quatro compostos (Tab. 2)  como para o ligante cristalográfico.   

 

Tabela 2: Energia de ligação entre os derivados glicosídeos no modelo da PfHT obtidas pela ancoragem molecular. 

Derivados glicosídeos Energia de Ligação (kcal/mol) 

ALF5 -6,7 
ALF16 -6,5 
ALF25 -7,2 
3361 -6,0 

 

Entretanto, a metodologia de ancoragem molecular, apesar de fornecer boas 

indicações iniciais, é limitada por negligenciar a flexibilidade do receptor, efeitos de 

solvente e efeitos eletrônicos (Kitchen, Decornez et al. 2004; Trott and Olson 2010; 

Carregal, Comar et al. 2012). Por isso, o modelo foi refinado pelo método híbrido 

AM1/ff03 (Case, Cheatham et al. 2005).  

Os derivados de O-(undec-10-en)-l-D-glicose utilizados para validar o modelo 

da PfHT (Fonseca, Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 2017) apresentam ligações 

de hidrogênio entre o radical osídico com o resíduo asparagina que está presente em 

todos os complexos ligante-receptor na análise do diagrama 2D e o mesmo padrão é 

verificado com o ligante ALF5.  

 

4.1.2 Dinâmica molecular 

 

A análise dos sistemas PM, GPM, LGPM_ALF5, LGPM_ALF16, 

LGPM_ALF25 e LGPM_3361 (Fig. 24) permitiu observar a trajetória durante os 200ns 

de simulação. 
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Figura 24: Complexos PM, GPM e LGPM. A) Sistema PM; B) Sistema GPM; C) Sistema LGPM_ALF5; D) 
LGPM_ALF16; E) LGPM_ALF25; F) LGPM_3361 (Em rosa a PfHT, cinza os lipídeos, colorida as glicoses, 
amarelo o ligante e vermelho a água (caixa de solvatação). 

 

O sistema PM foi criado para definição de um controle, observando a interação e 

simulação entre proteína e membrana (Fig. 24A). O sistema GPM (Fig. 24B) foi criado 

para observar se as glicoses presentes estão interagindo com a região do sítio de ligação 

quando não há a presença do ligante, bem como observar o comportamento destas de 

maneira geral. E os sistemas LGPM_ALF5 (Fig. 24C), LGPM_ALF16 (Fig. 24D), 

LGPM_ALF25 (Fig. 24E) e LGPM_3361(Fig. 24F) foram criados para analisar as 
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interações entre o ligante e a proteína, além de verificar o comportamento das glicoses 

mediante a presença do ligante, comparado ao sistema GPM. 

 De uma forma geral, tais derivados interagem com o receptor, sobretudo por 

ligações de hidrogênio (Tab. 3), sendo que tais interações relacionam-se ao respectivo 

resíduo para cada sistema (Apêndice I). 

A partir destas interações (Tab. 3) é possível identificar que os quatro sistemas 

contendo ligante interagem com todos os derivados glicosídeos analisados pelos 

resíduos LEU60, ILE121 e valina (que variou a numeração). Observa-se que ARG272 

só não está presente em LGPM_ALF5. Portanto, todos os sistemas possuem interação 

com isoleucina, leucina e valina.  
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Tabela 3: Representação bidimensional das interações intermoleculares entre ligante-receptor dos sistemas. 
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Além das análises das interações entre ligante e receptor foi realizado o cálculo 

das distâncias entre dois grupos de átomos, sendo realizado entre as 10 glicoses (G1 a 

G10) (Apêndice II) do sistema e o resíduo LYS226, que foi escolhido, por estar no 

caminho da passagem de uma molécula (ligante ou glicose) de um lado a outro da 

membrana (Fig. 25).  

 

 

 

Figura 25: LGPM com a indicação do resíduo LYS226. 
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Na análise das trajetórias dos sistemas (GPM e LGPM) a glicose G1 foi a que 

permaneceu mais estável e próxima do sítio de ligação. As demais glicoses permanecem 

instáveis durante a simulação. No sistema GPM, G1 possui distância de 2,0 a 4,3nm da 

LYS226 conforme figura 26. No tempo de 95ns de simulação é possível observar uma 

diminuição da distância, aproximando-se da região do sítio de ligação. 

       

 

Figura 26:  Sistema GPM. A) Gráfico de distância; B) G1 no sistema GPM. 

 

A) 

B) 
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No sistema LGPM_ALF5, G1 possui distância de 2,8 a 4,0nm da LYS226 

conforme figura 27. Na figura 27B é possível observar que o ligante ALF5 está 

bloqueando a passagem da glicose pelo sítio de ligação.  

 

 

 

 Figura 27:  Sistema LGPM_ALF5. A) Gráfico de distância; B) G1 e ALF5 no sistema LGPM_ALF5. 

 

 

A) 

B) 
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No sistema LGPM_ALF16, G1 possui distância de 2,3 a 5,0nm da LYS226 

conforme figura 28. Na trajetória quando está em 50ns de simulação é possível observar 

uma diminuição da distância, aproximando-se da região do sítio de ligação; neste 

momento a glicose entra no canal e fica próxima ao ligante. No entanto, como pode ser 

observado na figura 28B que a passagem da G1 é bloqueada pelo ligante.   

