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Dados curriculares  

ANGELA MARIA ARENAS VELÁSQUEZ 

http://lattes.cnpq.br/6388632764860377 

Formação acadêmica/titulação 

2013 a atualidade 

Doutorado em Biotecnologia (Conceito CAPES 5). 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

Bolsista: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. 

Orientadora: Marcia A. S. Graminha. 

 

2011 - 2013 

Mestrado em Biotecnologia. 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

Título: Avaliação do potencial tripanocida de benzil diaminas, diaminas de ferroceno e 

derivados de 1,4-naftoquinonas em cepas de Trypanosoma brucei brucei.                                

Ano de Obtenção: 2013. 

Orientadora: Regina Maria Barretto Cicarelli. 

Bolsista: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. 

 

2000 - 2005 

Graduação em Química. 

Universidad del Valle, UNIVALLE, Cali, Colômbia. 

Título: Clonación y Localización de una Beta Anhidrasa Carbónica a Partir del Vector 

Africano de Malaria (Anophles gambiae) y del Vector Suramericano de Fiebre Amarilla 

(Stegomyia aegypti). 

Orientador: Maria del Pilar Corena; Co-orientador: Adalberto Sanchez. 

 

Formação Complementar 

2014 - 2014 

IX Curso de Inverno: Temas avançados de Bioquímica. (Carga horária: 80h). Universidade de 

São Paulo, USP, Brasil. 

Search for targets and drug discovery in trypanoso. (Carga horária: 40h). Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

Pré-Módulo 2: A importância de primers bem desenha. (Carga horária: 8h). Life Tecnologies, 

LIFE TEC, Brasil. 
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2013 - 2013 

Medicinal Inorganic Chemistry with Emphasis on Zin. (Carga horária: 4h). 5th Symposium 

on Biological Chemistry, Health and Medicine, SBC, Brasil. 

Search for new drug targets in Trypanosomatides.... (Carga horária: 4h). Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

Fundamentos da PCR Quantitativa em Tempo Real. (Carga horária: 20h). Life Tecnologies, 

LIFE TEC, Brasil. 

2012 - 2012 

Citometria de Fluxo. (Carga horária: 8h). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP, Brasil. 

Assistência Farmacêutica. (Carga horária: 2h). Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

Treinamento da Linha Health Care. (Carga horária: 1h). Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

Atuação do Farmacêutico na Indústria de Bens de Co. (Carga horária: 2h). Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

Tópicos Avançados em Biofarmacia e Farmacocinética. (Carga horária: 40h). Red biofarma, 

REDBIOFARMA, Espanha. 

2011 - 2011 

AVANCES EN GENÉTICA FORENSE. (Carga horária: 16h). Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

ANÁLISE FORENSE. (Carga horária: 12h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 

Atuação Profissional 

2015 – 2015 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Assistente de Docencia: Parasitologia Clinica 

aplicada a farmácia, Carga horária: 4 

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Assistente de Docencia: Parasitologia Clinica, 

Carga horária: 4 

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Assistência de Docência: Parasitologia, Carga 

horária: 4 

2014 – 2014 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 
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Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Assistência de Docência: Biotecnologia 

Farmacêutica, Carga horária: 4 

Vínculo: pesquisadora invitada, Enquadramento Funcional: Aula de PCR em tempo real para 

alunos do programa de pós-graduação em Biotecnología, Carga horária: 4 

2008 – 2011 PLASTIC FILMS INTERNACIONAL, PLAFILM, Colômbia. 

Vínculo: Chefe de Produção e Qualidade, Carga horária: 50, Regime: Dedicação exclusiva. 

2005 – 2006 LICEO JUAN PABLO II, JUAN PABLO II, Colômbia. 

Vínculo: PROFESOR, Enquadramento Funcional: PROFESSOR AREAS QUIMICA E 

BIOLOGIA, Carga horária: 48, Regime: Dedicação exclusiva. 

2004 – 2004 Universidad Del Valle, UNIVALLE, Colômbia. 

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Assistência de Docência: Laboratório de 

Bioquímica, Carga horária: 4 

Revisor de periódico 

2014 - Atual 

Periódico: Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada 

2015 - Atual 

Periódico: ACS Medicinal Chemistry Letters 

Idiomas 

Espanhol: Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. 

Inglês: Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve 

Razoavelmente. 

Português: Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. 

Italiano: Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco. 

 

Produções 

1. VELÁSQUEZ, ANGELA M. A.; SOUZA, RODRIGO A. DE; PASSALACQUA, THAÍS 

G.; RIBEIRO, ALINE R.; SCONTRI, MATEUS; CHIN, CHUNG M.; ALMEIDA, LETICIA 

DE; CISTIA, MAYARA L. DEL; ROSA, JOÃO A. DA; MAURO, ANTONIO E.; 

GRAMINHA, MARCIA A. S.. Antiprotozoal Activity of the Cyclopalladated Complexes 

Against Leishmania amazonensis and Trypanosoma cruzi. Journal of the Brazilian Chemical 

Society, v. 27, n. 6, p. 1032-1038, 2016. 

2. PASSALACQUA, THAIS GABAN; DUTRA, LUIZ ANTONIO; DE ALMEIDA, 

LETÍCIA; VELÁSQUEZ, ANGELA MARIA ARENAS; TORRES, FABIO AURELIO 
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ESTEVES; YAMASAKI, PAULO RENATO; DOS SANTOS, MARIANA BASTOS; 

REGASINI, LUIS OCTAVIO; MICHELS, PAUL A.M.; BOLZANI, VANDERLAN DA 

SILVA; GRAMINHA, MARCIA A. S. Synthesis and evaluation of novel prenylated chalcone 

derivatives as anti-leishmanial and anti-trypanosomal compounds. Bioorganic & Medicinal 

Chemistry Letters, v. 25, p. 3342-3345, 2015. 

3. VELÁSQUEZ, ANGELA MARIA ARENAS; FRANCISCO, ACÁCIO IVO; 

KOHATSU, ANDRÉA AKIKO NAKAIMA; SILVA, FLAVIA ALVES DE JESUS; 

RODRIGUES, DANILO FERNANDO; TEIXEIRA, RAFAELA GOMES DA SILVA; 

CHIARI, BRUNA GALDORFINI ; ALMEIDA, MARIA GABRIELA JOSÉ DE; ISAAC, 

VERA LUCIA BORGES; VARGAS, MARIA D.; CICARELLI, REGINA MARIA 

BARRETTO. Synthesis and tripanocidal activity of ferrocenyl and benzyl diamines against 

Trypanosoma brucei and Trypanosoma cruzi. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, v. 

24, p. 1707-1710, 2014. 

4. TORRES, FÁBIO A.E.; PASSALACQUA, THAIS G.; VELÁSQUEZ, ANGELA M.A.; 

DE SOUZA, RODRIGO A.; COLEPICOLO, PIO; GRAMINHA, MÁRCIA A.S.. New drugs 

with antiprotozoal activity from marine algae: a review. Revista Brasileira de Farmacognosia, 

v. 24, p. 265-276, 2014. 

5. RODRIGUES, DANILO FERNANDO; ARENAS VELÁSQUEZ, ANGELA MARÍA; 

CAVALEIRO, CARLOS; SALGUEIRO, LÍGIA; MARTINS, GILMÁRCIO 

ZIMMERMANN; MAGALHÃES, NATHÁLIA OLIVEIRA; MARTINS, MARIA 

BERNADETE GONÇALVES; CICARELLI, REGINA MARIA BARRETTO; MOREIRA, 

RAQUEL REGINA DUARTE. Chemical Composition and Trypanocidal Activity of the 

Essential Oils from Hedychium coronarium J. Koenig (Zingiberaceae). ISRN Infectious 

Diseases, v. 2013, p. 1-6, 2013. 

Apresentações de Trabalho 

1. VELÁSQUEZ, A. M. A.; SOUZA, R. A.; RIMOLDI, A. R.; Da ROSA, J. A.; MAURO, 

A. E.; COLEPICOLO, P.; GRAMINHA, MÁRCIA A.S.. Antiprotozoal activity in vitro of 

cyclopalladated complex against Leishmania amazonensis and Trypanosoma cruzi. 2015. 

(Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

2. VELÁSQUEZ, A. M. A.; DE SOUZA, RODRIGO A.; RIMOLDI, A. R.; Da ROSA, J. A.; 

MAURO, A. E.; GRAMINHA, MÁRCIA A. S. In vitro and in vivo leishmanicidal activity of 

a cyclopalladated compound against Leishmania amazonensis. 2015. (Apresentação de 

Trabalho/Outra). 

3. ARENAS VELÁSQUEZ, A. M.; RIBEIRO, W. C.; SANTORO, M.; PASSALACQUA, 

T. G. ; RIMOLDI, A. R.; DEL CISTIA, M. L.; MAURO, A. E. ; DESIDERI, A.; 

GRAMINHA, M. A. S.. Leishmanicidal activity of a binuclear cyclopalladated complex 

against Leishmania amazonensis: In vitro and In vivo analyses and potential Topoisomerase 

IB Inhibitor. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra). 
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4. VELÁSQUEZ, ANGELA MARIA ARENAS; SOUZA, R. A.; RIMOLDI, A. R.; 

TORRES, F. A. E.; Da ROSA, J. A.; MAURO, A. E.; COLEPICOLO, P.; GRAMINHA, 

MÁRCIA A.S.. Evaluation of Leishmanicidal and Trypanocidal activity of cyclopalladated 

complex. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

5. PASSALACQUA, T. G.; ALMEIDA, L.; ARENAS VELÁSQUEZ, ANGELA MARÍA; 

DE SOUZA, RODRIGO A.; TORRES, F. A. E.; GRAMINHA, M. Evaluation 

antileishmanical activity and inhibitory effect of palladium compounds on DNA 

topoisomerase (LiTOP1B) of Leishmania infantum. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

6. VELÁSQUEZ, ANGELA MARIA ARENAS; DE SOUZA, RODRIGO A.; MARTINEZ, 

I.; CICARELLI, R. M. B.; MAURO, A. E.; GRAMINHA, MÁRCIA A. S. Evaluation of 

Trypanocidal activity of Binuclear Cyclopalladated Based on N,N-dimethylbenzylamine. 

2013. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

7. DE SOUZA, RODRIGO A.; VELÁSQUEZ, ANGELA MARIA ARENAS; MARTINEZ, 

I.; MAURO, A. E.; GRAMINHA, MÁRCIA A. S. Cyclopalladated Compounds Based on 

N,N-dimethylbenzylamine and isonicotinamide as Promising Leishmanicidal Drugs. 2013. 

(Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

8. SILVA, F.J.A.; RODRIGUES, D. F.; VELÁSQUEZ, A. M. A.; KOHATSU, A. A. N.; 

REGASINI, L. O.; SILVA, D. H. S.; CICARELLI, R. M. B. Evaluation of Trypanocidal 

activity of Distictella mansoana, Jacaranda puberula and Stizophyllum perforatum extracts 

on Trypanosoma cruzi Y strain. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

9. ARENAS VELÁSQUEZ, A. M.; RODRIGUES, D. F.; SILVA, F. A. J.; CHIARI, B.; 

ALMEIDA, G.; ISSAC, V. L.; FRANCISCO, A. I.; VARGAS, M. D.; CICARELLI, R. M. 

B.. Evaluation of the Trypanocidal activity of diamines and ferrocenyl diamines against 

Trypanosoma brucei strains. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

10. ARENAS VELÁSQUEZ, A. M.; SILVA, F. A. J.; RODRIGUES, D. F.; KOHATSU, A. 

A. N.; CHIARI, B.; ALMEIDA, G.; ISSAC, V. L.; FRANCISCO, A. I.; VARGAS, M. D.; 

CICARELLI, R. M. B. Evaluation of the trypanocidal activity of 1,4-naphthoquinones against 

Trypanosoma brucei strains. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

11. KOHATSU, A. A. N.; SILVA, F. A. J.; ARENAS VELÁSQUEZ, A. M.; RODRIGUES, 

D. F.; CHIARI, B.; ALMEIDA, G.; FRANCISCO, A. I.; ANDREA, S.; ROSA, J.; VARGAS, 

M. D.; ISSAC, V. L.; CICARELLI, R. M. B. Evaluation of the susceptibility of epimastigote 

strains from T. cruzi to ferrocenyl diamines. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

12. MARTINS, G.; MAGALHAES, N.; SILVA, F. A. J.; VELÁSQUEZ, A. M. A.; 

RODRIGUES, D. F.; KOHATSU, A. A. N.; PLANETA, C.; CICARELLI, R. M. B.; 

MOREIRA, R. Trypanocidal activity of fruits extracts of Solanum lycocarpum St. Hill. on 

Trypanosoma cruzi and Trypanosoma brucei strains. 2012. (Apresentação de 

Trabalho/Congresso). 
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13. RODRIGUES, D. F.; ARENAS VELÁSQUEZ, A. M.; SALGUEIRO, L.; 

CAVALEIRO, C.; MARTINS, G.; MAGALHAES, N.; SANTOS, L.; MARTINS, M.; 

CICARELLI, R.M.B.; MOREIRA, R. Chemical composition and trypanocidal activity 

evaluation of essential oils from Hedychium coronarium against Trypanosoma brucei strains. 

2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

14.MARTINS, G.; GUIMARAES, F.; SILVA, F. A. J.; VELÁSQUEZ, A. M. A.; 

RODRIGUES, D. F.; KOHATSU, A. A. N.; ALMEIDA, A. E.; PLANETA, C. S.; 

CICARELLI, R. M. B.; MOREIRA, R. Trypanocidal activity of fruits extracts of Solanum 

lycocarpum St. Hill. on Trypanosoma brucei strain. 2012. (Apresentação de 

Trabalho/Congresso). 

15. SILVA, F. A. J.; RODRIGUES, D. F.; VELÁSQUEZ, A. M. A.; KOHATSU, A. A. N.; 

REGASINI, L. O.; SILVA, D. H. S.; CICARELLI, R. M. B. Evaluation of Trypanocidal 

activity of Distictella mansoana, Jacaranda puberula and Stizophyllum perforatum extracts 

on Trypanosoma cruzi Y strain. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

16. VELÁSQUEZ, A. M. A.; Garcia, G.; CUENCA, C.; JIMENEZ, E.; CEBALLOS, C.; 

SANTORO, A.; SANCHEZ, A.; CORENA, M. P.; LINSER, P. J.. Clonación y Localización 

de una Beta Anhidrasa Carbónica a Partir del Vector Africano de Malaria (Anophles gambiae) 

y del Vector Suramericano de Fiebre Amarilla. 2005. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

17. VELÁSQUEZ, A. M. A.; Garcia, G.; CEBALLOS, C.; CUENCA, C.; JIMENEZ, E.; 

SANTORO, A.; SANCHEZ, A.; CORENA, M. P.; LINSER, P. J.. Clonación y Localización 

de una Beta Anhidrasa Carbónica a Partir del Vector Africano de Malaria (Anophles gambiae) 

y del Vector Suramericano de Fiebre Amarilla. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

18. ARENAS VELÁSQUEZ, A. M.; Garcia, G.; JIMENEZ, E.; CEBALLOS, C.; CUENCA, 

C.; SANTORO, A.; SANCHEZ, A.; CORENA, M. P.; LINSER, P. J. Beta Anhidrasa 

Carbónica a Partir del Vector Africano de Malaria (Anophles gambiae) y del Vector 

Suramericano de Fiebre Amarilla (Stegomyia aegypti). 2005. (Apresentação de 

Trabalho/Congresso). 

19. ARENAS VELÁSQUEZ, A. M.; Garcia, G.; JIMENEZ, E.; CEBALLOS, C.; 

SANTORO, A.; SANCHEZ, A.; CORENA, M. P. Clonación y Localización de una Beta 

Anhidrasa Carbónica a Partir del Vector Africano de Malaria (Anophles gambiae) y del 

Vector Suramericano de Fiebre Amarilla. Referências adicionais: Colômbia/Espanhol. 2005. 

(Apresentação de Trabalho/Outra). 