       

 

 

Figura 28:  Sistema LGPM_ALF16. A) Gráfico de distância; B) G1, G7 e ALF16 no sistema LGPM_ALF16. 

A) 

B) 
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No sistema LGPM_ALF25, G1 possui distância de 0,5 a 8,0nm da LYS226 
conforme figura 29. Na figura 29B é possível observar que o canal parece estar mais 
aberto em comparação com os demais sistemas.  

 

 

 

Figura 29:  Sistema LGPM_ALF25. A) Gráfico de distância; B) ALF25 no sistema LGPM_ALF25. 

 

 

A) 

B) 
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No sistema LGPM_3361, G1 possui distância de 0,7 a 7,2nm da LYS226 

conforme figura 30. Na figura 30B é possível observar que o ligante permanece no sítio 

de ligação.  

 

 

 

 

Figura 30:  Sistema LGPM_3361. A) Gráfico de distância; B) 3361 no sistema LGPM_3361. 

A) 

B) 
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A figura 31 apresenta o gráfico de RMSD de todos os sistemas e, de uma forma 

geral, nota-se que estes encontram-se em uma conformação estável, ou seja, a variação 

de RMSD apresentada é relativamente baixa, sendo o valor limite de 2,0Å (Morgon and 

Coutinho 2007).  Além disso, não há indícios de que haja muitas adaptações 

conformacionais durante os 200ns de simulação. O sistema PM possui menores valores 

de RMSD sugerindo que a presença de moléculas (glicose e ligante) pode aumentar os 

valores de RMSD. 

 

 

Figura 31: RMSD após a simulação de dinâmica molecular de cada sistema.   

 

A análise do gráfico de raio de giro (Fig. 32) permite observar que no sistema 

LGPM_ALF25 a proteína está menos compactada. 
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Figura 32: Raio de giro após a simulação de dinâmica molecular de cada sistema.   

 

4.2 Testes in vitro 

4.2.1 Teste tradicional e Citotoxicidade  

Os valores de citotoxicidade (IC50) e o efeito antimalárico (IC50) foram 

determinados para os quatro derivados glicosídeos sintéticos (Tab. 1).  

Nos testes realizados, a citotoxicidade em linhagem celular normal (WI-26VA4) 

foi registrada como a porcentagem de redução na absorbância. Os compostos não 

apresentaram atividade citotóxica, com valores de IC50 > 356µM (Tab. 4).  

O teste tradicional para verificação do efeito antimalárico de tais compostos foi 

realizado a partir de quatro experimentos com a concentração da glicose padrão no meio de 

cultura (2g/L) sendo o último experimento realizado em triplicata, para obter-se a confirmação 

do IC50 dos compostos. O experimento I iniciou-se com as concentrações dos compostos (Tab. 

1) em 50µg/mL e 25µg/mL (concentrações aplicadas em triplicata). Com o procedimento 

realizado foi possível selecionar os compostos mais ativos (ALF5 e ALF16) com redução da 

parasitemia maior que 70% na concentração de 25µg/mL dos compostos. No experimento II foi 

realizada a primeira diluição seriada (concentração dos compostos de 50µg/mL a 0,39µg/mL - 
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aplicadas em triplicata). Devido aos valores de atividade não foi possível determinar o IC50. No 

experimento III (concentração dos compostos 5µg/mL a 0,03µg/mL - aplicadas em triplicata) 

também não houve determinação do IC50. A partir do experimento IV (concentração dos 

compostos 0,31µg/mL a 0,005µg/mL - aplicadas em triplicata) (Fig. 21), foi possível determinar 

os valores de IC50 (Tab. 4). Portanto esse procedimento foi realizado mais duas vezes, com as 

mesmas concentrações (0,31µg/mL a 0,005µg/mL), para confirmação dos resultados e obtenção 

das triplicatas. 

 Após a determinação do IC50 para os derivados glicosídeos contra a cepa P. 

falciparum (W2) cultivada em meio de cultura com glicose na concentração de 2g/L foi 

realizada outra triplicata do experimento, porém usando o meio de cultura com glicose 

na concentração de 1g/L. A redução da glicose neste experimento foi realizada para 

verificar se a concentração de glicose do meio de cultura poderia influenciar na 

determinação do IC50, uma vez que o alvo estudado é transportador de hexose. No 

entanto não houve variação significativa nos experimentos realizados com 2g/L e 1g/L 

de glicose (Tab. 4).  

Na determinação do IC50 com 2g/L de glicose no meio, o valor variou entre 0,069µM a 

0,156µM; para o IC50 com 1g/L de glicose no meio, o valor variou entre 0,074µM a 0,169µM, 

estando o composto ALF5 presente nos dois experimentos com menor valor de IC50, sugerindo 

como um potencial fármaco. Além disso, obteve-se o IS dos compostos (Tab. 4). Estes dados 

indicam a PfHT como um potencial alvo quimioterapêutico.  

 

 
Tabela 4: Resultados in vitro para a atividade antimalárica (IC50) dos compostos* contra a cepa de P. falciparum 

(W2), IC50 na linhagem celular humana WI-26VA4 e índice de seletividade. 

 

Compostos IC50 (µM) ± DP

2g/L Glicose 

IC50 (µM) ± 
DP 

1g/L Glicose 

Atividade 
Antimalá

rica 

IC50 (µM) 

 ± DP** 

IS 

 

ALF5 0,069 ± 0,038 0,074 ± 0,034 Ativo >1000 >1000 

ALF16 0,156 ± 0,018 0,169 ± 0,023 Ativo >1000 >1000 

ALF25 >10 >10 Inativo >1000 ND 

3361 0,119 ± 0,1 0,122 ± 0,16 Ativo >1000 >1000 

Cloroquina 0,057± 0,14 0,077± 0,18 Ativo 356,02 ± 0,078 >1000 

* Experimentos: concentração dos compostos 0,31µg/mL a 0,005µg/mL. ** Desvio Padrão 
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Os compostos ALF5 e ALF16 foram ativos com IC50 semelhante ao antimalárico 

controle (cloroquina) e o derivado glicosídeo, controle sintetizado (3361). 

  

4.2.2. Captação de glicose  

Para realização do ensaio de captação de glicose foi escolhido o composto ALF5 

por apresentar menor valor absoluto de IC50 e o 3361 como controle. Os resultados dos 

ensaios de captação de glicose permitem inferir que nas culturas de P. falciparum sem o 

composto há captação e consequente consumo de glicose pelo parasito devido seu alto 

metabolismo (Patel, Staines et al. 2008).  Na presença dos compostos testados (ALF5 e 

3361), observou-se diminuição da captação de glicose, indicando a eliminação dos 

parasitos pelo composto (Fig. 33 a 36, Tab. 5 a 8). 
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Figura 33: Captação de glicose com composto ALF5 na concentração de 0,069µM em cultura de P. falciparum. 

 

Tabela 5: Captação de glicose com composto ALF5 na concentração de 0,069µM em cultura de P. falciparum. 

                                              Captação de glucose 
Tempo 

(minutos) 
Cultura composto  
ALF5 = 0,069µM* Cultura sem composto* 

p-valor 

60 420,12 398,16 469,33 500,12 513,41 489,02 p < 0,05* 
120 382,76 364,42 398,16 479,34 480,85 476,59 p < 0,05* 
180 350,42 351,53 348,47 402,12 448,76 385,98 p < 0,05* 
240 342,11 352,15 330,06 378,80 391,46 363,41 p < 0,05* 
300 326,87 337,18 317,18 260,90 364,02 218,29 p < 0,05* 
360 330,56 345,40 314,29 155,57 186,59 115,24 p < 0,05* 

*ANOVA e pós-teste Tukey e Fischer 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
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Figura 34: Captação de glicose com composto ALF5 na concentração 0,138µM em cultura de P. falciparum. 

 

Tabela 6: Captação de glicose com composto ALF5 na concentração 0,138µM em cultura de P. falciparum. 

 

                                              Captação de glucose 
Tempo 

(minutos) 
Cultura composto 
ALF5 = 0,138µM* Cultura sem composto* 

p-valor 

60 328,71 336,81 312,88 491,10 497,41 499,00 p < 0,05* 
120 270,16 241,72 304,29 478,30 450,85 471,49 p < 0,05* 
180 271,18 261,35 263,19 405,14 438,11 375,88 p < 0,05* 
240 250,95 231,90 275,46 376,50 393,64 359,00 p < 0,05* 
300 262,07 271,78 238,65 259,90 354,08 219,22 - 
360 268,80 290,18 282,21 150,57 176,19 141,11 p < 0,05* 

*ANOVA e pós-teste Tukey e Fischer 
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Figura 35: Captação de glicose com composto 3361 na concentração 0,119µM em cultura de P. falciparum. 

* 
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Tabela 7: Captação de glicose com composto 3361 na concentração 0,119µM em cultura de P. falciparum. 

 

                                              Captação de glucose 
Tempo 

(minutos) 
Cultura composto 
3361= 0,119µM* Cultura sem composto* 

p-valor 

60 425,00 412,96 419,96 500,12 519,41 503,02 p < 0,05* 
120 370,60 380,90 399,86 469,34 470,85 467,59 p < 0,05* 
180 352,70 379,58 388,97 402,12 438,76 392,82 p < 0,05* 
240 341,96 369,97 370,66 368,80 381,26 324,38 - 
300 353,00 357,89 354,18 259,90 359,03 198,29 p < 0,05* 
360 350,90 353,90 339,29 145,57 176,49 125,14 p < 0,05* 

*ANOVA e pós-teste Tukey e Fischer 
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Figura 36: Captação de glicose com composto 3361 na concentração 0,238µM em cultura de P. falciparum. 

 

Tabela 8: Captação com composto 3361 na concentração 0,238µM em cultura de P. falciparum. 

                                              Captação de glucose 
Tempo 

(minutos) 
Cultura composto 
3361 = 0,238µM* Cultura sem composto* 

p-valor 

60 318,81 366,81 396,00 505,12 517,41 513,02 p < 0,05* 
120 290,16 282,72 389,29 467,34 479,85 466,59 p < 0,05* 
180 261,18 271,35 310,19 401,12 438,76 365,98 p < 0,05* 
240 252,95 261,90 285,46 338,80 351,46 353,41 p < 0,05* 
300 252,07 260,78 268,65 250,90 354,02 228,29 - 
360 258,80 275,18 272,21 147,57 166,59 105,24 p < 0,05* 