Outras produções bibliográficas 

1. MARTINS, G.; MAGALHAES, N.; SILVA, F. A. J.; VELÁSQUEZ, A. M. A.; 

RODRIGUES, D. F.; KOHATSU, A. A. N.; PLANETA, C. S.; CICARELLI, R. M. B.; 

MOREIRA, R. Trypanocidal activity of fruits extracts of Solanum lycocarpum St. Hill. on 

Trypanosoma cruzi and Trypanosoma brucei strains. 333 Seventh Avenue New York, N: 

Thieme, 2012 (Resumo Planta Medica). 
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Patentes  

1.Santo, R; Gonzalez, E. R. P.; GRAMINHA, M. A. S.; VELÁSQUEZ, A. M. A. Compostos 

guanidinicos como novos agentes leishmanicidas. 2016, Brasil. Patente: Privilégio de 

Inovação. Número do registro: 16CI080, título: "Compostos guanidinicos como novos agentes 

leishmanicidas". Instituição de registro: AUIN – Agência Unesp de Inovação. Depósito: 

08/12/2016 Instituição financiadora: FAPESP. 

Bancas 

Participação em bancas de comissões julgadoras 

1. ARENAS VELÁSQUEZ, ANGELA MARÍA. XXV Congresso de Iniciação Científica da 

Unesp. 2013. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 

 

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras 

1. "A IMPORTÂNCIA DO PLANENJAMENTO DIDÁTICOPEDAGÓGICO? III Ciclo de 

Seminários promovido pelo Subprojeto PIBID Química. Unesp. Araraquara. 2016. 

(Seminário). 

2. IV International Symposium on Drug Discovery.Antiprotozoa activity in vitro of 

cyclopalladated complex against Leishmania amazonensis and Trypanosoma cruzi. 2015. 

(Simpósio). 

3. Workshops Australia-UNESP. In vitro and in vivo leishmanicidal activity of a 

cyclopalladated compound against Leishmania amazonensis. 2015. (Outra). 

4. XXXI Annual Meeting of the Brazilian Society of Protozoology / XLII Annual Meeting on 

Basic Research in Chagas Disease.Trypanosoma cruzi tci, tcii, tciii and tcv isolated from 

Triatoma lenti, Triatoma melanocephala, Triatoma rubrovaria and Triatoma sordida 

collected in Bahia and Rio grande do sul, Brazil. 2015. (Encontro). 

5. XXXI Annual Meeting of the Brazilian Society of Protozoology / XLII Annual Meeting on 

Basic Research in Chagas Disease. Evaluation of rlc36 protein potential role in Leishmania 

infantum (syn. Leishmania chagasi) life cycle. 2015. (encontro). 

6. XXXI Annual Meeting of the Brazilian Society of Protozoology / XLII Annual Meeting on 

Basic Research in Chagas Disease. Leishmanicidal activity of a binuclear cyclopalladated 

complex against Leishmania amazonensis: In vitro and In vivo analyses and potential 

Topoisomerase IB Inhibitor. 2015. (Encontro). 

7. Workshop. Entrepreneurship for graduate in chemistry: a glance for brazilian 

competitiveness innovation & development. 2014. (Outra). 

8. X Congreso de Protozoología y enfermedades parasitarias. Evaluation of Leishmanicidal 

and Tripanocidal activity of Cyclopalladated Complex. 2014. (Congresso). 

9. XXX Anual Meeting of the Brazilian Society of Protozoology / XLI Annual Meeting on 

Basic Research in Chagas Disease i. Evaluation antileishmanial activity and inhibitory effect 

of palladium compounds on DNA topoisomerase (LiTOP1B) of Leishmania infantum. 2014. 

(Encontro). 
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RESUMO 

As leishmanioses são doenças mundialmente distribuídas, encontradas nas áreas tropicais e 

subtropicais do mundo e que são caudas por protozoários parasitos do gênero Leishmania spp. 

A pesar dos inúmeros problemas associados aos tratamentos disponíveis (como alta 

toxicidade dos fármacos, limitada eficácia e casos de resistência haverem surgido), ainda estás 

doenças são negligenciadas pelas industrias farmacêuticas e pelos governos. Na procura por 

novos fármacos com amplo espectro de ação e baixa toxicidade, há evidências que sugerem 

que complexos de metais de transição podem atuar em diversos compartimentos ou organelas 

dos protozoários, além de apresentar baixa toxicidade no hospedeiro mamífero. No presente 

trabalho, realizou-se a avaliação leishmanicida in vitro de seis compostos ciclopaladados, 

[Pd(dmba)(µ-Cl)]2 (CP1), [Pd(dmba)(µ-N3)]2 (CP2), [Pd(dmba)(µ-NCO)]2 (CP3), 

[Pd(dmba)Cl(isn)] (CP4), [Pd(dmba)(N3)(isn)] (CP5) e [Pd(dmba)(NCO)(isn)] (CP6) e seus 

correspondentes ligantes livres, Hdmba: N,N-dimetilbenzilamina e isn: isonicotinamida. O 

composto CP2 inibiou o crescimento das formas promastigotas de Leishmania amazonensis 

(IC50 = 13,2 ± 0,7 µM), reduz a proliferação das formas amastigotas intracelulares (IC50 = 

10,2 ± 2,2 µM) e apresentou um baixo efeito citotóxico frente a macrófagos peritoneais (CC50 

= 506,0 ± 10,7 µM). Dados in vitro da atividade anti-T. cruzi e anti-T. brucei, parasitos 

causadores das doenças de Chagas e do sono, respectivamente, também demonstraram que os 

compostos ciclopaladados apresentam amplo espectro de ação constituindo-se em excelentes 

candidatos para o tratamento das doenças negligenciadas em estudo. O composto CP2 

apresentou-se para as formas amastigotas intracelulares de L. amazonensis pelo menos 50 

vezes mais seletivo e 200 vezes mais seletivo para as amastigotas de T. cruzi vs. células de 

mamífero. Em estudos in vivo, utilizando o modelo BALB/c infectado com L. amazonensis, 

CP2 (0,35 mg/Kg/dia) não apresentou toxicidade, quando investigados marcadores 

bioquímicos de função renal e hepática, em estudos in silico mostrou uma permeabilidade de 

100% para absorção intestinal, e reduziu em 80% a carga parasitária dos animais, resultado 

promissor e comparável à anfotericina B (2 mg/Kg em dias alternados), fármaco atualmente 

utilizado no tratamento das leishmanioses. Diante das potencialidades deste composto em 

estudos aprofundados do mecanismo de ação mostrou-se que CP2 é capaz de inibir a etapa de 

clivagem da DNA Topoisomerase 1B de Leishmania. Análise proteômica comparativa 

(eletroforese bidimensional, seguida por espectrometria de massas) foram realizadas para 

identificar proteínas diferencialmente expressas em L. amazonensis na ausência/ presença de 

CP2 e assim determinar os eventos moleculares gerados em cascata a partir da inibição da 

DNA Topoisomerase do parasito. Dentre as proteínas encontradas nos ensaios supracitados, 

destacam-se chaperoninas associadas à diferentes estresses (calreticulina, proteína de choque 

térmico 10KDa -HSP10-, HSP70, GRP78 e dissulfureto isomerase), proteínas que atuam no 

processo de detoxificação celular (tripanotiona reductase, peroxiredoxina, triparedoxina 

peroxidase) e outras proteínas associadas com diversos processos biológicos que podem estar 

relacionados com o processo de Morte Celular Programada em Leishmania.  

 

Palavras-chave: Leishmanioses. Doença de Chagas. Leishmania amazonensis. Trypanosoma 

cruzi. DNA topoisomerase 1B. Complexo ciclopaladado. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Leishmaniasis are diseases globally distributed in tropical and subtropical areas of the world 

and Leishmania spp. are the etiological agents of the diseases. Numerous problems associated 

with available treatments of the disease are still unsatisfactory because currently available 

drugs are highly toxic, little effectiveness and drug resistance cases have emerged. 

Furthermore, leishmaniasis are a neglected disease by pharmaceutical industries and 

governments. In the search for new drugs with a broad spectrum of action and low toxicity, 

there is evidence to suggest that transition metal complexes can act in several compartments 

or organelles of protozoa, as well as to present low toxicity in the mammalian host. In this 

work, we evaluated the leishmanicidal and trypanocidal in vitro activity of six cyclopalladated 

compounds: [Pd(dmba)(µ-Cl)]2 (CP1), [Pd(dmba)(µ-N3)]2 (CP2), [Pd(dmba)(µ-NCO)]2 

(CP3), [Pd(dmba)Cl(isn)] (CP4), [Pd(dmba)(N3)(isn)] (CP5), [Pd(dmba)(NCO)(isn)] (CP6) 

and the free ligands, Hdmba: N,N- dimethylbenzylamine e isn: isonicotinamide. The 

cyclopalladated complexes CP2 inhibited the growth of the promastigote forms of 

Leishmania amazonensis (IC50 = 13,2 ± 0,7 µM), reduced the proliferation of intracellular 

amastigote forms (IC50 = 10,2 ± 2,2 µM) and showed a low cytotoxic effect against peritoneal 

macrophages (CC50 = 506,0 ± 10,7 µM). In vitro assays against T. cruzi and T. brucei, 

parasites that cause Chagas disease and sleeping sickness, respectively, demonstrated that 

cyclopaladate compounds have a wide spectrum of action and constitute an excellents 

candidates for the treatment of these neglected diseases. CP2 was at least fifty-times more 

selective for intracellular amastigote forms of L. amazonensis and two hundred-times more 

selective for intracellular amastigote forms of T. cruzi vs. mammaliam cells. For in vivo 

assays, CP2 (0.35 mg/Kg/day) was not toxic to BALB / c mouse infected with L. 

amazonensis, no changes were observed in biochemical markers of renal/hepatic function, in 

in silico studies showed a 100% of permeability for intestinal absorption and the parasite load 

of the animals was reduced to 80%, like amphotericin B (2 mg/Kg in alternate days), the drug 

currently used in the leishmaniasis treatment. In-depth studies of the mechanism of action 

have shown that CP2 can inhibit the cleavage step of Leishmania DNA Topoisomerase 1B. 

Comparative proteomic analysis (two-dimensional electrophoresis, followed by mass 

spectrometry) were performed to identify proteins differentially expressed in L. amazonensis 

in the absence / presence of CP2 and thus to determine molecular events generated from the 

inhibition of parasite DNA Topoisomerase. We found in the proteomic analysis chaperonins 

associated with different stresses (calreticulin, putative 10 kDa heat shock protein, putative 

heat-shock protein hsp70, putative glucose-regulated protein 78, protein disulfide-isomerase), 

proteins that act in the process of cellular detoxification (trypanothione reductase, 

peroxidoxin, tryparedoxin peroxidase) and other proteins associated with several biological 

processes associated with a possible programmed cell death in Leishmania. 

Key-words: Leishmaniasis. Chagas disease. Leishmania amazonensis. Trypanosoma cruzi. 

DNA topoisomerase 1B. Cyclopalladated compounds. 
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1 INTRODUÇÃO 

As infecções causadas por organismos da família Trypanosomatidae, ordem 

Kinetoplastida, afetam predominantemente milhões de pessoas no mundo, principalmente, 

aquelas comunidades pobres e marginalizadas da América Latina, África e Ásia e que têm 

sido negligenciadas pela indústria farmacêutica e pelos governos (SÜLSEN et al., 2008). 

Dentre as 17 doenças classificadas como negligenciadas (DNs) pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), destacam-se as leishmanioses e tripanossomíases, carentes há várias décadas 

por novos fármacos para seu tratamento e que se encontram amplamente distribuídas nas 

áreas tropicais e subtropicais do mundo.  

As leishmanioses, a doença de Chagas e a doença do sono são causadas por 

protozoários parasitos taxonomicamente relacionados, que têm características estruturais e 

bioquímicas similares. Estes incluem um único DNA mitocondrial com um corpo estruturado, 

o cinetoplasto, organelas específicas para a glicólise; os glicossomos, e um metabolismo 

único de tiol. Uma análise recente das sequências genomicas tem identificado semelhanças e 

diferenças nas vias metabólicas entre eles, o que nos leva a compreender a patogênese das 

doenças e describir fármacos e alvos moleculares específicos para estas parasitoses 

(BARRETT; CROFT, 2012). Adicionalmente, o processamento do mRNA em 

tripanossomatídeos é diferente do processo ocorrido na maioria dos eucariotos, 

principalmente porque os genes codificadores de proteínas são transcritos em RNA 

policistrônico nestes organismos (LIANG et al., 2003). Outra caraterística importante em 

relação à expressão gênica foi a descoberta do Spliced Leader (SL), identificado inicialmente 

em Trypanosoma brucei, relacionado com o passo de maturação de todos os pré-mRNA 

nucleares em tripanossomatídeos (GÜNZL, 2010). A presença do SL tem duas finalidades, ele 

funciona em conjunto com a poliadenilação da transcripção policistrionica e fornece o 

capping 7-metilguanosina (m7G) dos mRNA. O processo de trans-splicing ocorre através de 

duas reações de transesterificação, análogos ao processo de cis-splicing, mas formando uma 

estrutura intermediaria Y em vez do intermediário de lariat (GÜNZL, 2010; LIANG et al., 

2003). Estas caracateristicas únicas e marcantes em tripanossomatídeos fornecem ferramentas 

para o desenvolvimento e descoberta de novos fármacos, já que as terapias atualmente 

disponíveis apresentam muitos problemas como alta toxicidade dos fármacos, limitada 

eficácia e casos de resistência que têm surgido. Nesse sentido, nosso grupo de pesquisa está 

envolvido na busca de compostos leishmanicidas, mas que também apresentem efeito 

inibitório no crescimento de Trypanosoma cruzi e Trypanosoma brucei, agentes etiológicos 
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das doenças citadas. O anterior é importante não só do ponto de vista de procura de moléculas 

com amplo espectro de ação, mas também, porque diversos alvos terapêuticos específicos 

podem ser explorados. 

1.1 Leishmania spp e tratamentos atualmente disponíveis para as leishmanioses 

A família Trypanosomatidae compreende um grande número de protozoários parasitos, 

incluindo importantes agentes etiológicos de doenças humanas, como, por exemplo, o gênero 

Leishmania spp. e Trypanosoma sp.. Em humanos, a Leishmania causa um amplo espectro de 

doenças, incluído as manifestações cutâneas (LC), mucocutâneas (LMC) e visceral (LV) 

(LOPEZ; CHERKASOV; NANDAN, 2007).  

As leishmanioses são doenças distribuídas mundialmente (países da América, Europa, 

África e Ásia que se encontram em áreas tropicais e subtropicais) e são causadas por pelo 

menos 20 diferentes espécies de Leishmania, sendo transmitidas por mais de 90 espécies de 

insetos dos gêneros Phleobotomus e Lutzomyia. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), estimam-se 1,3 milhões de novos casos de leishmanioses e 20.000 a 30.000 

mortes anualmente (WERNECK, 2010; WORD..., 2017a). As manifestações clínicas e a 

severidade da leishmaniose dependem da espécie de parasito que está infectando o 

hospedeiro, da constituição genética e do estado imunitário do indivíduo, como por exemplo 

no caso de pacientes imunossuprimidos coinfectados com o vírus da AIDS (CUNNINGHAM, 

2002; ROGERS et al., 2002).  

A LC é a forma mais comum de leishmanioses e ocorre em 98 países de quatro 

continentes, sendo considerada pela OMS, como uma das seis mais importantes doenças 

infecciosas, devido à capacidade de produzir deformidades (BRASIL. MINISTÉRIO DE 

SAÚDE., 2010; PALUMBO, 2009). As principais espécies causadoras desta doença são: 

Leishmania tropica e Leishmaia major, no norte da África, Oriente Médio, Índia e na Europa 

Mediterrânea, Leishmania panamensis, Leishmania mexicana, Leishmania amazonensis, 

Leishmania guyanensis e Leishmania braziliensis nas Américas, sendo as três últimas as 

espécies epidemiologicamente mais importantes no Brasil. A L. braziliensis também é o 

agente etiológico da LMC no Brasil. A LV é causada pela Leishmania donovani, Leishmania  

infantum no Velho Mundo e pela Leishmania chagasi na América do Sul, particularmente no 

Brasil (AMATO et al., 2007; CUNNINGHAM, 2002; MELBY, 2002; PALUMBO, 2009). 
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De acordo com a Organização Panamericana da Saúde (OPS), o Brasil e os países da 

região andina e América central concentram a maioria dos casos de LC e LMC na América 

Latina. No periodo de 2001 a 2014 foram reportados à OPS/OMS um total de 797.849 novos 

casos de LC e LMC distribuidos em 17 dos 18 países endêmicos das Américas. 

(OPS/OMS…, 2016). No Brasil, as leishmanioses apresentam grande magnitude e 

transcendência. Em 2009, foram registrados 3.693 casos de LV, a qual apresenta importante 

expansão geográfica em todas as regiões do país, sendo predominante no Nordeste. No 

período 2000-2009 ocorreram 260.573 casos de LC, com incidência anual de 26.057 casos 

novos (BRASIL. MINISTÉRIO DE SAÚDE., 2011).  