*ANOVA e pós-teste Tukey e Fischer 

* 
* 

* 

* 

* 
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Dos dados demonstrados nos gráficos (Fig. 33 a 36) e tabelas 5 a 8 a partir da 

análise estatística realizada pode-se inferir que há diferença significativa com p < 0,05 

quando se compara a captação de glicose entre os intervalos 60 a 360  na presença e 

ausência dos compostos ALF5 e 3361 para cepa de P. falciparum (W2). Estes dados 

sugerem que a captação de glicose pode estar sendo inibida pela presença dos 

compostos. 
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5. DISCUSSÃO 

No presente trabalho foram realizadas a ancoragem e dinâmica molecular dos 

sistemas PfHT, glicose e possíveis inibidores deste transportador juntamente com a 

avaliação da atividade antimalárica, citotóxica e captação de glicose destes derivados 

glicosídeos sintéticos, que serviram para identificar os compostos mais ativos na 

eliminação do parasito e menos tóxicos à linhagem celular humana.  

A compreensão molecular de estruturas tem função cada vez mais significativa 

nos avanços de diagnósticos e tratamentos de doenças (Santos Filho and Alencastro 

2003; Bordoli, Kiefer et al. 2009; Aguiar, Rocha et al. 2012). Entretanto, é necessário 

enfatizar que o uso de modelagem molecular não é uma tarefa simples. O processo de 

modelagem dessas moléculas, devido à sua complexidade, envolve necessariamente o 

trabalho de uma equipe multidisciplinar, que emprega um conjunto de métodos 

computacionais de modo sistemático, para facilitar e otimizar o processo (Santos Filho 

and Alencastro 2003).  Desta forma, o presente estudo utilizou de ferramentas 

envolvendo modelagem molecular com recursos multidisciplinares. 

O modelo de receptor da PfHT foi empregado nas metodologias de ancoragem 

molecular, buscando o desenvolvimento racional de fármacos contra a malária. 

Consequentemente, novos compostos protótipos poderão ser racionalmente planejados, 

os quais serão capazes de se ligarem a este receptor de forma mais efetiva e seletiva. 

Metodologias in silico podem contribuir para o desenvolvimento racional de novos 

fármacos por descreverem as interações intermoleculares entre o ligante e o receptor e a 

conformação farmacofórica.  

Os derivados de O-(undec-10-en)-l-D-glicose utilizados para validar o modelo 

da PfHT (Fonseca, Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 2017) apresentam ligações 

de hidrogênio entre o radical osídico com o resíduo asparagina que está presente em 

todos os complexos ligante-receptor na análise do diagrama 2D e o mesmo padrão é 

verificado com o ligante ALF5, não sendo observado pelos demais.  

A partir das análises das interações é possível identificar que os quatro sistemas 

contendo ligante interagem com todos os derivados glicosídeos analisados pelos 

resíduos LEU60, ILE121 e valina (que varia a numeração). Observa-se que ARG272 só 

não está presente em LGPM_ALF5. Em comparação com estudos realizados (Fonseca, 

Nunes et al. 2016), assim como a proteína 3O7Q (Dang, Sun et al. 2010) utilizada como 
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molde (Fonseca, Nunes et al. 2017) todos os sistemas possuem interação com 

isoleucina, leucina e valina, observada também na validação do modelo entre o 3361 e 

outros derivados glicosídeos (2-deoxi-D-glicose, 6-deoxi-D-glicose, D-galactose, D-

glicose, D-manose, frutose, L-glicose, lactato, metilglicose). 

As interações identificadas entre a PfHT com os derivados glicosídeos são 

relevantes, pois durante o ciclo biológico o parasito encontra-se no interior de eritrócitos 

envolvido pelo VP e as moléculas de glicose devem passar por esta membrana antes de 

serem transportadas até o parasito, a qual é permeável (Desai, Krogstad et al. 1993; 

Desai and Rosenberg 1997). Desta forma as interações e afinidade com um determinado 

resíduo pelo derivado glicosídeo podem indicar possíveis interações no meio biológico. 

Katsuno e colaboradores destacam a relevância do conhecimento molecular no 

estudo de alvos, que é possível com os avanços em genômica e tecnologias 

correlacionadas (Katsuno, Burrows et al. 2015). Deve-se destacar que o presente estudo 

utiliza a PfHT (Fonseca, Nunes et al. 2016) a qual foi construída a partir de banco de 

dados envolvendo genômica (PlasmoDB, NCBI e PDB). Tais ferramentas podem 

auxiliar na elucidação do mecanismo de ação de um novo composto. Além disso, esta 

pesquisa pode auxiliar na caracterização de alvos denominados druggable. Nestes alvos 

dois componentes essenciais são a disponibilidade de bibliotecas químicas com 

estrutura relevante e deve-se ter o cuidado de desenvolver ensaios que reproduzam o 

microambiente de um patógeno. Atendendo a estas características necessárias para o 

alvo, o presente estudo utilizou moléculas já descritas na literatura como potenciais 

alvos (Tab.1) e os ensaios foram realizados conforme padronização de viabilidade dos 

parasitos. Os autores ressaltam que os ensaios podem retirar os compostos que não têm 

potencial de atravessar membranas celulares. O reconhecimento da degradação e 

remodelação da célula hospedeira, além das capacidades de transporte de membrana são 

relevantes e foram realizados por outros pesquisadores (Fig. 8, 9 e 10), e estes podem 

ser denominados como processos  de desenvolvimento de um  ligante druggability 

usando um receptor druggable (Katsuno, Burrows et al. 2015).   