As Leishmania spp. apresentam-se em duas formas principais, as formas promastigotas 

(forma flagelada encontrada em flebotomíneos e cultura) e as formas amastigotas (forma não 

flagelada que apresenta-se em diversos tecidos e replica-se no fagolissosoma de macrófagos 

do hospedeiro mamífero) (HERWALDT, 1999).  

O ciclo de vida é iniciado quando fêmeas hematófagas da família Psychodidae, 

subfamília Phlebotominae picam e inoculam o protozoário na forma promastigota metacíclica 

durante o repasto sanguíneo, figura 1 (HORIKAWA; PENA, 2011). A internalização dos 

promastigotas ocorre pelo processo de fagocitose, mediado pelo reconhecimento 

receptor/ligante, no qual participam os receptores para complemento CR1 e CR3 dos 

macrófagos, entre outros, que promovem a fagocitose evitando a geração exacerbada de 

espécies reativas de oxigênio, permitindo o estabelecimento da infecção (WRIGHT; 

SILVERSTEIN, 1983). C3b e C3bi (moléculas do complemento) fixadas nas formas 

promastigotas ligam-se aos receptores CR1 e CR3, respectivamente (ROBLEDO et al., 1994). 

Para que CR3 reconheça C3b, a protease gp63, presente na superfície dos promastigotas, 

converte este em C3bi (BRITTINGHAM; MOSSER, 1996). Adicionalmente, o 

fosfolipoglicano, LPG, presente na superfície dos promastigotas procíclicos e metacíclicos, 

protege as formas metacíclicas da lise pelo complemento (HORIKAWA; PENA, 2011). 

Dentro dos vacúolos fagocíticos (fagolisossomo), os promastigotas se diferenciam a 

amastigotas, as quais se multiplicam por fissão binária até serem liberadas após rompimento 

das células parasitadas, sendo assim, fagocitadas por outros macrófagos (ALVAR et al., 2012; 

DESJEUX, 1996). Durante um novo repasto sanguíneo o flebotomíneo ingere os macrófagos 

infectados com a forma amastigota. No intestino do inseto vetor as formas amastigotas 

diferenciam-se em formas promastigotas procíclicas, que se multiplicam por fissão binária, 
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ocorrendo posteriormente o processo de metaciclogêneses (HORIKAWA; PENA, 2011; 

MUSKUS; MARÍN VILLA; VILLA, 2002). 

Figura 1- Ciclo de vida do parasito Leishmania spp. 

 

Fonte: adaptado de Centers...(2016b) 

 No processo de metaciclogênese os promastigotas procíclicos ou não infectivos, 

transforman-se em promastigotas metacíclicos, ou infectivos. Neste processo moléculas como 

a LPG e gp63 são expressas abundantemente na superficie dos promastigotas. A LPG sofre 

uma série de modificações para proteger os promastigotas contra à ação de enzimas 

proteolíticas produzidas durante a digestão do sangue no interior do vetor e para a adesão dos 

promastigotas procíclicos no epitélio digestivo (MUSKUS; MARÍN VILLA; VILLA, 2002). 

Modificações nos açúcares terminais da LPG produzem a liberação dos promastigotas do 

epitélio digestivo que migram para a parte anterior do tracto digestivo se ubicando à altura da 

probóscide, a partir do qual podem ser transmitidos. Aumentos na infectividade dos 

promastigotas metacíclicos estão associados a um incremento na expressão da gp63 

(MUSKUS; MARÍN VILLA; VILLA, 2002). 
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Na LC, as lesões são exclusivamente cutâneas, a maioria são ulcerativas e evoluem de 

pápulas para nódulos e dependendo da espécie podem cicatrizar espontaneamente mas 

reaparecer em outros lugares, também podem ser produzir lessões secundárias associadas à 

infecções bacterianas (HERWALDT, 1999; PALUMBO, 2009). As principais espécies 

associadas no Brasil são L. amazonensis e L. braziliensis (SILVEIRA; LAINSON; 

CORBETT, 2004).  

O tratamento atual para as leishmanioses requer a administração de fármacos tóxicos e 

pouco toleráveis (FREITAS-JUNIOR et al., 2012). Os fármacos de primeira escolha para seu 

tratamento são os antimoniais pentavalentes (Sb+5) disponíveis em duas formulações, 

antimoniato de metilglucamina (Glucantime®, administrado por via intramuscular) e 

estibogluconato de sódio (Pentostan®, administrado por via intravenosa) (GOTO; 

LAULETTA LINDOSO, 2012; PALUMBO, 2009) sendo este último não comercializado no 

Brasil (BRASIL. MINISTÉRIO DE SAÚDE., 2010; MELO; FORTALEZA, 2013).  

Apesar de terem sido desenvolvidos há décadas, ainda são utilizados no tratamento das 

leishmanioses, mesmo diante de inúmeros relatos de casos de resistência e efeitos colaterais 

(CROFT; OLLIARO, 2011; CROFT; SUNDAR; FAIRLAMB, 2006; TORRES et al., 2013). 

Em termos de mecanismo de ação, os antimoniais pentavalentes são pró-fármacos, sendo 

reduzidos a um composto trivalente bioativo (Sb+3) no interior do macrófago; este antimonial 

é capaz de causar inibição in vitro da DNA topoisomerase 1B de L. donovani, mas parece ter 

outros alvos de ação in vivo (CHAKRABORTY; MAJUMDER, 1988; ROBERTS; 

BERMAN; RAINEY, 1995; WALKER; SARAVIA, 2004), como por exemplo, interferir na 

bioenergética das formas amastigotas de Leishmania (glicólise e oxidação dos ácidos graxos), 

que desencadeia inibição da sínteses de ATP (PALUMBO, 2009). 

Parte do Sb+5 é reduzido a Sb+3 e o que foi retido fica concentrado no fígado e baço, 

responsável pelos efeitos tóxicos. Para os antimoniais pentavalentes, existem, no entanto, 

diversos obstáculos para sua administração, precisando da internação do paciente devido à 

aplicação parenteral. Além disso, a taxa de nefrotoxicidade pode ser superior a 50% (MELO; 

FORTALEZA, 2013; PALUMBO, 2009). O principal efeito adverso é decorrente de sua ação 

sobre o aparelho cardiovascular, além de apresentar-se pancreatitis, hepatites e depressão da 

medula óssea, se detectada arritmias o medicamento deve ser suspenso e indicado um fármaco 

de segunda escolha (PALUMBO, 2009). 
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Como fármacos de segunda escolha encontram-se a anfotericina B desoxicolato, junto à 

pentamidina (sulfato de pentamidina e mesilato de pentamidina) e mitelfosina, utilizadas para 

o tratamento sistêmico (MELO; FORTALEZA, 2013). 

O antifúngico anfotericina B é utilizado como fármaco de segunda escolha quando há 

falhas na terapêutica pelos antimoniais pentavalentes; no entanto apresenta elevada toxicidade 

e é contraindicada em cardiopatas, hepatopatas e, especialmente, nefropatas. Alguns dos 

efeitos adversos importantes são: anorexia, insuficiência renal, anemia, leucopenia e 

alterações cardíacas (GILL et al., 1999; PALUMBO, 2009). A fim de contornar os efeitos 

colaterais deste fármaco, foram desenvolvidas formulações lipídicas (Ambisome®, 

Amphocil™ e Abelcit®), as quais se mostram mais eficazes e menos tóxicas quando 

comparadas à anfotericina B (GANGNEUX et al., 1996; TORCHILIN, 2005; YARDLEY; 

CROFT, 1997), porém, apresentam alto-custo, difícil via de administração e baixa 

estabilidade a altas temperaturas (GOTO; LAULETTA LINDOSO, 2012; MELO; 

FORTALEZA, 2013). Em termos de mecanismo de ação, a anfotericina B interfere na via de 

síntese do ergosterol, causando danos à membrana plasmática do parasito (ROBERTS et al., 

2003).  

As pentamidinas são diamidinas aromáticas utilizadas como fármacos de segunda 

escolha no tratamento da LC em áreas endêmicas dos continentes americano, asiático e 

africano. São comercializadas para uso em humanos nas seguintes formulações: Isotionato 

(Di-B-hidroxietano sulfonato) e Mesilato (Di-B-hidroximetil sulfonato). Devido ao 

medicamento ter ação no metabolismo da glicose, pode haver hipoglicemia seguida de 

hiperglicemia. Pode ocorrer indução de citólise das células beta do pâncreas e, 

consequentemente, diabetes insulino-dependente (JACOBS; NARE; PHILLIPS, 2011; 

PALUMBO, 2009). Outros efeitos associados a pentamidina são nefrotoxicidade, hipotensão, 

leucopenia, anemia, arritmias, náuseas, vomito, polineuropatia periférica, hepatites e 

alterações neurológicas (PALUMBO, 2009). 

Adicionalmente, a paromomicina (antibiótico aminoglicosídico) é utilizada por via 

tópica (10% em gel) ou parenteral na LC, e atualmente se encontra em fase de 

desenvolvimento avançado para o tratamento da LV (SANTOS et al., 2008; SCOTT et al., 

1992). Este aminoglicosídeo interfere no potencial de membrana da mitocôndria, inibe a 

síntese proteica e altera a fluidez da membrana plasmática (CHAWLA et al., 2011). 
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Diferentemente dos antimoniais pentavalentes, a anfotericina B e a paromomicina são 

administrados por via parenteral e em ambiente hospitalar, a miltefosina é administrada por 

via oral e sua atividade leishmanicida foi revelada simultaneamente à atividade anticâncer 

deste medicamento (CROFT et al., 1987). Alteração na homeostase do Ca+2 e síntese de 

lipídeos são os alvos de ação sugeridos para a miltefosina em Leishmania (CROFT et al., 

1987; SERRANO-MARTÍN et al., 2009). Uma limitação que ocorre para esse fármaco é sua 

contraindicação durante a gravidez, devido aos efeitos teratogênicos observados em estudos 

pré-clínicos (PALUMBO, 2009; SUNDAR; OLLIARO, 2007). 

Figura 2- Fármacos utilizados no tratamento das leishmanioses: A) anfotericina B, B) paramomicina, 

C) mitelfosina, D) estibogluconato de sódio. 

 

Fonte: Barrett e Croft (2012) 

Outra limitante para a utilização dos tratamentos atuais radica em que casos de 

resistência a estes fármacos tem sido reportados, como é o caso dos antimoniais no nordeste 

da Índia e de algumas cepas que já tem apresentado resistência à metilfosina, que é o único 

fármaco de uso oral disponível (COELHO et al., 2015). Devido ao tratamento das 

leishmanioses ser altamente tóxico e possuir níveis moderados de eficácia (LOPEZ; 

CHERKASOV; NANDAN, 2007), além dos casos de resitencia reportados, há uma 

necessidade urgente de desenvolver novos compostos, bem como estratégias leishmanicidas 

para proteger as terapias atuais e futuras da ameaça de resistência. 
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1.2 T. cruzi e tratamento atualmente disponível para a doença de Chagas  

Entre algumas das DNs que afetam predominantemente as populações mais pobres e 

vulneráveis encontramos a doença de Chagas (tripanossomíase americana, ou 

esquizotripanose), uma antropozoonose presente nas Américas, principalmente na América 

Latina. O protozoário flagelado T. cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas e ambos 

foram descobertos e descritos por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas em 1909 (CHAGAS, 

1909).  

A enfermidade é transmitida ao homem por fezes infectadas do triatomíneo (80-90% 

dos casos) ou transmitido por transfusão sanguínea (5-20% dos casos), via placentária e 

durante aleitamento materno (0,5-8% dos casos) ou através de transplantes e alimentos 

processados (CHAGAS, 1909; WORLD..., 2017b). De acordo com a OMS, entre 6 a 7 

milhões de pessoas estão infectadas no mundo, principalmente na América Latina onde a 

doença de Chagas é endêmica (WORLD..., 2017b). 

Desde o ponto de vista morfológico, no hospedeiro mamífero, o T. cruzi encontra-se no 

sangue na forma tripomastigota sanguínea, já no sistema reticuloendotelial ou sistema 

mononuclear fagocitário e nos tecidos adapta-se à forma amastigota intracelular, enquanto 

que no inseto vetor, apresenta-se na forma epimastigota e tripomastigota metacíclicas 

(PEREIRA; PEREZ, 2003).  

Durante o repasto sanguíneo, o triatomíneo contaminado com T. cruzi defeca próximo 

ao local da picada e as formas tripomastigotas metacíclicas, presentes nas fezes, atingem a 

corrente sanguínea do hospedeiro vertebrado pelo orifício da picada (PEREIRA; PEREZ, 

2003). O T. cruzi é capaz de invadir e multiplicar-se dentro de diferentes tipos de células, 

incluindo macrófagos, músculos lisos e estriados, fibroblastos e neurônios (COURA; 

CASTRO, 2002). Nas células os tripomastigotas metacíclicos se diferenciam em formas 

amastigotas, capazes de replicação. Essas formas diferenciam-se em formas tripomastigotas 

sanguíneas e se disseminam pelo organismo, invadindo outras células. O ciclo de vida do 

parasito se fecha quando um triatomíneo adquire as formas tripomastigotas ao picar um 

hospedeiro vertebrado contaminado. No intestino posterior do vetor essas formas se 

diferenciam em epimastigotas, capazes de multiplicação e na ampola retal, os parasitos se 

diferenciam em formas tripomastigotas metacíclicas, que são liberadas nas fezes, figura 3 

(PEREIRA; PEREZ, 2003). 
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Figura 3- Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi.  

 

Fonte: adaptado de Centers...(2016a) 

A sintomatologia da doença de Chagas é variada, igual as lesões que produz, 

apresentando-se duas fases, a fase aguda e a crônica (PEREIRA; PEREZ, 2003). A fase aguda 

geralmente apresenta dois meses após a infeção e caracteriza-se por febre, dor de cabeça, 

edema (sinal de Romaña), gânglios linfáticos aumentados, palidez, dor muscular, dificuldade 

em respirar, inchaço e dor abdominal ou torácica (PEREIRA; PEREZ, 2003; WORLD..., 

2016b), na ausência específica de tratamento os sintomas persistem com uma mortalidade de 

2 a 8%, especialmente em crianças (COURA; CASTRO, 2002). 

A fase crônica da doença se manifesta depois de um longo período assintomático após a 

recuperação da fase aguda (PEREIRA; PEREZ, 2003). Na fase crônica, os parasitos estão 

principalmente nos músculos cardíaco e digestivo. Até 30% dos pacientes sofrem de doenças 

cardíacas (miocardite) e até 10% sofrem de doenças digestivas (normalmente alargamento do 

esôfago ou do cólon, hiperplasia de intestino), doenças neurológicas ou alterações mistas. Nos 

anos posteriores, a infecção pode levar à morte súbita ou insuficiência cardíaca causada pela 
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destruição progressiva do músculo cardíaco e seu sistema nervoso (BARRETT; CROFT, 

2012; WORLD..., 2017b). Assim como no caso da co-infeção de leishmanioses em pacientes 

com AIDS, existe uma elevada porcentagem de associação entre AIDS e doença de Chagas, o 

que leva a um aumento da mortalidade (PEREIRA; PEREZ, 2003). 

Portanto, é preciso tecer alguns comentários sobre a terapêutica atualmente disponível 

para o tratamento da doença de Chagas, pois do ponto de vista de descoberta de novos 

fármacos, esta doença, assim como as leishmanioses, também é considerada negligenciada. 

Programas de screening para novos agentes bioativos podem levar em consideração 

moléculas com amplo espectro de ação para potencial uso dos mesmos no controle de várias 

doenças, levando a um ganho de tempo e investimento financeiro. Deste modo, 

resumidamente, descrevemos como a terapêutica da doença de Chagas ainda é problemática. 

A terapêutica da doença de Chagas limita-se, até o momento, aos medicamentos 

nifurtimox (Lampit®, Bayer) e benzonidazol (Rochagan®, Roche). O primeiro, depois de 

amplamente utilizado no Brasil e países latino-americanos, foi retirado do mercado 

farmacêutico brasileiro, e depois em Argentina, Chile e Uruguay, restando apenas o 

benzonidazol (COURA; CASTRO, 2002). Os resultados obtidos com os dois fármacos 

variam de acordo com a fase da doença, o período de tratamento e da dose, da idade e da 

origem geográfica dos pacientes. Bons resultados foram alcançados na fase aguda, em 

infecção crónica recentes (crianças menores de 12 anos de idade), infecção congenita e 

acidentes laboratoriais (COURA; CASTRO, 2002), no entanto, quanto mais tempo de 

infecção tem a pessoa, a eficácia de ambos os medicamentos diminui (WORLD..., 2017b). 