Na ancoragem molecular foi possível obter um conjunto de conformações dos 

ligantes no sítio ativo da macromolécula, que se aproximam da conformação bioativa 

dos mesmos. Essa técnica pode fornecer informações relevantes sobre o modo de 

interação e sobre características físico-químicas que afetam a afinidade do ligante pela 

macromolécula, sendo importante na identificação de moléculas biologicamente ativas, 
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com interação com a molécula receptora (Morgon and Coutinho 2007). As análises de 

ancoragem molecular realizadas nesse estudo compreenderam o modo de interação de 

derivados glicosídeos no centro ativo do modelo da PfHT construída por modelagem 

comparativa (Bailey and Brown 2001; Fonseca, Nunes et al. 2016; Fonseca, Nunes et al. 

2017).  

Os resultados obtidos após 200ns de simulação mostram que a molécula de 

glicose entra pelo canal do transportador e vai em direção ao outro lado da membrana 

sem, no entanto, atravessá-la. Isso pode ter acontecido pelo tempo de simulação ter sido 

curto para que uma alteração estrutural ampla no transportador ocorresse, de modo a 

permitir que a glicose pudesse atravessar. Por outro lado, no que diz respeito ao objetivo 

deste estudo, a presença dos inibidores no canal e sua permanência no sítio de ligação 

comprovam que as interações ali são fortes o suficiente para mantê-los ligados, mesmo 

quando moléculas de glicose tentam passar.  Um fato importante não observado em 

outros trabalhos com a PfHT é a presença de água constitutiva do canal, como 

observado na tabela 3, e que servem como pontos de ligação para os ligantes, visto que 

há várias ligações de hidrogênio entre eles. Dessa forma, o ligante é mantido no canal 

não apenas pelas interações com os resíduos, mas também pela interação com moléculas 

de água, sugerindo que estas interações são suficientemente fortes a ponto de manter o 

ligante preso, dando suporte aos dados experimentais. 

Os resultados da DM foram analisados pela trajetória da simulação, mapa 

farmacofórico e distâncias entre as glicoses e o sítio de ligação.  Nestas as simulações 

realizadas nos complexos atingiram o equilíbrio estrutural e energético durante os 200ns 

de simulação. A partir do RMSD foi possível observar a condição estrutural da proteína 

ao longo da trajetória, ou seja, a quantificação da deformação da estrutura em 

comparação à referência. Nos sistemas analisados observa-se que a glicose G1 

permanece mais próxima do sítio de ligação em comparação as demais glicoses. Além 

disso, no sistema GPM observa-se que a glicose consegue interagir com o sítio de 

ligação o que não é observado para os sistemas LGPM_ALF5, LGPM_ALF16, 

LGPM_ALF25 e LGPM_3361, pois nestes o ligante permanece no sítio de ligação 

bloqueando a passagem da glicose.  

Para caracterização da membrana no presente estudo e determinação do 

mecanismo de ação de potenciais compostos é relevante reconhecer e caracterizar o 

alvo. A PfHT foi caracterizada em oócito de Xenopus laevis como um transportador 
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estereosseletivo, Na+ independente, insensível ao pH e facilitador no transporte de 

hexose, que catalisa a difusão de glicose através da membrana plasmática do parasito. 

Este transportador tem um KM de aproximadamente 1 mM para D-glicose, além de  

transportar D-frutose (Staines, Derbyshire et al. 2010). No entanto, para a definição e 

estruturação do sistema foram usadas apenas glicose por ser o derivado glicosídeo com 

maior disponibilidade para o parasito. 

A captação de glicose em eritrócitos humanos infectados com P. falciparum foi 

investigada utilizando análogos de glicose. Os dados indicam que a 2-desoxi-D-glicose, 

bem como os compostos não fosforilados 3-O-metil-D-glicose e L-glicose, entram no 

parasito intracelular através de um processo passivo e equilibrativo e não ativo (Kirk, 

Horner et al. 1996). Desta forma as dinâmicas moleculares utilizando os derivados 

glicosídeos nos sistemas LGPM foram realizadas.  

Os principais critérios de verificação e validação para antimaláricos, definidos 

pelo comitê coordenado pela fundação Global Health Innovative Technology (GHIT) 

foram guiados pelos requisitos específicos para a doença, considerando o produto-alvo e 

os perfis de candidatos. Os critérios foram divididos em: validação e 

atividade/mecanismo de ação (Katsuno, Burrows et al. 2015; WHO 2017). Para 

validação dos compostos efetivos para Plasmodium spp os valores de IC50 devem ser 

<1μM. O índice de seletividade deve ser superior a 10 vezes (IC50 em relação ao IC50) 

(Katsuno, Burrows et al. 2015). Valores que podem ser observados para os compostos 

testados (Tab. 4), mostrando que os compostos foram satisfatórios quanto a este critério, 

uma vez que a citotoxicidade apresentada contra a linhagem WI-26VA4 foi comparável 

à cloroquina. Desta forma, os valores IC50 foram superiores a 356µM e os valores do 

índice de seletividade para os compostos estudados neste trabalho foram maiores que 

1000, comparáveis ao antimalárico utilizado como controle (cloroquina). 

Para a atividade/mecanismo de ação os compostos devem ser testados de acordo 

com o estudo do ciclo de vida do plasmódio correlacionando as manifestações de 

malária, e os principais ensaios de acordo com o alvo devem ser realizados afim de 

assegurar a caracterização do potencial candidato a alvo (Katsuno, Burrows et al. 2015). 

O cultivo in vitro de cepas de P.falciparum tem sido um bom modelo de ensaio para 

triagem de novos compostos e para monitoramento da resistência a antimaláricos 

(Wong, Lautu et al. 2010). Nesta metodologia os compostos mais ativos com IC50 

determinado para o P. falciparum foram ALF5 e ALF16 (Tab. 4). Sendo que o 
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composto ALF5 possui menor valor de IC50. Na análise das interações realizadas pela 

modelagem molecular nos sistemas, observa-se que apenas o ligante ALF5 possui 

interação com o resíduo asparagina e somente ele não possui interação com ARG272. 

Tais informações podem justificar o melhor valor de atividade no teste tradicional do 

composto ALF5, as interações eletrostáticas feitas são relativamente fortes e podem 

auxiliar na compreensão dos resultados experimentais, apesar da diferença do intervalo 

de tempo entre o experimento in silico e o in vitro.  

A literatura demonstra que alterar o nível de glicose implica em aumentar à 

vulnerabilidade para o parasito da malária. A concentração de glicose e suprimento da 

via glicolítica para o P. falciparum é relevante, uma vez que o parasito é dependente 

nesta via para a sua produção de energia (Kirk 2004). 

A glicose representa uma fonte vital de energia para o P. falciparum. Em poucos 

minutos, a remoção de glicose em meio de cultura para o parasito podem demonstrar 

alterações nos marcadores de viabilidade celular (Fig. 8) (Patel, Staines et al. 2008; 

Slavic, Krishna et al. 2011) e o armazenamento de energia nas células diminui além de 

alterar seu pH citoplasmático e levar a despolarização da membrana plasmática do 

parasito (Allen and Kirk 2004; Slavic, Krishna et al. 2011).  Se a glicose não for reposta 

os parasitos não se recuperam sendo eliminados e devido à sua falta de capacidade em 

armazenar glicose e em realizar o metabolismo mitocondrial são incapazes de utilizar a 

glicose aerobicamente. A intensa atividade realizada pela PfHT no transporte de hexose 

quando comparada a GLUT1 pode ser observada pelo valor de KM. Uma vez que a 

PfHT tem um valor de KM de 1 mM inferior ao KM da GLUT1 humana 2,3mM. Desta 

forma pode-se sugerir que, a inibição da PfHT pelo composto ALF5 além de auxiliar na 

eliminação do parasito pode favorecer a diminuição de complicações comuns de malária 

como a hipoglicemia. Tais informações podem ser relevantes em estudos envolvendo 

estrutura-função bem como o mecanismo de ação do alvo (Slavic, Krishna et al. 2011). 

Após invasão por um parasito Plasmodium, a taxa de consumo de glicose 

estimado pode aumentar até 100 vezes metabolicamente, com destaque para a presença 

de parasitos na forma de trofozoíto e esquizonte (Roth 1990; Olszewski and Llinás 

2011).  Para tanto, para determinação e padronização dos testes de captação de glicose 

(Fig. 33 a 36), os parasitos em cultura a serem utilizados estavam nestas fases do ciclo 

sanguíneo, visando contudo elucidar desde o início da infecção. A principal fonte de 

produção de ATP em hemorragias causada por parasitos da malária é a glicólise, que é 
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seguido de fermentação anaeróbica de piruvato em lactato. Embora menos eficiente 

quando comparado com a respiração, a glicólise auxilia na produção rápida de ATP, 

fator que é requerido para a replicação intra-eritrocítica do parasito (Kirk, Horner et al. 

1996). Neste estudo, é de extrema importância compreender como é obtida e 

direcionada a glicose para o parasito, permitindo analisar os resultados obtidos em testes 

envolvendo a captação de glicose (Fig. 33 a 36 e Tab. 5 a 8). 

O derivado glicosídeo 3361 foi utilizado para inibir seletivamente PfHT em 

oócitos de X. laevis (Joët, Eckstein-Ludwig et al. 2003), além de demonstrar inibição 

em parasitos isolados (Saliba, Krishna et al. 2004) e em camundongos infectados com 

P. berghei (Fig. 11) (Slavic, Straschil et al. 2010; Slavic, Delves et al. 2011; Slavic, 

Krishna et al. 2011).  Estes dados apontam a relevância e atividade de derivados 

glicosídeos. Para tanto este composto/ligante (3361) também foi utilizado nas 

metodologias in silico assim como na validação tanto do teste tradicional como nos 

ensaios de captação de glicose. E os dados do presente estudo confirmam a atividade 

deste (Tab.4) com valor de IC50 0,119μM. 

Joet e colaboradores mostram que os derivados glicosídeos inibem a PfHT, no 

entanto não prejudicam o funcionamento da GLUT, com IC50 15,7μM (Joët, Eckstein-

Ludwig et al. 2003; Joët and Krishna 2004), que pode ser comparado aos resultados 

expressos na tabela 4 dos testes tradicionais, assim como na citotoxicidade e nos ensaios 

de captação de glicose. Conforme tabela 4 observa-se que os compostos não apresentam 

atividade citotóxica, com valores de IC50 superiores a 356µM, e embora os 

toxicologistas prefiram as análises dos efeitos das substâncias em células de cultivo 

primário (Schoonen, Westerink et al. 2005), a atividade citotóxica foi avaliada in vitro 

em linhagem celular, já que esta apresenta uma alternativa mais rápida e menos 

dispendiosa, pois possui uma taxa de crescimento maior. O alinhamento entre PfHT e a 

GLUT permitem observar que similaridade entre elas é baixa, sendo 11% (APENDICE 

II-B). 