Benzonidazol e nifurtimox não devem ser administrados a mulheres grávidas ou pessoas 

com insuficiência renal ou hepática. Também o nifurtimox é contra-indicado para pessoas 

com histórico de distúrbios neurológicos ou psiquiátricos. Além disso, o tratamento específico 

de manifestações cardíacas ou digestivas pode ser necessário (PEREIRA; PEREZ, 2003; 

WORLD...,2017b).  
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Figura 4- Fármacos utilizados no tratamento da doença de Chagas: A) benzonidazol, B) nifurtimox. 

 

Fonte: Barrett e Croft (2012) 

Apesar da sua atividade tripanocida, o benzonidazol pode causar várias reações 

colaterais, caracterizadas por dermatites, depressões da medula óssea e polineuropatia 

periférica (COURA; CASTRO, 2002), além de ter uma administração prolongada (entre 60 a 

90 dias) (BARRETT; CROFT, 2012; PEREIRA; PEREZ, 2003). Para observar o potencial 

tripanocida do nifurtimox doses prolongadas (90 dias em adultos em forma de comprimidos) 

devem ser proporcionadas (BARRETT; CROFT, 2012). Estas terapias prolongadas levam 

muitas vezes a interrupção do tratamento por parte do paciente, propiciando o surgimento de 

cepas resistentes que aumentam a ineficácia da terapêutica, o que indica a necessidade de 

desenvolvimento de novos fármacos. Adicionalmente, a descoberta de novos fármacos para a 

doença de Chagas está cheio de dificuldades, principalmente porque os pacientes que entram 

no estágio indeterminado são assintomáticos e entonces surge a dificuldade de detectar os 

parasitos, portanto, se faz difícil avaliar a eficácia em infecções crônicas precoces 

(BARRETT; CROFT, 2012). 

1.3 T. brucei e o tratamento atualmente disponível para a doença do sono 

A doença do sono ou tripanossomíase africana é transmitida por dípteros do gênero 

Glossina conhecidos como moscas tsé-tsé. Descoberta por David Bruce na África em 1894, a 

doença é causada no homem pelas subespécies T. brucei gambiense e T. brucei rhodesiense, 

sendo os parasitos T. brucei brucei, associados à doença em animais, a qual é denominada 

Nagana (COX, 2004). A OMS relata que 95% dos casos da doença do sono são causadas pelo 

T. b. gambiense. No homem a doença apresenta dois estágios distintos. No estágio I os 

parasitos se multiplicam no sangue e linfa e os sintomas principais são febre e dores nas 

articulações. No estágio II, os parasitos atravessam a barreira hemato-encefálica causando 

perturbações neurológicas. De acordo com o reporte da OMS, para 2015, se apresentaram 
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menos de 3.000 casos da doença, sendo que 61 milhões de pessoas vivem em áreas de risco 

em 36 paises da África (WORLD..., 2017c).  

Após a picada do hospedeiro pela mosca, os tripanossomos metacíclicos são inoculados 

na corrente sanguínea e se diferenciam na forma tripomastigota sanguínea, multiplicando-se 

por fissão binária e se espalhando pela corrente sanguínea, podendo atingir o sistema nervoso 

central (SNC). Na fase crônica da doença, os tripomastigotas presentes no SNC multiplicam-

se e passam ao cérebro (PEREIRA; PEREZ, 2003). Outra mosca pode picar o hospedeiro 

ingerindo formas tripomastigotas sanguíneas e então se contaminando. As formas 

tripomastigotas diferenciam-se em formas procíclicas dentro da mosca e logo em 

epimastigotas, que se multiplicam na glândula salivar do inseto. Em seguida, essas formas 

diferenciam-se em tripomastigotas metacíclicas e o ciclo se inicia novamente (figura 5). 

 

Figura 5- Ciclo de vida do Trypanosoma brucei. 

 

 

Fonte: adaptado de Centers... (2016c) 
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Para o tratamento no primeiro estágio da doença, utiliza-se a pentamidina contra T. b. 

gambiense e a suramina que possui atividade preferencialmente sobre T. b. rhodesiense. A 

pentamidina provoca toxicidade significativa em pelo menos metade dos pacientes e tornam-

os insulino-dependentes, e a suramina produz uma diversidade de efeitos colaterais entre os 

quais se destacam complicações neurológicas e toxicidade renal (JACOBS; NARE; 

PHILLIPS, 2011). 

Figura 6- Fármacos utilizados no tratamento da doença do sono: A) eflornitina, B) melarsoprol, C) 

suramina e D) pentamidina. 

 

Fonte: Barrett e Croft (2012) 

O principal problema com o tratamento da doença do sono está no estágio II, em que os 

tripanossomos residem no fluido cérebro-espinhal. Neste estágio, os fármacos para o 

tratamento da doença precisam cruzar a barreira hematoencefálica, sendo só o melarsoprol 

(composto altamente tóxico baseado em arsênio) que possui esta característica (NOK, 2003), 

ainda, o melarsoprol é a única opção terapêutica para a doença devido a infeção por T. b. 

rhodesiense, embora para a maioria dos casos (>95% dos casos são pelo T. b. gambiense) a 

eflornitina tornou-se o tratamento de primeira escolha (BARRETT; CROFT, 2012).  

A nova combinação terapêutica da droga oral nifurtimox com o uso intravenoso da 

eflornitina é mais efetiva quando comparada com as monoterapias convencionais, contudo 

muitos efeitos adversos têm sido relatados (BABOKHOV et al., 2013). Além do alto custo, 
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estes fármacos são altamente tóxicos e escassos; o tratamento é potencialmente perigoso e 

limitado, devido a que precisa da internação do paciente para sua aplicação, e os parasitos 

apresentam resistência generalizada aos medicamentos (BARRETT; CROFT, 2012; 

FIDALGO; GILLE, 2011; NOK, 2003; STICH; ABEL; KRISHMA, 2002). 

1.4 Compostos metálicos como opções terapêuticas para DNs 

O problema com relação as DNs é agravado em relação à disponibilidade de 

medicamentos, já que as atividades de pesquisa e desenvolvimento das indústrias 

farmacêuticas são principalmente orientadas pelo lucro, e o retorno financeiro exigido 

dificilmente pode ser alcançado no caso de doenças que atingem populações marginalizadas, 

pobres, sem influência política e localizadas, majoritariamente, nos países em 

desenvolvimento (TROUILLER et al., 2002). 

A descoberta da atividade antineoplásica da cisplatina e seu consequente 

desenvolvimento clínico, chamou a atenção para as propriedades quimioterápicas de 

complexos contendo metais de transição coordenados a diferentes ligantes. Muitos destes 

complexos metalicos com conhecida ação antitumoral tem sido testados para tratamento de 

diversas DNs. Especificamente, há muito são explorados para a descoberta de novos agentes 

anti-Trypanosomatidae, incluindo complexos de metais de ouro, platina, irídio, ródio, ósmio, 

ferro, platina e paládio (CROFT et al., 1992; FRANCO et al., 2013; FRICKER et al., 2008; 

MATSUO et al., 2010; NAVARRO et al., 2010; NAVARRO; BETANCOURT, 2008; 

PALADI et al., 2012; SÁNCHEZ-DELGADO; ANZELLOTTI, 2004; SANTOS et al., 2012; 

VELÁSQUEZ et al., 2016, 2014; ZINSSTAG et al., 1991). Complexos baseados em ródio(I), 

ródio(III) e ródio(IV), assim como antimônio(III) e ósmio(III) mostraram ação leishmanicida 

frente a L. donovani. Outra classe de complexos organometálicos derivados da platina 

também tem apresentado atividade leishmanicida frente a formas promastigotas e amastigotas 

deste parasito, assim como combinações platina-pentamidina, que se tem mostrado 

extremamente potentes. Na maioria dos casos, estes compostos mostram-se como 

intercalantes da dupla fita do DNA no parasito (SHARMA; PIWNICA-WORMS, 1999). 

Devido a importância de desenvolver fármacos que inibam alvos moleculares que sejam 

absolutamente necessários para a sobrevivência do parasito, muitos compostos anticancer e 

complexos metálicos tem sido utilizados para avaliar seu potencial bioativo contra 

protozoarios, bem como seus possíveis mecanismos de ação. 
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A inserção de centros metálicos nas estruturas de fármacos antiparasitários são 

utilizados para aumentar a suas acções farmacológicas, como é o caso da ferroquina 

(NAVARRO et al., 2010). Para a atividade tripanocida, destaca-se o trabalho (FARRELL; 

WILLIAMSON; McLAREN, 1984) que relacionou uma ação anti-T. cruzi tão boa quanto a 

antitumoral de compostos quimioterápicos de platina, como a cisplatina e a carboplatina. A 

elevada analogia entre a química de coordenação dos compostos de platina(II) e paládio(II) 

abriu o caminho para a utilização de complexos de paládio(II) como fármacos antitumorais 

(ANILANMERT, 2012). Um fator importante que pode explicar a razão pela qual a platina é 

mais utilizada, vem da cinética de troca de ligante. A hidrólise dos ligantes de partida em 

complexos de paládio é demasiado rápida: 105 vezes mais rápida em comparação com seus 

correspondentes análogos de platina. Eles se dissociam prontamente em solução levando a 

espécies muito reativas que são incapazes de alcançar seus alvos farmacológicos. Isto implica 

que, se um fármaco antitumoral de paládio for desenvolvido, deve de alguma forma ser 

estabilizado por um ligante de nitrogênio fortemente coordenado e um grupo de saída 

adequado. Se este grupo for razoavelmente não lábil, o fármaco pode manter a sua integridade 

estrutural in vivo por tempo suficiente. Como alternativa para aumentar a estabilidade dos 

complexos de paládio(II), dois quelatos formando dois anéis em torno do átomo central são 

utilizados (ANILANMERT, 2012). 

O uso de compostos ciclopaladados foi postulado como alternativa a fármacos contendo 

platina (ALBERT et al., 2014); além disso, eles são mais estáveis e menos tóxicos que outros 

derivados de Pd(II) (MATSUO et al., 2010), devido a que eles formam quelatos estáveis, que 

do ponto de vista de desenvolvimento de fármacos é interessante, devido à elevada 

estabilidade termodinâmica e cinética (CAIRES et al., 1999). 

1.4.1 Compostos de Paládio e seu potencial anti-protozoário  

Dentre estas opções, foi demonstrada a bioatividade de ciclopaladados contra formas 

promastigotas e amastigotas de L. amazonensis em concentrações que não são tóxicas para o 

hospedeiro (PALADI et al., 2012) bem como a atividade tripanocida (FRICKER et al., 2008; 

MATSUO et al., 2010), apontando estas moléculas como promissoras para o tratamento de 

leishmanioses e doença de Chagas. 

Entre os efeitos antitumorais reportados pelos compostos de paládio destaca-se sua 

capacidade de se intercalar ao DNA, também, mostram interessante inibição enzimática, a 
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qual é um dos principais modos de ação de compostos inorgânicos (NAVARRO et al., 2010; 

NAVARRO; BETANCOURT, 2008). Dados da literatura mostram que complexos 

ciclopaladados em células tumorais interagem com grupos tióis de proteínas da membrana 

mitocondrial, causando dissipação do potencial da membrana, induzindo incremento na 

concentração do cálcio citosólico, principalmente de compartimentos intracelulares o que 

levaria a célula tumoral a ativação de caspases efetoras, condensação da cromatina e 

degradação do DNA, sugerindo que esta classe de compostos ativam a via apoptótica 

intrínseca (SERRANO et al., 2011). Em fungos tem-se mostrado como indutores de morte 

celular programada (MCP), produzindo uma série de efeitos como condensação da cromatina, 

degradação do DNA, produção de ânion superóxido e incremento da atividade de 

metacaspases associados com o processo de apoptose, adicionalmente mecanismos de morte 

associados com autofagia como aparecimento de vacúolos autofágicos e acidificação 

(ARRUDA et al., 2015). 

Em tripanossomatídeos, a cruzipaina, a principal cisteino protease encontrada em T. 

cruzi, é um alvo validado para o desenvolvimento de quimioterápicos contra a doença de 

Chagas, sendo que neste caso complexos ciclometalados de Pd(II) mostraram interessante 

ação inibitória frente a esta enzima (FRICKER et al., 2008). Reporta-se também que o 

mecanismo de ação destes compostos em estes parasitos pode ser devido a produção de 

estresse oxidativo como resultado de sua bioredução e extensivo ciclo redox (ELGAZWY et 

al., 2012; OTERO et al., 2006), no entanto, seus alvos moleculares não foram definidos. 

Alguns relatos na literatura indicam que diferentes complexos metálicos possam inibir DNAs 

topoisomerases do tipo I ou II (CASINI et al., 2009; CASTELLI et al., 2012; NEVES; 

VARGAS, 2011; WU; YALOWICH; HASINOFF, 2011). 

1.5 As DNAs topoisomerases e seu potencial como alvo terapêutico 

Um passo importante para a descoberta de um novo fármaco especifico em Leishmania 

é identificar o alvo molecular adequado. Alvos em potencial podem ser proteínas codificadas 

por genes presentes apenas no genoma do parasito, que sejam absolutamente necessários para 

a sobrevivência do mesmo ou que sejam consideravelmente diferentes de seus homólogos 

humanos (CHAWLA; MADHUBALA, 2010). Dentro desta perspectiva, os 

tripanossomatídeos apresentam uma série de novidades biológicas atrativas para o 

desenvolvimento de fármacos. Leishmanias e tripanossomas compartilham muitos genes 

ortólogos que divergem do hospedeiro mamífero (EL-SAYED et al., 2005), característica 
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importante para o desenvolvimento de fármacos com amplo espectro de ação, evitando-se 

efeitos colaterais indesejáveis. 

Nesse sentido as DNAs topoisomerases (DNATopo) tem sido exploradas como alvos 

para desenvolvimento de fármacos contra doenças parasitárias (CHAWLA; MADHUBALA, 

2010). DNATopos estão envolvidas em vários processos vitais em cinetoplastídeos tais como 

replicação, transcrição, recombinação e reparo do DNA (CHAWLA; MADHUBALA, 2010; 

D’ANNESSA; CASTELLI; DESIDERI, 2015; DAS et al., 2004). De acordo com Bratta Das 

et al. 2004, esta enzima está localizada tanto no núcleo quanto no cinetoplasto (DAS et al., 

2004). Devido à importância destas enzimas na viabilidade do parasito e sua diferença com 

sua homóloga humana, são consideradas como alvo terapêutico importante (D’ANNESSA; 

CASTELLI; DESIDERI, 2015). 

Devido à natureza superespiralada do DNA e seu empacotamento, precisa-se de formas 

mais relaxadas para que aconteçam processos como a replicação, recombinação ou reparo, em 

vista que formas mais relaxadas do DNA permitem o acesso de polimerases, fatores de 

transcrição ou proteínas de reparo, sendo então as DNAs topoisomerases, as enzimas 

responsáveis pelo relaxamento do DNA super-enovelado, produzindo a quebra de uma ou 

ambas as fitas da dupla hélice. As DNATopos estão classificadas em dois tipos, as DNATopo 

I (TopoI, subtipos 1A e 1B) são enzimas independentes de ATP que produzem a quebra de 

uma das fitas do DNA e as DNATopo II (TopoII) são proteínas multiméricas que produzem a 

quebra de ambas as fitas do DNA precisando de ATP (BALAÑA-FOUCE et al., 2014). 

As TopoI foram isoladas de L. donovani (CHAKRABORTY; GUPTA; MAJUMDER, 

1993), T. cruzi (RIOU et al., 1983) e T. brucei (BODLEY et al., 2003), e caracterizadas em L. 

donovani e T. cruzi (BROCCOLI et al., 1999; CHAKRABORTY; GUPTA; MAJUMDER, 

1993; D’ANNESSA; CASTELLI; DESIDERI, 2015; RIOU et al., 1983). 

A DNA Topo1B de Leishmania possui uma estrutura/função diferente da Topo1B 

humana (hTopoI), sendo única em eucariotos (D’ANNESSA; CASTELLI; DESIDERI, 2015). 