O composto ALF25 no teste tradicional foi determinado como inativo (Tab.4), e 

nas análises de dinâmica molecular observa-se que o canal do sítio de ligação está mais 

aberto (Fig. 29), o que pode ser devido à posição do ligante no sítio de ligação. Além 

disso, no gráfico de raio de giro (Fig. 32) pode-se observar que no sistema 

LGPM_ALF25 a proteína está menos compactada em comparação aos demais sistemas 

indicando uma descompactação durante a simulação. Tal característica pode indicar que 
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durante um período maior de simulação a glicose poderia passar pelo sítio de ligação e 

justificar sua não atividade no teste tradicional.  

Os gráficos das figuras 33 a 36 e tabelas 5 a 8 determinam a redução da captação 

de glicose na presença do composto ALF5 e do 3361. Em testes com parasitos isolados 

o bloqueio da captação de hexose por compostos pode levar a um rápido declínio da 

ATP e consequente perda de controle do pH (Becker and Kirk 2004; Saliba, Krishna et 

al. 2004). Esta característica pode ser comprovada, pois o parasito é dependente de 

fosforilação a nível de substrato na glicólise para produção de ATP (van Niekerk, 

Penkler et al. 2016), o que torna esta via essencial para a sobrevivência do parasito e, 

portanto, um potencial alvo.  

Com isso a PfHT pode ser descrita como um interessante alvo para fármacos 

(Krishna, Eckstein-Ludwig et al. 2002; Joët, Eckstein-Ludwig et al. 2003), atuando na 

fase exoeritrocítica. Esta é uma característica desejável para novos antimaláricos, pois 

impede a infecção causada por esporozoíto e sua replicação, inviabilizando as fases 

sanguíneas da parasitose (Chen, Chong et al. 2006). Joet e colaboradores ressaltam a 

importância de estudos de transportadores que direcionam nutrientes para o parasito 

como base para a quimioterapia antimalárica (Joët, Eckstein-Ludwig et al. 2003).  

Além disso, o fato de ter sido demonstrado a ação dos derivados glicosídicos em 

PfHT e em PvHT (JoëT, Chotivanich et al. 2004; Joët and Krishna 2004), aumenta a 

relevância do trabalho por sugerir compostos que possam ser usados também contra o 

P. vivax, que tem apresentando um aumento no número de casos.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dos experimentos in silico mostram que os sistemas estão 

equilibrados estrutural e energeticamente no tempo de simulação. A análise das 

trajetórias permite observar o impedimento da passagem da glicose realizada pelos 

ligantes. Os dados sugerem que a interação com a ASP é importante para a atividade do 

inibidor. Além disso, um resultado ainda não observado na literatura é a presença de 

água no canal da PfHT.  

Os resultados in silico mostram que os ligantes interagem positivamente com a 

PfHT, e sugerem que ela pode ser a via de transporte de glicose para o parasito e ainda 

que podem ser utilizados para outras espécies com transportadores de glicose 

homólogos a PfHT.   

Todos os compostos foram testados usando o teste tradicional e o teste de 

citotoxicidade, sendo que o composto ALF5 foi o mais ativo e seletivo para a cepa de P. 

falciparum cloroquina resistente em relação à linhagem imortalizada WI-26VA4 

indicando uma molécula pouco tóxica para células normais. 

O desenvolvimento e a padronização do protocolo de teste da captação de 

glicose pelo parasito foi realizado no presente trabalho. 

Os valores elevados de IC50 para linhagem celular demonstram a baixa ação 

citotóxica destes compostos, indicando que a síntese de derivados glicosídeos é um 

caminho para a obtenção de fármacos com baixa citotoxicidade e seletivos contra as 

espécies de Plasmodium.  
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

i) Depósito da patente; 

ii) Submissão do artigo científico; 

iii) Analisar a regra de Lipinski e as propriedades ADMET dos compostos. 

iv) Ensaio biológico in vivo em camundongos com os compostos testados in vitro. 
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APÊNDICES 

Apêndice I –  Resíduos de interação entre ligante e receptor em cada sistema.  

Sistemas Resíduos 

LGPM_ALF5 Interações de van der vaals = THR125, ILE381, ALA358, GLU360, 
ILE370, VAL374, MET130, VAL378, SER127, ALA384, LEU60, 
ILE121 

Interações eletrostáticas = PHE377, ASN362, ARG363, ASN359, 
VAL126, LYS257 

LGPM_ALF16 Interações de van der vaals = GLY120, LEU60, PRO269, ARG272, 
ILE268, LEU391, TRP392, PHE287, LEU395, TRP40, ILE152, 
THR125, VAL124 

Interações eletrostáticas = ILE121,TYR387, GLN149 

LGPM_ALF25 Interações de van der vaals = PRO269, ALA384, ALA265, SER261, 
TYR352, PHE377, THR355, THR125, VAL128, ILE381, ILE121, 
LEU60, VAL36, VAL35 

Interações eletrostáticas = TYR387, VAL385, ARG272, GLU39 

LGPM_3361 Interações de van der vaals = ILE276, LEU284, GLY118, LEU60, 
ILE121, VAL36, SER117, ARG114, GLU39 

Interações eletrostáticas = ARG47, ARG272, CYS41, TRP40, 
GLY43, GLU44 
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Apêndice II-A – Distância das glicoses dos sistemas ao resíduo LYS226.  