A hTopoI é uma enzima monomérica composta de 765 resíduos de aminoácidos, enquanto 

que a DNA Topo 1B de L. donovani (LdTopo1B) é expressa por dois genes diferentes, 

produzindo um heterodímero, onde a primeira subunidade consta de 635 aminoácidos, 

denominada de subunidade maior, e a segunda, 262 resíduos de aminoácidos, denominada de 

subunidade menor, figura 7, o qual contem o resíduo catalítico de Tyr (BALAÑA-FOUCE et 
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al., 2014; DAVIES et al., 2006). Os genes que codificam para estas proteínas estão 

localizados em cromossomos diferentes no genoma da Leishmania (BALAÑA-FOUCE et al., 

2014). 

Figura 7- Estrutura da DNA topo 1B humana (hTopoI) vs. a DNA topo 1B de L. donovani 

(LdTopo1B). LdTopo1B está composta por duas subunidades a LdTOP1L o maior e LdTOP1S ou 

menor. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Davies et al. (2006)  

Tanto as TopoI quanto as TopoII são alvos moleculares importantes para fármacos 

antineoplásicos em humanos. Inibidores da Topo1B como o topotecan (derivado da 

camptotecina - CPT) e o irinotecan, são normalmente utilizadas para o tratamento de 

carcinoma de ovário e câncer colorectal, respectivamente (BALAÑA-FOUCE et al., 2014). 

Os primeiros inibidores da DNA Topo1B de tripanossomatídeos pertencem à família das CPT 

(DAS et al., 2004). A CPT é um fármaco antitumoral, capaz de aumentar os níveis de EROs 

(Espécies Reativas de Oxigênio) e, como consequência, promover o processo de peroxidação 

lipídica das membranas causando vazamento das membranas com consequente influxo de 

Ca2+ ao citosol (TAGLIARINO, 2001), em Leishmania o mesmo mecanismo é observado 

como consequência da liberação do Ca2+ a partir do retículo endoplasmático (RE) e a 

mitocôndria (SEN et al., 2004a, 2004b). Outros inibidores da atividade da Topo1B incluem 

compostos leishmanicidas como o antimonial pentavalente, estibogluconato de sódio e a ureia 

estibamina (DAS et al., 2004; DAVIES et al., 2006). 

CPTs promovem a morte de tripanossomos e Leishmanias (BODLEY; SHAPIRO, 

1995) enquanto derivados de CPT, incluindo topotecan ou irinotecan, apresentam uma 

eficácia reduzida em T. brucei, provavelmente devido ao baixo grau de permeação destes dois 
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derivativos hidrofílicos no parasito (DETERDING et al., 2005). O efeito do derivado 

gimatecan foi avaliado em L. infantum mostrando que o composto é eficaz, promovendo a 

morte do parasito e a Topo1B foi identificada como alvo de ação dessa molécula (PRADA et 

al., 2013). Resumidamente, gimatecan provocou diminuição na atividade de religação da 

enzima recombinante e alterou o equilíbrio favorável à clivagem do DNA. Este efeito é 

persistente e interfere no crescimento de promastigotas de L. infantum (PRADA et al., 2013). 

Os flavonóides baicaleina, luteolina e quercetina também foram capazes de bloquear a 

atividade de religação da LdTopo1B (DAS et al., 2006). Betulina é um triterpeno natural 

isolado de Betula spp., uma planta que apresenta uma série de atividades farmacológicas. Três 

derivados betulínicos, betulina disuccinil, diidrobetulina diglutarl e diidrobetulina disuccinil, 

foram testadas e mostraram atividade inibitória do processo de relaxamento do DNA, sendo o 

efeito mais forte quando os compostos são pré-incubados com a LdTopo1B. De fato, 

diferentemente de CPT, os três derivados betulínicos parecem agir impedindo a formação do 

complexo proteína-DNA através de uma interação direta com a enzima (CHOWDHURY et 

al., 2011). 

Indenoisoquinolinas correspondem a uma classe de moléculas sintéticas desenvolvidas 

contra DNA Top1B humana (CASTELLI et al., 2012). Dois destes compostos, indotecan 

(LMP400) e AM13-55 foram testados contra a enzima de L. infantum, apresentando 

resultados positivos. Ensaio de relaxamento e clivagem, utilizando DNA superenrolado como 

substrato, foi realizado in vitro na presença dos dois compostos, mostrando que eles são 

capazes de promover a formação do complexo de clivagem comparável a CPT e que ambos 

são mais efetivos contra a enzima parasitária em detrimento da correspondente humana. 

Experimentos realizados com macrófagos murinos infectados com L. infantum e tratados com 

indotecan ou AM13-55 mostraram atividade anti-amastigota (BALAÑA-FOUCE et al., 

2012). 

Entre outros inibidores conhecidos das Topo1B de tripanossomatídeos, destacam-se os 

antimoniais pentavalentes (CHAKRABORTY; MAJUMDER, 1988), utilizados no tratamento 

das leishmanioses. Outros compostos baseados em metais e com atividade inibitória frente a 

estas enzimas são compostos ciclometalados de Au(III) que foram reportados por apresentar 

propriedades anticancerígenas devido à redução da atividade catalítica da hTopo1B pela 

inibição direita da enzima, isto é, evita a interação da enzima com o DNA, diferente da ação 

produzida pela CPT (CASTELLI et al., 2011). Adicionalmente, complexos de platina(II) se 
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mostraram como inibidores de TopoI em células tumorais (NEVES et al., 2013) e o cádmio 

como inibidor catalítico da TopoII (WU; YALOWICH; HASINOFF, 2011). 

Os inibidores de topoisomerases são classificados como (a) inibidores classe I ou 

“venenos enzimáticos” que são os compostos que estabilizam o complexo transitório de 

clivagem com o DNA, e (b) inibidores de classe II ou "inibidores verdadeiros" que são 

aqueles compostos que interferem nas funções catalíticas da enzima sem reter o complexo 

covalente da enzima com a cadeia clivada do DNA (BALAÑA-FOUCE et al., 2014). Se são 

desenhados compostos que se apresentem como inibidores específicos destas enzimas, 

podería-se interferir com os processos de replicação, transcrição, recombinação e/ou reparo do 

DNA, que são vitais para tripanossomatídeos, e está inibição poderia levar a morte celular dos 

parasitas causadores das doenças citadas neste trabalho, figura 8. 

Em vista da importância deste alvo terapêutico e vislumbrando o potencial 

leishmanicida de alguns dos compostos ciclopaladados testados neste trabalho, se estabeleceu 

uma colaboração com o professor Dr. Alessandro Desideri do laboratório de Biologia 

Estrutural da Universidade de Roma “Tor Vergata”, para o acompanhamento do ensaio de 

relaxamento de DNA. Avaliando-se o potencial da atividade biológica frente a ensaios de 

inibição da topoisomerase de L. donovani (LdTopo1B). 

Estes ensaios são fundamentais para definir a classe de inibidor que os compostos 

ciclopalados em estudo são, o que em futuros estudos de docking podería contribuir para o 

melhoramento da estrutura da molécula aumentando a atividade inibitória e seletividade frente 

a topoisomerase de Leishmania. 
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Figura 8- Compostos com potencial inibidor de topoisomerases podem direcionar a célula a MCP. 

 

Fonte: adaptado de wikimedia... (2016) 
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2 OBJETIVOS 

Avaliar a atividade leishmanicida e tripanocida de uma série de compostos bioinorgânicos de 

paládio(II) e seus possíveis mecanismos de ação em L. amazonensis. 

2.1 Screening de compostos bioinorgânicos de paládio(II) in vitro 

2.1.1 Avaliar a atividade leishmanicida contra formas promastigotas de L. amazonensis e 

atividade tripanocida contra formas epimastigotas de T. cruzi e procíclicas de T. brucei (IC50), 

2.1.2 Avaliar a citotoxicidade em macrófagos peritoneais de camundongos Swiss (CC50), 

2.1.3 Avaliar a atividade leishmanicida e tripanocida contra formas amastigotas intracelulares 

de L. amazonensis e T. cruzi, 

2.1.4 Determinar o índice de seletividade (IS= CC50/IC50) (BOLLINI et al., 2009) dos 

compostos. 

2.2 Análise in vivo de CP2 frente a camundongos BALB / c infectados com                       

L. amazonensis  

2.2.1 Realizar a avaliação in vivo do composto ciclopaladado que apresentou atividade 

leishmanicida e tripanocida com IS >10 frente a camundongos BALB/c infectados com         

L. amazonensis, 

2.2.2 Quantificar a carga parasitaria após o tratamento utilizando a técnica de LDU 

(Leishman-Donovan units) e PCR em tempo real, 

2.2.3 Realizar as análises dos biomarcadores de função hepática e renal após tratamento para 

determinar a possível toxicidade do composto. 

2.3 Análise da Inibição da DNA topoisomerase IB de Leishmania donovani na presença 

de CP2 

2.4 Análise proteômica e fragmentação do DNA de L. amazonensis na presença de CP2 

2.4.1 Obter o extrato proteico total das formas promastigotas de L. amazonensis tratadas e não 

tratadas com o composto ciclopaladado; 

2.4.2 Realizar o perfil proteico (gel bidimensional 2D) na presença/ausência do composto 

selecionado; 



48 

 

2.4.3 Realizar a excisão e digestão por tripsina dos spots de proteínas diferencialmente 

expressas; 

2.4.4 Realizar espectrometria de massas dos spots excisados (Peptide Mass Fingerprint – 

PMF); 

2.4.5 Analisar em bancos de dados públicos as sequências de peptídeos para identificação das 

proteínaas de L. amazonensis que sofreram alteração mediante presença do composto em 

estudo; 

2.4.6 Avaliar por qPCR os níveis de expressão dos mRNAs dos genes que codificam para as 

proteínas que foram diferencialmente expressas na analíse proteômica. 

2.4.7 Analisar a fragmentação do DNA genômico de Leishmania na presença de CP2.  

2.5 Obtenção de uma cepa resistente a CP2 para contribuir na análise do mecanismo de 

ação deste composto frente à Leishmania. 
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3 MATERIAIS E METODOS  

 

3.1 Screening in vitro de Compostos Ciclopaladados frente a Tripanossomatídeos  

 

3.1.1 Compostos Ciclopaladados 

O grupo de Química de Coordenação e Organometálicos do Instituto de Química da 

UNESP, Araraquara, relatou a síntese de uma série de ciclopaladados contendo os ligantes 

N,N-dimetilbenzilamina (Hdmba), azida e difosfinas, cujos valores de citotoxicidade foram 

muito significativos, in vitro, contra linhagens celulares humanas de vários tumores (CAIRES 

et al., 1999; ROCHA et al., 2007). Diante das potencialidades expostas pelos ciclopaladados, 

neste trabalho realizou-se o screening de atividade antiprotozoária de alguns compostos 

ciclopaladados sintetizados pelo grupo citado e, adicionalmente, aqueles contendo o ligante 

piridínico isonicotinamida (isn) ligado ao fragmento ciclopaladado Pd(II)–dmba (SOUZA, 

2013) contra cepas de L. amazonensis, T. cruzi e T. brucei, na procura por novas moléculas de 

amplo espectro de ação (VELÁSQUEZ et al., 2016). 

Os compostos avaliados são [Pd(dmba)(µ-Cl)]2 (CP1), [Pd(dmba)(µ-N3)]2 (CP2), 

[Pd(dmba)(µ-NCO)]2 (CP3), [Pd(dmba)Cl(isn)] (CP4), [Pd(dmba)(N3)(isn)] (CP5) e 

[Pd(dmba)(NCO)(isn)] (CP6) {Hdmba = N,N-dimetilbenzilamina; isn = isonicotinamida; Cl= 

cloro; N3= azida; e NCO = cianato}, sendo que os compostos CP4, CP5, e CP6 foram 

sintetizados a partir dos compostos CP1, CP2, e CP3 (SOUZA, 2013). 

Desde o final dos anos 1960 o composto [Pd(dmba)(µ-Cl)]2 (CP1) é conhecido (COPE; 

FRIEDRICH, 1968), figura 9. Os compostos [Pd(dma)(μ-N3)] (CP2) e [Pd(dmba)(µ-NCO)]2 

(CP3) inicialmente apresentadas por Almeida et al., (2007) e Lucca Neto e colaboradores, 

(1999) tiveram metodologias de preparo relativamente distintas de acordo com (SOUZA, 

2013). Os compostos [Pd(dmba)Cl(isn)] (CP4), [Pd(dmba)(N3)(isn)] (CP5), 

[Pd(dmba)(NCO)(isn)] (CP6) (STEVANATO; MAURO; GODOY NETTO, 2009), também 

tiveram seus procedimentos de síntese modificados e estas alterações nas preparações bem 

como suas caracterizações moleculares encontram-se na tese de (SOUZA, 2013). 
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Figura 9- Mecanismo de formaçaõ do ciclopaladado CP1, Pd(dmba)(µ-Cl)]2. Mecanismo proposto 

por três etapas. Etapa 1: a partir de uma reação entre [PdCl4]2– e a amina N,N-dimetilbenzilamina 

(Hdmba), há a formação de um composto de coordenação envolvendo uma ligação Pd–N. Etapa 2: 

ataque nucleofílico do Pd(II) ao anel aromático, sendo que o uso da base trietilamina catálisa o 

processo abstraindo o hidrogênio a ser substituído. Etapa 3: a posição orto é a mais suscetível à 

substituição eletrofílica por possibilitar a formação de uma espécie cíclica com cinco membros, mais 

estável termodinâmicamente. Cl pode ser trocado por o grupo -N3 ou -NCO. 

 

 

Fonte: Souza (2013) 

3.1.2 Parasitos 

Formas promastigotas da cepa (MPRO/BR/1972/M1841-LV-79) de L. amazonensis e 

formas epimastigotas da cepa Y de T. cruzi foram cultivadas em meio LIT (Liver Infusion 

Tryptose) (FERNANDES; CASTELLANI, 1966) pH 7,2; 68,4 mM de NaCl (Merck); 5,4 mM 

de KCl (Merck); 56,3 mM de Na2HPO4 (Merck); 111 mM de Dextrose (Mallinckrodt); 0,3% 

de meio Liver Infusion Broth (Difco); 0,5% de Triptose (Fluka); 25 mg/L de Haemin (ICN); 

10% de soro fetal bovino inativado (SFB) (Cultilab) em estufa a 28°C, até a fase logarítmica 

tardia de crescimento (1×107 parasitos/mL), para os bioensaios de atividade leishmanicida e 

tripanocida. 
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Para a obtenção das formas tripomastigotas metacíclicas de T. cruzi, formas 

epimastigotas provenientes do meio LIT após seis a oito dias de cultivo (5 x 108 parasitos/mL) 

foram incubadas em meio TAU por 2 h a 28°C. 3-5 x 106 parasitos/mL provenientes do meio 

TAU foram inoculadas em meio TAU3AAG por três a quatro dias a 28°C. Os tripomastigotas 

foram recolhidos, centrifugados a 10.000 rpm a 5°C por 15 min e o sedimento contendo os 

parasitos foi ressuspenso em 1 mL de meio de cultura (CONTRERAS; MOREL; 

GOLDENBERG, 1985). No quarto dia de incubação, a porcentagem de formas 

tripomastigotas estava na faixa de 80%. 

As formas procíclicas da cepa 427 de T. brucei foram cultivadas no meio SDM-79 

suplementado com 10% SFB (BRUN; SCHÖNENBERGER, 1979) a 28°C, com repiques 

diários para a manutenção da cultura. Para a realização do ensaio tripanocida, as culturas 

foram mantidas até a obtenção da fase exponencial de crescimento (1×106 parasitos/mL). 

3.1.3 Bioensaio para avaliar atividade leishmanicida e tripanocida in vitro 

Para avaliar a atividade leishmanicida e tripanocida in vitro contra formas promastigotas 

de L. amazonensis, epimastigota de T. cruzi (PASSALACQUA et al., 2015; VELÁSQUEZ et 

al., 2016) e procíclicas de T. brucei (VELÁSQUEZ et al., 2014, 2016), realizou-se a 

metodologia previamente descrita na literatura, baseada no método do MTT. O método de 

MTT (MOSMANN, 1983) está baseado na capacidade das células vivas reduzirem o sal 

brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio, MTT, em um produto colorido 

chamado formazan; este, por sua vez, é produzido pela atividade da enzima succinato 

desidrogenase no meio mitocondrial. 

Inicialmente, foram preparadas soluções estoque dos compostos a 20 mg/mL em 

dimetilsulfóxido (DMSO). Para o uso in vitro, os compostos foram diluídos em concentrações 

apropriadas nos meios de cultivo dos parasitos correspondentes para a realização dos ensaios 

colorimétricos. Três microlitros de cada composto (concentrações finais de 100 a 1 μg/mL) 

foram adicionados a 97 μL de meio LIT (contendo as formas promastigotas de L. 

amazonensis ou epimastigotas de T. cruzi) ou ao meio SDM-79 (contendo as formas 

procíclicas de T. brucei). A placa foi incubada em câmara úmida a 28°C (BOD) por 72 h 

quando realizado o teste com L. amazonensis e T. cruzi, e 24 h quando realizado o teste com a 

cepa 427 de T. brucei. A seguir, adicionou-se 10 μL de solução MTT/PMS (MTT 2,5 mg/mL 

e PMS 0,2 mg/mL, PMS = metassulfato de fenazina) em todos os poços e a placa novamente 

foi incubada, ao abrigo da luz, por 75 min a 28°C. O PMS foi utilizado como um carregador 
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intermediário de elétrons, catalisando o processo de geração de formazan (DUTTA et al., 

2005). Os cristais de formazan foram dissolvidos com uma solução de SDS-HCl (dodecil 

sulfato de sódio a 10% em HCl 1 mol/L) e, após este passo, incubou-se as placas a 

temperatura ambiente por 30 min ao abrigo da luz. A leitura da densidade ótica foi realizada 

em espectrofotômetro de placas (Infinite M200Pro, TECAN) a 492 nm para L. amazonensis e 

595 nm para T. cruzi e T. brucei. Os resultados foram obtidos em absorbância. 

A porcentagem de parasitos mortos e porcentagem de citotoxicidade (%C) foram 

calculadas segundo a equação seguinte (MUELAS-SERRANO; NOGAL-RUIZ; GÓMEZ-

BARRIO, 2000). 

 

Na fórmula, GC= AC–AM e GP= AP–APM, sendo que GC representa o número de 

parasitos/mL nos poços controles e GP o número de parasitos/mL detectados em diferentes 

concentrações das amostras. AC corresponde ao valor de absorbância nos poços controle (na 

ausência de amostra) com parasitos; AM representa o valor da absorbância nos poços controle 

(na ausência de amostra) sem parasitos; AP, o valor da absorbância nos testes e APM o valor da 

absorbância das diferentes concentrações das amostras na ausência dos parasitos. 

Foram realizados dois controles; um na ausência dos parasitos e outro na ausência dos 

compostos, mas contendo os parasitos. Os valores de IC50 (metade da concentração inibitória 

máxima) foram determinados a partir dos dados de absorbância obtidos e calculados por 

regressão linear para cada composto, utilizando-se o programa Origin 7.0 (WASS, 2004). 

Todos os testes foram feitos em triplicatas experimentais e biológicas expressando o 

valor em média e desvio padrão, e como controle positivo foi incluída a pentamidina, 

utilizada no tratamento das leishmanioses e doença do sono, a anfotericina B utilizada no 

tratamento das leishmanioses e o benzonidazol, utilizado no tratamento da doença de Chagas. 

Para o uso in vitro, a pentamidina, a anfotericina B e o benzonidazol seguiram mesmo 

protocolo de diluição citado acima. 
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3.1.4 Determinação da citotoxicidade contra macrófagos peritoneais de camundongos 

Swiss de compostos ativos pela técnica colorimétrica do MTT 

Para a obtenção dos macrófagos injetou-se, via intraperitoneal, 3,0 mL de solução de 

tioglicolato de sódio a 3% (Difco, São Paulo, Brasil) em camundongos Swiss (machos, com 6 

a 8 semanas de idade, pesando entre 25 e 30 g) para a migração de macrófagos à região 

peritoneal (PAIVA; MAFFILI; SANTOS, 2005) e, com isso, estimular uma elevada produção 

de macrófagos para os ensaios. Os procedimentos seguintes foram realizados em câmara de 

fluxo laminar. 

Após 3 a 4 dias da estimulação/ativação, os animais foram eutanasiados segundo os 

procedimentos adotados pelo comitê de ética local (parecer nº 37/2013). Após a morte e 

assepsia do abdômen com álcool iodado, o peritônio foi exposto, realizando-se a retirada do 

exsudado peritoneal, que foi transferido para tubos cônicos estéreis e mantido em banho de 

gelo. Seguindo a metodologia da literatura (CARLOS et al., 2009), depois da contagem 

diferencial e ajuste para 5x106 macrófagos/mL, 100 μL da suspensão celular foram 

adicionados em cada poço de uma placa estéril de poliestireno contendo 96 cavidades. Depois 

disto, cada placa foi incubada por 4 h em estufa a 37°C com 5% CO2 para adesão dos 

macrófagos no fundo de cada poço. Após esse tempo de incubação todos os poços foram 

lavados com meio RPMI à temperatura ambiente para se retirar células não aderidas, entre 

elas eventuais linfócitos e hemácias. Posteriormente se realizou a inserção das amostras – em 

uma série de concentrações por 24h – nos poços, junto aos macrófagos, para o ensaio de 

citotoxicidade, utilizando-se a técnica colorimétrica do MTT, como descrito no item anterior. 

Os ensaios foram realizados frente a macrófagos peritoneais, em triplicatas, para cada 

amostra. A leitura da placa realizou-se em leitor de placa (Readwell plate – ROBONIK), a 

540 nm de filtro e 620 nm de referência. A intensidade da coloração, a partir da absorbância 

medida, é proporcional ao percentual de macrófagos vivos. 

3.1.5 Avaliação in vitro da atividade antiprotozoa de compostos ativos contra formas 

amastigotas intracelulares de L. amazonensis e T. cruzi 

Para a avaliação da atividade antiparasitária contra formas amastigotas intracelulares, 

formas promastigotas de L. amazonensis e tripomastigotas de T. cruzi foram utilizadas numa 

concentração de aproximadamente 1 x 107 parasitos/mL. 
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Macrófagos peritoneais oriundos de camundongos Swiss foram obtidos conforme 

protocolo citado no item anterior. Depois da contagem e ajuste para 1 x 105 macrófagos/mL, 

200 μL da suspensão celular foram adicionados em cada poço, sobre lamínulas redondas (13 

mm de diâmetro), em uma placa estéril de poliestireno contendo 24 cavidades. Após 

incubação da placa em estufa (37°C, 5 % de CO2) para se promover a aderência dos 

macrófagos, parasitos foram adicionados na proporção 5:1 (promastigotas ou 

tripomastigotas:macrófagos). A partir do melhor tempo de invasão e remoção dos parasitos 

não interiorizados, incubou-se a placa para permitir a replicação dos parasitos no interior do 

macrófago. Ao final desta etapa, as concentrações adequadas de cada amostra testada foram 

colocadas na presença dos macrófagos infectados. Depois da incubação, as lamínulas 

contendo o material celular foram removidas das placas e coradas com Giemsa para 

observação em microscopia ótica comum e contagem do número de amastigotas intracelulares 

em cada 100 macrófagos (PASSALACQUA et al., 2015; VELÁSQUEZ et al., 2016). 

Todos os experimentos envolvendo animais foram realizados como indicado pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), Protocolo CEUA/FCF/CAr n° 20/2013, parecer 

n° 37/2013, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista, 

UNESP-Araraquara. 

3.1.6 Cálculo do Índice de seletividade (IS) 

Baseado nos resultados de citotoxicidade dos macrófagos peritoneais de camundongo 

(CC50) e dos parasitos (IC50), a relação CC50/IC50 foi utilizada para determinar o índice de 

seletividade (IS) (BOLLINI et al., 2009). Índices com valores superiores a 10 sugerem que o 

uso do composto pode ser considerado seguro (PASSERINI, 2008). 

3.2 Bioensaio para avaliar a eficácia de tratamento com CP2 frente a camundongos 

BALB/c infectados com L. amazonensis 

3.2.1 Ensaio in vivo 

Fêmeas BALB/c (entre 5 a 7 semanas de idade) foram infectadas subcutâneamente com 

1x107 promastigotas de L. amazonensis na fase metacíclica na pata traseira direita. Após dois 

meses de infecção, quando a lesão apresentava um diâmetro de 5 a 7 mm, se deu início ao 

tratamento via intraperitoneal (IP) por 35 dias. Os animais foram separados por grupos de 

acordo com o peso e tamanho da lesão. Sendo assim, 7 grupos contendo 8 animais foram 

utilizados: Animais não infectados (G1), animais infectados e não tratados (G2), animais 



55 

infectados e tratados com fármaco de referência, anfotericina B (2 mg/Kg em dias alternados, 

Cristália) (G3), animais infectados e tratados com veículo – PBS 1X – (G4), animais 

infectados e tratados com derivado ciclopaladado (CP2) em três concentrações diferentes 

(0,20; 0,35 e 0,70 mg/kg/dia) (G5, G6 e G7). 

Durante o tempo do tratamento realizou-se o acompanhamento do peso dos animais e 

do crescimento da lesão utilizando paquímetro digital (Mitutoyo). Para o acompanhamento do 

diâmetro da lessão três parâmetros foram medidos: o diâmetro menor (d), diâmetro maior (D) 

e a espessura da pata (e, realizando a medida da media das patas de animais sadios e 

descontando o valor obtido das patas de animais infectados). 

Para o calculo das doses utilizadas de CP2, utilizou-se o valor de IC50 obtido no ensaio 

de amastigota intracelular (5,7 µg/mL) e o volume de sangue no animal, o qual se calcula 

tendo em consideração que 6% da massa corpórea equivale ao volume de sangue do animal e 

que o peso promedio dos animais foi de ± 25 mg, assim, neste caso o volume de sangue dos 

animais foi de 1,5mL. Resultando na dose de 0,35 mg/Kg/dia, por tanto, duas doses mais 

foram utilizadas, sendo a mitade e duas vezes a dose achada, como citado acima. 

Após o tratamento, os animais foram sacrificados, segundo as recomendações do comitê 

de ética - Protocolo CEUA/FCF/CAr nº 25/2014 -, e a derme e epiderme da região da lesão 

removidas para a quantificação da carga parasitária por determinação do LDU (Leishman-

Donovan Units) e PCR em tempo real. O sangue dos animais foi coletado por punção cardíaca 

devido à necessidade de assepsia das amostras em microtubos com anticoagulante, heparina – 

Hemofol (Cristalia) 5000 und/mL. O plasma foi separado por centrifugação a 2500 rpm por 

10 min a 4°C obtendo-se plasma livre de hemólise e as amostras congeladas a -20 °C para 

posterior avaliação das alterações em biomarcadores de função hepática e renal com o 

objetivo de investigar possível toxicidade do composto.  

3.2.2 Biomarcadores de Função hepática e renal 

Os ensaios de toxicidade foram realizados em colaboração com a Profa. Dra. Amanda 

Martins Baviera do Laboratório de Bioquímica e Enzimologia Clínicas da FCFAr, UNESP. 

Os biomarcadores determinados foram: bilirrubina total, alanina e aspartato 

aminotransferases (ALT e AST, respectivamente), fosfatase alcalina (ALP), ureia e creatinina. 

Os ensaios foram realizados por sistema de identificação-espectrofotométrica em analisador 

bioquímico semi-automatizado, com utilização de Kits comerciais Labtest Diagnóstica S. A. 
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3.2.3 Predições das propriedades farmacocinéticas e da toxicidade in silico de CP2  

Para determinar a segurança e potencial de absorção oral de CP2, foram avaliadas as 

propriedades ADMET (absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade) utilizando 

como ferramenta o software pkCSM: Predicting Small-molecule Pharmacokinetic and toxicity 

properties using Graph-Based Signatures, http://structure.bioc.cam.ac.uk/ pkcsm (PIRES; 

BLUNDELL; ASCHER, 2015). Este estudo foi realizado em colaboração com o Dr. Elmo 

Eduardo Almeida-Amaral do Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de Janeiro. 

3.2.4 Determinação da Carga Parasitária  

Para a determinação da carga parasitária in situ da lesão são descritos diversos métodos 

de quantificação. Esta pode ser realizada utilizando o cultivo dos parasitos por meio de 

biópsias das lesões em diluição limitante (TITUS et al., 1985), pelo índice de LDU 

(Leishman-Donovan Units), que consiste na relação entre número de amastigotas 

intracelulares por células nucleadas do hospedeiro e o peso do órgão parasitado (STAUBER, 

1956) e pelo método de PCR em tempo real (BRETAGNE et al., 2001). A seguir, descreve-se 

as metodologias utilizadas neste trabalho. 

3.2.4.1 LDU: Leishman-Donovan Units 

Para a determinação do LDU foram realizados imprints das lesões (coradas pelo método 

do Giemsa como descrito no item 3.1.5.), nas quais se observou a presença de macrófagos, em 

sua maioria, infectados por leishmania, escassos linfócitos, neutrófilos e eosinófilos, além de 

inúmeras amastigotas extracelulares. O tecido da lesão foi removido e pesado para posteriores 

cálculos do índice de LDU (número de amastigotas de Leishmania por 1000 células nucleadas 

por peso do órgão). 

3.2.4.2 PCR em tempo real 

 Para a reação de PCR em tempo real (qPCR) foi realizada a extração do DNA das 

amostras de tecido coletadas das lesões dos camundongos do teste in vivo. As amostras de 

tecido foram maceradas e o DNA foi extraido utilizando o kit PureLink® Genomic DNA 

(InvitrogenTM) de acordo com as recomendações do fabricante. 10 µL do eluido final de 50 

µL foram utilizados para os testes de PCR em tempo real realizados em triplicata. 
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 Para o cálculo da carga parasitária, utilizou-se um ensaio de quantificação relativa, que 

é empregado para analisar as alterações na quantidade expressa de um gene em uma 

determinada amostra relativa à outra amostra de referência (controle). Neste caso nossa 

amostra controle foi o grupo de animais infectados não tratados – animais sadios. 

 Para o ensaio foi necessária a construção de uma curva padrão para o gene alvo a partir 

de 5 x 106 parasitas/mL de formas promastigotas de L. amazonensis para avaliar a eficiência 

dos oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados na quantificação relativa. Também se 

fez necessário a amplificação de um controle endógeno para padronizar a quantidade da 

amostra de DNA adicionada à reação. Geralmente se utiliza como controle endogeno a β-

actina, o gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), o RNA ribossômico (rRNA), entre 

outros. Neste caso, foi preciso identificar um gene específico do camundongo para ser 

utilizado como controle endógeno. Na tabela 1 estão descritos todos os oligonucleotídeos 

testados para as reaçãoes de qPCR. 

Tabela 1. Oligonucleotídeos iniciadores testados na quantificação relativa por PCR em tempo real. 

Primer Sequência Autor Observações 

GAPDH_balb/c_F 5'-TTCTGATCTCAGCTCCCCTGTT-3' 
(GODINHO et al., 

2012) 
Exclusivo para 

camundongo 
GAPDH_balb/c_R 5'-CCAGGCGCCCAATACG-3' Balb/c 

18S_RNALa_F 5'-ACCGCCCGTCGTTGTTT-3' 
(GODINHO et al., 

2012) 
Grupo controle 

apresentou 

amplificação com 

este gene 
18S_RNALa_R 5'-CACCGCCTGTCCGATCAC-3' L. amazonensis 

G6PDH_LLF 5'-CTTGTTGCCTCCGGCTAC-3' 
(CASTILHO et al., 

2008) 
Exclusivo para 

Leishmania 
G6PDH_LLR 5'-GGCCATGTAAGCATCCTCAT-3' L. infantum/L. chagasi 

DNApol_F 5'-TGTCGCTTGCAGACCAGATG-3' 
(BRETAGNE et al., 

2001) 
Formação de 

dímeros de primer 
DNApol_R 5'-GCATCGCAGGTGTGAGCAC-3' L. infantum 

ssrRNA-F 5'-TACTGGGGCGTCAGAG-3' (PRINA et al., 2007) Exclusivo para 

Leishmania ssrRNA-R 5'-GGGTGTCATCGTTTGC-3' Leishmania spp. 

 

 Para a quantificação normalizada para um controle endógeno, curvas padrão foram 

preparadas para o alvo e para o controle endógeno e as eficiências dos primers foram 

determinadas, sendo que para o ensaio utilizou-se como controle endógeno o gene GAPDH 

para BALB/c descrito por Godinho et al. (2012) e como gene alvo a glucose-6-fosfato 

desidrogenase, G6PD para Leishmania descrito por Castilho et al. (2008). Para a reação de 

PCR, realizou-se a padronização da concentração dos primers a ser utilizada (Tabela 2). 
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 A reação de PCR quantitativa foi realizada em 10 µL de reação usando o Kit Fast 

SYBR® Green Master Mix (Applied Biosystems®) e o equipamento StepOnePlus™ Real-

Time PCR Systems (Applied Biosystems®) de acordo as instruções do fabricante. A reação 

foi realizada com 1 µL de DNA extraído de cada amostra (10 ng), 5 µL de SYBR Green, 2 µL 

de primer forward e 2 µL de primer reverse (1 µM). 