 

                                                    Distância (nm) 

Sistemas G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

GPM 2,0 a 

4,3 

0,8 a 

8 

3,6 a 

5,3 

0,8 a 

7,5 

0,5 a 

7,5 

1,0 a 

7,5 

1,0 a 

8,0 

3,3 a 

5,5 

0,5 a 

8,0 

0,7 a 

7,8 

LGPM_ALF5 2,8 a 

4,0 

0,8 a 

7,8 

4,5 a 

7,5 

0,3 a 

7,8 

0,8 a 

7,0 

0,3 a 

8,0 

0,3 a 

8,0 

0,5 a 

7,0 

0,3 a 

7,8 

0,3 a 

7,0 

LGPM_ALF16 2,3 a 

5,0 

0,3 a 

8,0 

0,2 a 

8,0 

0,5 a 

7,5 

0,5 a 

8,5 

0,5 a 

8,0 

2,3 a 

6,0 

0,2 a 

8,2 

0,2 a 

8,5 

0,3 a 

8,3 

LGPM_ALF25 0,5 a 

8,0 

0,3 a 

8,0 

 0,3 a 

8,0 

0,3 a 

7,8 

0,3 a 

8,3 

0,3 a 

8 

0,3 a 

8,5 

0,3 a 

8,3 

0,3 a 

7,8 

LGPM_3361 0,7 a 

7,2 

0,3 a 

8,0 

0,5 a 

7,8 

0,3 a 

7,0 

0,3 a 

8,0 

1 a 8 0,3 a 

7,0 

1,8 a 

8,0 

0,5 a 

7,8 

0,5 a 

8,0 

 

Apêndice II-B –Alinhamento entre PfHT e GLUT1; sendo ” . ” resíduos diferentes 
e pouco similares ; ” : ” resíduos diferentes, mas muito similares; “ I ” resíduos 
conservados; “ - “ não há resíduos. 
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Apêndice III – FONSECA, A. L.; NUNES, R. R. ; BRAGA, V. M. L. ; COMAR 
JÚNIOR, M. ; ALVES, R. J. ; VAROTTI, F. P. ; TARANTO, A.G. . Docking, 
QM/MM, and Molecular Dynamics Simulations of the Hexose Transporter from 
Plasmodium falciparum (PfHT). Journal of Molecular Graphics & Modelling , v. 1, p. 
1, 2016. 
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Apêndice IV - Modelo da PfHT depositado no banco Model Archive. 
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ANEXOS 

Anexo I - SOUZA, G. A. G. ; SILVA, N. C. ; SOUZA, J. ; OLIVEIRA, 
K.; FONSECA, A. L. ; BARATTO, L. C. ; OLIVEIRA, E. ; VAROTTI, F. P. ; 
MORAES, W. P. M. P. . In vitro and in vivo antimalarial potential of oleoresin obtained 
from Copaifera reticulata Ducke (Fabaceae) in the Brazilian Amazon rainforest. 
Phytomedicine (Stuttgart) , v. 24, p. 111-118, 2017. 
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Anexo II - NUNES, R. R. ; COSTA, M. S. ; SANTOS, B. R. ; FONSECA, A. L. ; 
FERREIRA, L. S. ; CHAGAS, R. C. R. ; SILVA, A. M. ; VAROTTI, F. P. ; 
TARANTO, A.G. . Successful application of virtual screening and molecular dynamics 
simulations against antimalarial molecular targets. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 
(Online) , v. 111, p. 721-730, 2016. 
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Anexo III - GUIMARAES, D. S. M. ; FONSECA, A. L. ; BATISTA, R. ; COMAR 
JÚNIOR, M. ; OLIVEIRA, A. B. ; TARANTO, A.G. ; VAROTTI, F. P. . Structure-
based drug design studies of the interactions of ent-kaurane diterpenes derived from 
Wedelia paludosa with the Plasmodium falciparum sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-
ATPase PfATP6. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Impresso) , v. 110, p. 255-
258, 2015. 
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Anexo IV - GONTIJO, VANESSA SILVA ; OLIVEIRA, MICHAEL ÉDER ; 
RESENDE, RAFAEL JOSÉ ; FONSECA, A. L. ; NUNES, RENATA RACHIDE ; 
JÚNIOR, MOACYR COMAR ; TARANTO, ALEX GUTTERRES ; TORRES, 
NATALIA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA ; VIANA, GUSTAVO HENRIQUE 
RIBEIRO ; SILVA, LUCIANA MARIA ; ALVES, ROSEMEIRE BRONDI ; 
VAROTTI, FERNANDO PILLA ; FREITAS, ROSSIMIRIAM PEREIRA . Long-chain 
alkyltriazoles as antitumor agents: synthesis, physicochemical properties, and biological 
and computational evaluation. Medicinal Chemistry Research (Print) , v. 23, p. 3828, 
2014. 
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