Tabela 2. Variação da concentração de oligonucleotídios utilizados para PCR em tempo real e sua 

eficiência.  

Concentração R2 Eficiência (%) 

200 nM Não amplifica 

350 nM 0,771 89,39 

500 nM 0,977 81,57 

750 nM 0,939 100 

1 µM 0,999 95,96 

 

 Como os valores de eficiência dos primers na padronização não foram iguais (Tabela 3) 

utilizou-se o método da curva padrão relativa, na qual a eficiência da PCR do alvo e o 

controle endógeno não precisam ser equivalentes. 

Tabela 3. Valores da equação da reta e da eficiência para o alvo (G6PD Leishmania) e o controle 

endógeno (GAPDH BALB/c). 

Gene Threshold Slope Y-Intercepto R2 % Eficiência 

G6PD Leishmania 0,314077 -3,160 24,632 0,999 107,231 

GAPDH BALB/c 0,225672 -3,432 26,304 0,997 95,584 

 

Para cada experimento foi feita uma curva padrão em diluição seriada 1:10 de 100 ng 

até 0,01 ng e o resumo da eficiência e dos valores da equação da reta estão apresentados na 

tabela 3. Após a corrida de PCR, realizou-se o cálculo das concentrações das amostras de cada 

grupo em triplicata por interpolação dos valores de Ct. Para a quantificação da carga 

parasitária, os valores foram expressos em número de cópias do gene G6PD de Leishmania 

(amostra/controle) normalizado com o gene GAPD de BALB/c. Estes valores foram obtidos 

usando as seguintes equações: 

Valor do alvo Normalizado =                       (Gene alvo, G6PD_LL)                 _ 

             (Gene referência, normalizador ou controle 

                        endógeno: GAPDH_BALB/c) 

 

N° de cópias relativas =           Valor do Alvo normalizado de cada grupo      _ 

                                       (calibrador, grupo 2, infectado não tratado) 
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3.2.5 Análise Estatística  

Para avaliar os resultados obtidos no tratamento in vivo realizou-se a análise estatística 

dos dados utilizando o teste de ANOVA e Student-Newman-Keuls com ajuda do programa 

GraphPad InStat. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o 

valor de p ≤ 0,05. 

3.3 Mecanismos de ação de CP2 frente a Leishmania amazonensis 

Na procura por determinar o possível mecanismo de ação de CP2 frente a L. 

amazonensis estabeleceu-se parceria com o laboratório de Biologia Estrutural da 

Universidade de Roma, na Itália, coordenado pelo Prof. Dr. Alessandro Desideri, no qual foi 

avaliado o potencial da atividade biológica do composto ciclopaladado CP2, frente aos 

ensaios de inibição da topoisomerase de L. donovani (LdTopo1B), baseados nos reportes 

prévios da literatura onde se constata que diversos compostos metálicos tem afinidade por 

estas enzimas (DAS et al., 2004; DAVIES et al., 2006).  

Adicionalmente, com o intuito de analisar os eventos moleculares gerados em cascata 

devido a inibição da topoisomerase de Leishmania realizou-se a análise proteômica 

comparativa de uma cultura de L. amazonensis na presença de CP2, onde foram observadas 

uma serie de proteínas diferencialmente expressas devido ao tratamento com o composto 

ciclopaladado. Paralelamente realizou-se o tratamento com CP2 em doses incrementais 

durante várias passagens de uma cultura de L. amazonensis para avaliar o nível de resistência 

ao composto. 

3.3.1 Ensaio de Relaxamento do DNA 

O ensaio para avaliar atividade da topoisomerase tipo IB seguiu metodologia 

previamente descrita na literatura (CASTELLI et al., 2011; SENGUPTA et al., 2011). A 

atividade da topoisomerase IB foi testada em 20 L de reação, contendo 0,5 L de DNA 

superenrolado negativamente, pBlue-Script KSII (+) e tampão de reação (25 mM Tris-HCl pH 

7,5; 2,5 mM EDTA; 10 mM MgCl2; Soro fetal bobino 150 g/ml; 50 mM KCl, 5% glicerol; 

0,5 mM DTT) a 37°C por 30 min. Mediu-se o efeito do composto sobre a atividade da 

enzima, adicionando-o em diferentes concentrações, em momentos diferentes. As reações 

foram paradas com solução de glicerol, azul de bromofenol, xileno cianol e SDS a 0,5%. 

Finalmente, as amostras foram visualizadas em gel de agarose a 1% corado com brometo de 

etídio. DMSO foi adicionado nos controles sem o composto. 
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3.3.2 Cinética de Clivagem 

O oligonucleotídeo CL1 (5’-pGAAAAAAGACTTAG-3’) com ATP marcado 

radioativamente [-32P], na sua extremidade 5’ é complementar à fita CL2 (5’-

TAAAAATTTT TCTAAGTCTTTTTTC-3’) fosforilada na sua extremidade 5’ com ATP não 

marcado. Estas fitas foram aneladas numa proporção 2:1 de CL1 sobre CL2, criando os 

chamados “substratos suicidas”, que contém um duplex parcial. A reação de clivagem foi 

realizada incubando 20 nM do substrato (duplex parcial) e um excesso da enzima em tampão 

de reação a 37ºC, na presença de 150 M de CP2. DMSO foi adicionado nos controles sem o 

composto. Antes da adição da enzima, 5 l da amostra foram usados como tempo zero. Em 

tempos diferentes da reação foram recolhidas alíquotas de 5 l e finalmente a reação foi 

parada com SDS a 0,5%. Depois, as amostras foram precipitadas com etanol e ressuspendidas 

com 6 l de tripsina 1 mg/ml e incubadas a 37 ºC durante 1 h. As amostras foram visualizadas 

em gel desnaturante de ureia/poliacrilamida.  

3.3.3 Análise Proteômica 

Para a análise proteômica comparativa, uma cultura de 1 x 107 parasitos/mL de L. 

amazonensis foram submetidas a presença e ausência de 13,15 µM de CP2. Após 72 h de 

tratamento ao ciclopaladado, realizou-se a extração de proteínas totais de promastigotas de L. 

amazonensis. Os cultivos do parasito foram feitos em triplicata biológica, tanto para as 

amostras tratadas como para os controles na ausência do composto. 

3.3.3.1 Obtenção do Extrato proteico 

O extrato proteico foi obtido de acordo a protocolo descrito por (VIEIRA, 2011). Em 

resumo, após o tratamento da cultura de parasitos ao CP2, as células tratadas e não tratadas 

foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 min a 4°C. O pellet foi lavado três vezes com tryps 

wash (100 mM NaCl, 3 mM MgCl2, 20 mM Tris-HCl, pH 7,5) e finalmente resuspendidas em 

500 µL de solução de lises (Uréia 7 M; Tiouréia 2 M; CHAPS 4%; 2% IPG buffer 3-10; 40 

mM DTT) contendo coquetel inibidor de proteases Complete mini (Roche) por 1 h em 

agitação constante a 4°C. Finalmente, o sobrenadante foi coletado por centrifugação a 14.000 

rpm por 3 min a 4°C e armazenado a -80°C até o momento de uso. A quantificação do extrato 

proteico foi realizada com o kit 2D Quant Kit (GE Healthcare) em leitor de placa Infinite 200 

pro (TECAN).  
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3.3.3.2 Eletroforese em Primeira Dimensão (IEF) 

O procedimento foi realizado conforme indicações descritas no manual da GE 

Healthcare (GÖRG, 2004). A eletroforese em primeira dimensão consiste na separação das 

amostras em tiras (Immobiline DryStrip - GE Healthcare) de gradiente de pH imobilizado (ou 

IPG), baseando-se no ponto isoelétrico das proteínas. A faixa de pH utilizado inicialmente foi 

de 3 a 10 em tiras de 13 cm. Posteriormente, realizou-se o mesmo procedimento em tiras de 

pH 4 a 7 para melhorar a separação das proteínas. As tiras de IPG foram reidratadas de acordo 

as instruções do fabricante e seguiram para a focalização isoelétrica. Para a focalização das 

proteínas, as tiras reidratadas contendo os extratos proteicos foram transferidas para um 

suporte de cerâmica (Ettan IPGphor Manifold – GE Healthcare) e submetidas ao passo de 

corrente de 50 µA por tira para migração das proteínas de acordo a seu ponto isoelétrico 

utilizando o focalizador Ettan IPGphor II Isoelectric Focusing System (GE Healthcare). Após 

a IEF, as tiras foram colocadas em tubos de ensaio com tampa e armazenadas a -80°C. 

3.3.3.3 Equilibrio das tiras IPG  

As tiras de IPG foram equilibradas adicionando 10 mL de tampão de equilíbrio (6M 

uréia, 75mM Tris-HCl pH 8,8, 29,3% glicerol, 2% SDS, 0,002% de azul de bromofenol) 

contendo 250 mg de DTT (25 mg/mL) por 15 min sob agitação suave. A solução anterior foi 

descartada e 10 mL de tampão de equilíbrio com 100 mg de iodoacetamida (10 mg/mL) foram 

adicionados por 15 min sob agitação suave. Finalmente, as tiras foram submetidas à 

eletroforese em segunda dimensão (SDS-PAGE). Utilizou-se DTT nessa etapa para romper as 

pontes dissulfeto, desestabilizando a estrutura tridimensional das proteínas, e a iodoacetamida, 

para alquilar os grupos sulfidrila e prevenir sua reoxidação. A utilização desses compostos 

garante a separação das proteínas para que interajam com o SDS (GÖRG; WEISS; DUNN, 

2004). 

3.3.3.4 Eletroforeses em segunda dimensão (SDS-PAGE)  

A eletroforese em SDS-PAGE para a separação das proteínas por massa molecular foi 

realizada com o auxílio da cuba SE 600 Ruby (GE Healthcare), placas de vidro 16 x 18 cm e 

espaçadores de 1 cm x 16 cm x 1,5 mm. A separação das proteínas foi realizada em SDS-

PAGE 12,5% (41,7% Solução de acrilamida 30% e N,N'-metilenobisacrilamida 0,8%, 25% 

Tris-base 1,5 M pH 8,8, 1% SDS 10%, 0,5% Persulfato de amônio 10%, 0,033% TEMED). 

As tiras de IPG submetidas à focalização isoelétrica e equilíbrio foram posicionadas 
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horizontalmente no topo de cada gel. Para selar o gel e manter as tiras na posição, utilizou-se 

uma solução de agarose sealing (25 mM Tris-base, 192 mM glicina, 0,1% SDS, 0,5% 

agarose, 0,002% azul de bromofenol) para cada gel. Na cuba de eletroforese foram 

adicionados 4 L de tampão Tris-glicina (25 mM Tris-base, 192 mM glicina, 0,1% SDS). 

Durante a eletroforese, a corrente utilizada foi de 40 mA/gel até que o azul de 

bromofenol atingisse 1cm da parte inferior do gel sob esfriamento continuo (10 °C) com ajuda 

do Multitemp IV (GE Healtcare). O gel foi deixado em solução de fixação (50% Etanol 95%, 

10% ácido acético) overnight sobre agitação suave. Posteriormente, realizou-se a coloração 

dos géis por 4h em agitação suave com solução Phast Gel Blue R 0,1% (GE Healtcare), 

conforme recomendações do fabricante. Finalmente, os géis foram descorados com solução 

descorante (50% metanol, 10% ácido acético) overnight sobre agitação suave. Os géis foram 

mantidos em solução de ácido acético 5% a 4°C até o recorte dos spots de interesse. Seguida 

da segunda dimensão os géis foram digitalizados com o auxílio do programa ImageMaster™ 

2D Platinum, e as análises estatísticas das imagens foram realizadas para determinar 

diferenças na expressão das proteínas (p<0,05). 

Os spots que apresentaram valores de p<0,05 e duas vezes mais ou menos expressos ao 

controle e apresentaram ausência ou presença com o tratamento foram selecionados e 

excisados manualmente do gel preparativo com o auxílio de um bisturi para posterior extração 

da proteína e análise por espectrometria de massas. 

Os spots foram recortados e colocados em ependorffs de 0,5 mL sem nenhuma solução 

e conservados em freezer a -20°C. Seguidamente realizou-se tratamento prévio para descorar 

e desidratar os spots, antes da tripsinização, como segue: 300 µL NH4HCO3 0,1 M em 50% de 

acetonitrila até que os spots foram descorados (três vezes), sempre eliminando o sobrenadante 

em cada lavada. Finalmente, se adicionou acetonitrila pura por 10 a 15 min, neste passo os 

spots ficarão brancos, logo após se eliminou o excesso de acetonitrila e deixaram-se secando 

os spots ao ar livre. Seguido de isto foi realizada a digestão por tripsina dos spots com Trypsin 

Gold mass spectrometry Grade da Promega, de acordo com as instruções do fabricante. 

 

3.3.3.5 Análise dos spots por Espectrometria de Massas 

A digestão por tripsina dos spots e a espectrometria de massas foi realizada em 

colaboração com a profa. Marilia Afonso Rabelo Buzalaf do Laboratório de Bioquímica do 
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Departamento de Ciências Biológicas da Escola de Odontologia da Universidade de São 

Paulo, Campus Bauru. 

A análise dos peptídeos trípticos foi realizada no sistema nanoACQUITY UPLC 

(Waters, Milliford, USA) acoplado ao espectrômetro de massas Xevo Q-TOF G2 (Waters, 

Milliford, USA). Para tanto, o sistema UPLC nanoACQUITY foi equipado com uma coluna 

do tipo HSS T3 (Acquity UPLC HSS T3 column 75 mm x 150 mm; 1,8 µm, Waters), 

previamente equilibrada com 7% da fase móvel B (100% ACN + 0,1 % ácido fórmico). Os 

peptídeos foram separados através de um gradiente linear de 7-85 % de fase móvel B durante 

20 min com fluxo de 0,35 µL/min e a temperatura da coluna mantida a 45°C. O MS foi 

operado em modo íon positivo, com o tempo de aquisição de dados de 20 min. Os dados 

obtidos foram processados através do software ProteinLynx GlobalServer (PLGS) versão 3.0 

(Waters, Milliford, USA). A identificação das proteínas foi obtida através do algoritmo de 

contagem de íons incorporado ao software. Os dados obtidos foram buscados no banco de 

dados da espécie Leishmania infantum e Leishmania mexicana baixado do catálogo do 

UniProt (Universal Protein Resource). 

3.3.3.6 Validação das proteínas diferencialmente expressas por qPCR: Extração de 

RNA, sínteses de cDNA e PCR em tempo real. 

Para a avaliação por PCR em tempo real da expressão dos genes que codificam para as 

proteínas que mostraram diferenças na sua expressão na análises proteômica (eletroforese 

bidimensional seguida de espectrometria de massas), uma serie de oligonucleotidos (primers) 

obtidos da literatura e desenhados utilizando o software Primer Express version 3.0.1 

(http://www.downloadcollection.com/primer_express.htm) foram utilizados, tabela 4. 

Para a reação de qPCR foi realizada a extração do RNA total com Direct-zol™ RNA 

MiniPrep (Zymo Research) de uma cultura de 5 x 106 parasitos/mL de formas promastigotas 

de L. amazonensis na presença e ausência de CP2 (13,2 µM). Após 72 h de tratamento as 

células foram lavadas três vezes com PBS 1X e tratadas com 600 µL de Trizol de acordo com 

as instruções do fabricante. O RNA foi tratado com DNase/RNase proveniente com o kit, 

quantificado com auxilio do NanoDrop Lite Spectrophotometer (Thermo Scientific) e 

armazenado a -80°C até o momento do uso. 5 µg do RNA total foram utilizados para a 

sínteses do DNA complementar utilizando a enzima SuperScript II RT proveniente do kit 

3’Race System for Rapid Amplification of cDNA end (Life Technologies). Finalmente, o 

cDNA das amostras foi tratado com RNase H proveniente com o kit, quantificadas em 

http://www.downloadcollection.com/primer_express.htm
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nanodrop e armazenadas a -20°C até o momento de uso para as análises de qPCR. Todas as 

amostras foram feitas em triplicata. 

Para o ensaio de qPCR realizou-se a construção de uma curva padrão para cada gene 

alvo a partir do DNA genômico extraido de 5 x 106 parasitos/mL de formas promastigotas de 

L. amazonensis utilizando o kit PureLink® Genomic DNA (InvitrogenTM) de acordo com as 

recomendações do fabricante. Realizou-se também a amplificação de controles endógenos 

para avaliar a qualidade do ensaio, realizando-se a construção da curva padrão da glucosa-6-

fosfato desidrogenase (G6PD) (CASTILHO et al., 2008) e do kDNA (NICOLAS; PRINA; 

LANG, 2002), APÊNDICE IV. 

A reação de qPCR foi realizada em 10 µL de reação usando o Kit Fast SYBR® Green 

Master Mix (Applied Biosystems®) e o equipamento StepOnePlus™ Real-Time PCR Systems 

(Applied Biosystems®) de acordo as instruções do fabricante. A reação foi realizada com 1 µL 

de cDNA extraído de cada amostra (10 ng), 5 µL de SYBR Green, 2 µL de primer forward e2 

µL de primer reverse (1 µM). 

Curvas padrão foram preparadas inicialmente para avaliar a eficiência dos primers para 

cada alvo, encontrando-se que os primer utilizados para o gene da Tpri descritos por 

(SARDAR et al., 2013) apresentaram amplificações inespecíficas e formação de dímeros de 

primer como descrito nas observações da tabela 4. Para o gene da Tryr (SARDAR et al., 

2013), os primers reportados na literaura mostraram formação de dimeros de primer no NTC 

(mix de reação sem amostra, do ingles not treated control) e na primeira diluição da curva 

padrão (0,01ng) APÊNDICE IV, mesmo apresentando uma eficiência de 98%. Os primers 

utilizados para os genes GRP78 (SINGH et al., 2015) e HSP70 (HERNÁNDEZ et al., 2014) 

descritos na literatura, apresentaram amplificações inespecíficas. Por tanto, não foram 

utilizados para realizar a quantificação da expressão de este gene em L. amazonensis. 

Finalmente, realizou-se a avaliação das amostras de cDNA de L. amazonensis após o 

tratamento com CP2 usando o método da curva padrão para quantificação absoluta, o qual é 

utilizado para quantificar amostras desconhecidas interpolando suas quantidades a partir de 

uma curva padrão. 
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Tabela 4. Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a quantificação absoluta por PCR em tempo real dos genes que codificam para as proteínas 

diferencialmente expressas observadas na análise proteômica comparativa após o tratamento de formas promastigotas de L. amazonensis ao composto 

ciclopaladado CP2. 

 

Gene Nome do primer Sequência 5' - 3' Referência Eficiência Observações 

Triparedoxina 

peroxidase (Tpri) 

Tpri_sense TTCTCCGAAAACGTGAGTCG 
(SARDAR et al., 

2013) 
--- 

Amplificações 

inespecíficas e dímeros de 

primer 
Tpri_antisense CAGCATTGGAATCGCCATG 

Tripanotiona reductase 

(Tryr) 

Tryr_sense AACTCATGGTGACAGGTGC (SARDAR et al., 

2013) 
98% 

Formação de dímeros de 

primer Tryr_antisense TCTCGTTGATGCTGTTCACC 

Glucose-Regulated 

Protein 78 (GRP78) 

GRP78_Forward CGGCCGCACGTGGAA 
(SINGH et al., 2015) --- 

amplificações 

inespecíficas  GRP78_Reversed TTGAACGGCAAGAACTTGATGT 

Heat-Shock Protein 

hsp70 

(HSP70)  

HSP70_Forward AGGTGAAGGCGACGAACG 
(HERNÁNDEZ et al., 

2014) 
60% 

amplificações 

inespecíficas  HSP70_Reversed CGCTTGTCCATCTTTGCGTC 

Calreticulina 
Calreticulina_F GCGCCAAACAATACGTACCA 

Primer express 3.0.1 90% --- 
Calreticulina_R AACGACCCTTCCTGGATGTG 

10 kDa Heat-Shock 

Protein (HSP10) 

HSP10_F AGGTGGGCGACACGGTACT 
Primer express 3.0.1 --- 

Amplificações 

inespecíficas e dímeros de 

primer 
HSP10_R TACTCTCGCACGACGAACCG 

Dissulfeto Isomerase 

(PDI) 

Disulfide_Isomerase_F GGTGGCCAAGAGCTTCGA 
Primer express 3.0.1 92% --- 

Disulfide_Isomerase_R CGTTCGTAGTGGCGTCCAT 

Citocromo C oxidase 

subunidade IV 

CitocromoC_oxidaseB_F GACGCCGAGAAGGTTGAGAA 
Primer express 3.0.1 93% --- 

CitocromoC_oxidaseB_R CTGCACATGCTCCTCATCGA 

ATP sintase 

subunidade Beta 

ATP_synthaseB_F CGGTGGCTTCTCCGTGTTT 
Primer express 3.0.1 --- 

Amplificações 

inespecíficas  ATP_synthaseB_R GTACACAAGCACGCACTTCGAC 

Citocromo C 
Citocromo_C_F GCTGGACGTGTACCTGGAGAA 

Primer express 3.0.1 83% --- 
Citocromo_C_R CGGCAAACGACATCTTCG 
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3.3.4 Obtenção de uma cepa de L. amazonensis resistente ao ciclopaladado CP2 

Uma cultura de 2 x 106 parasitos/mL de L. amazonensis (P2, segunda passagem) em 

sua fase exponencial foram expostas a 6,6 μM de CP2 durante 8 passagens até a adaptação da 

Leishmania no meio LIT contendo o composto ciclopaladado, logo após realizou-se um 

aumento incremental da concentração de CP2 até chegar a uma concentração de 13,2 μM de 

CP2 (P28). Seguidamente continuou-se o tratamento do parasito nesta concentração até a 

P65. Posteriormente realizou-se a curva de crescimento da cepa resistente (L.aR) e o ensaio 

colorimétrico do MTT, como descrito no item 3.1.3., para a determinação do valor de IC50 da 

L.aR. 

3.3.5 Obtenção de DNA genômico de L. amazonensis sensível a CP2 para análises da 

fragmentação do DNA 

Uma cultura de 1 x 106 parasitos/mL de L. amazonensis sensível a CP2 cresceu na 

presença e ausência do composto em diferentes concentrações (13,2 e 132 µM). O DNA dos 

parasitos foi extraido utilizando o kit PureLink® Genomic DNA (InvitrogenTM) de acordo 

com as recomendações do fabricante e visualizado em gel de agarose ao 1% corado com Gel 

Red Nucleic acid gel stain. Para a avaliação da fragmentação do DNA utilizou-se como 

controle positivo o DNA genômico de L. amazonensis digerido com enzima Hind III por 4h a 

37ºC.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Compostos Ciclopaladados Apresentam Atividade Biológica in vitro frente a 

Tripanossomatídeos  

Os ciclopaladados correspondem a um grupo de moléculas com diferentes atividades 

biológicas já descritas, com destaque para a atividade anti-Tripanosomatidae (ALBERT et al., 

2014; CAIRES et al., 1999; CAIRES, 2007; FRANCO et al., 2013; FRICKER et al., 2008; 

MATSUO et al., 2010; MORO et al., 2009, 2012; NAVARRO et al., 2010; NAVARRO; 

BETANCOURT, 2008; OTERO et al., 2006; PALADI et al., 2012; SERRANO et al., 2011; 

VELÁSQUEZ et al., 2016). 

As moléculas avaliadas neste trabalho foram [Pd(dmba)(µ-Cl)]2 (CP1), [Pd(dmba)(µ-

N3)]2 (CP2), [Pd(dmba)(µ-NCO)]2 (CP3), [Pd(dmba)Cl(isn)] (CP4), [Pd(dmba)(N3)(isn)] 

(CP5) e [Pd(dmba)(NCO)(isn)] (CP6) e seus correspondentes ligantes livres, dmba (N,N-

dimetilbenzilamina) e isn (isonicotinamida). Os compostos CP4, CP5 e CP6 foram, 

respectivamente, sintetizados a partir dos compostos CP1, CP2 e CP3 (SOUZA, 2013), com 

rendimentos entre 79 a 94%, figura 10 (SOUZA, 2013; VELÁSQUEZ et al., 2016). 

Figura 10- Estruturas dos compostos ciclopaladados. [Pd(dmba)(µ-Cl)]2 (CP1), [Pd(dmba)(µ-N3)]2 

(CP2), [Pd(dmba)(µ-NCO)]2 (CP3), [Pd(dmba)Cl(isn)] (CP4), [Pd(dmba)(N3)(isn)] (CP5) e 

[Pd(dmba)(NCO)(isn)] (CP6). Cl = cloro, N3 = azida, NCO = cianeto, Hdmba: N,N-

dimetilbenzilamina, isn: isonicotinamida. 

 

Fonte: Autor 
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Os compostos CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 e CP6 foram previamente descritos na 

literatura porém, sua atividade antiprotozoária até o momento ainda não havia sido avaliada 

(ALMEIDA et al., 2007; COPE; FRIEDRICH, 1968; LUCCA NETO et al., 1999); 

STEVANATO; MAURO; GODOY NETTO, 2009). Assim, o potencial leishmanicida e 

tripanocida destes compostos foram avaliados in vitro frente às formas extracelulares dos 

parasitos L. amazonensis, T. cruzi e T. brucei, pelo método colorimetro do MTT, enquanto 

que as formas intracelulares de L. amazonensis / T. cruzi foram avaliadas em macrófagos 

peritoneais de camundongos infectados com estes parasitos e corados por Giemsa para 

avaliação sob microscopia óptica comum. Anfotericina B e pentamidina foram utilizadas 

como controles positivos para os ensaios com L. amazonensis, benzonidazol para T. cruzi e 

pentamidina para T. brucei. 

As formas promastigotas de L. amazonensis e epimastigotas de T. cruzi (formas 

extracelulares) são importantes como ferramenta de screening inicial por serem facilmente 

cultiváveis. Neste sentido moléculas que apresentem valores interessantes de atividade contra 

estas formas passam para a próxima etapa, a qual consiste na avaliação da atividade contra as 

formas amastigotas intracelulares dos parasitos. 

De forma geral, todos os complexos ciclopaladados avaliados neste estudo mostraram 

boa atividade leishmanicida e tripanocida tanto contra as formas extracelulares quanto as 

formas intracelulares dos parasitos. Foi realizado também o ensaio de citotoxicidade para 

determinar os valores de CC50, o que revelou que estes compostos são pelo menos duas vezes 

menos citotóxicos que a anfotericina B (CC50 = 23 µM) (tabela 5). Estes dados revelam que os 

valores de índice de seletividade (IS) foram bastante promissores para CP2 e CP3 tanto para 

L. amazonensis quanto para T. cruzi, resultando valores de IS maiores que dez, o que significa 

que os compostos são pelo menos dez vezes mais seletivos para o parasito (VELÁSQUEZ et 

al., 2016). 

Os compostos da série [Pd(dmba)X(isn)], onde X = Cl (CP4), N3 (CP5) ou NCO (CP6) 

são derivados de [Pd(dmba)X]2, onde X= Cl (CP1), N3 (CP2) e NCO (CP3), respectivamente 

(SOUZA, 2013). Análise da relação estrutura atividade destes compostos revelou que os 

ligantes livres dmba e isn por si só não apresentam atividade anti-protozoária, sugerindo que a 

atividade biológica das moléculas se deva mesmo ao complexo metálico formado (tabela 5). 
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Tabela 5. Atividade leishmanicida, tripanocida (IC50) e citotóxica (CC50) in vitro de compostos 

ciclopaladados (µmol. L-1) e seus índices de seletividade (IS). Em negrito ressaltam-se os índices de 

seletividade dos compostos ciclopaladados ≥ 10. Cada valor é a média de três experimentos realizados 

em triplicado ± desvio padrão. 

  
  

IC50 (IS) CC50 

Composto 
L. amazonensis T. cruzi Y 

T. brucei  

427 
Macrófago 

peritoneal 
promastigota amastigota epimastigota amastigota Procíclica 

CP1 
13,5 ± 1,8 

(4,4) 

9,6 ± 2,6 

(6,2) 

7,1 ± 1,8 

(8,4) 

11,8 ± 1,2 

(5,0) 

7,1 ± 1,5 

(8,3) 
59,2 ± 5,3 

CP2 
13,2 ± 0,7 

(38,5) 

10,1 ± 2,2 

(49,9) 

6,9 ± 0,9 

(73,4) 

2,3 ± 0,5 

(224,9) 
NA 506,0 ± 10,7 

CP3 
13,7 ± 1,5 

(9,8) 

9,3 ± 2,1 

(14,5) 

11,1 ± 1,8 

(12,2) 

4,7 ± 1,2 

(28,4) 

16,4 ± 0,7 

(8,2) 
134,4 ± 24,5 

CP4 
5,9 ± 0,7 

(11,0) 

6,8 ± 2,4 

(9,5) 

5,0 ± 0,6 

(12,9) 

12,2 ± 2,3 

(5,3) 

29,4 ± 0,6 

(2,2) 
64,7 ± 6,6 

CP5 
25,8 ± 2,2 

(4,6) 

28,9 ± 2,2 

(4,1) 

14,8 ± 1,1 

(8,0) 

3,4 ± 0,3 

(34,7) 

46,4 ± 1,2 

(2,5) 
118,1 ± 14,7 

CP6 
32,1 ± 3,1 

(3,1) 

22,5 ± 1,2 

(4,4) 

7,7 ± 0,6 

(12,7) 

4,5 ± 0,5 

(22,1) 

41,6 ± 1,7 

(2,4) 
98,2 ± 11,7 

pentamidina 
7,6 ± 0,1 

(10,9) 

5,1 ± 1,1 

(16,4) 
---- ---- 

6,4 ± 0,1 

(12,9) 
83,3 ± 10,7 

benzonidazol ---- ---- 
4,1 ± 0,3 

(242,7) 

5,3 ± 1,4 

(187,2) 
---- 988,4 ± 38,1 

anfotericina B 
3,2 ± 0,3 

(7,2) 

4,9 ± 0,1 

(4,7) 
---- ---- ---- 23,1 ± 2,5 

Hdmba NA NA NA NA NA NA 

isn NA NA NA NA NA NA 

NA: não apresentou atividade na máxima concentração testada (100 µmol.L-1) 

Hdmba: N,N-dimetilbenzilamina 

isn: isonicotinamida 
 

Na série [Pd(dmba)X]2, a troca do ligante Cl (CP1) por N3 (CP2) ou NCO (CP3) não 

resultou em aumento na atividade leishmanicida, onde CP1, CP2 e CP3 apresentaram valores 

de IC50 igual a 13 µM para promastigotas e 10 µM para amastigotas. Já no caso dos 

compostos da série [Pd(dmba)X(isn)], observou-se que a presença do haleto em CP4 

aumentou a atividade leishmanicida para ambas as formas do parasito (IC50promastigota  6 µM/  

IC50amastigota  7 µM). Quando comparado aos fármacos de referência, pentamidina e 

anfotericina B, cujos valores de IC50 para amastigota correspondem a 5 µM, só o composto 
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CP4 apresentou uma atividade leishmanicida similar para esta forma do parasito (IC50  7 

µM), porém, a seletividade dos ciclopaladados CP2, CP3 e CP4 foram pelo menos duas 

vezes maiores que anfotericina B (IS= 4,7), sendo que apenas CP2 (IS= 50) foi três vezes 

maior que a pentamidina (IS= 16,4). Esta observação é importante do ponto de vista de 

potencial terapêutico das moléculas nesta fase pré-clínica, pois quanto maior a seletividade de 

um composto, menores os efeitos colaterais. Interessante ressaltar que, do ponto de vista da 

relação estrutura atividade, CP2 e CP3 (IC50 promastigota / amastigota  10 µM) mostraram potência 

três vezes maior que CP5 e CP6 (IC50 promastigota / amastigota  30 µM), sugerindo que a presença 

do grupo isn resultou em diminuição da atividade leishmanicida.  

Para a atividade tripanocida verificamos que a troca do Cl (CP1/CP4, IC50amastigota  12 

µM) por N3 (CP2/CP5, IC50amastigota  3 µM) ou NCO (CP3/CP6, IC50amastigota  4,5 µM) 

produziu um aumento da atividade das moléculas frente às formas amastigotas intracelulares 

de T. cruzi tornando-as tão ativas quanto o benzonidazol (IC50amastigota  5 µM). Vale ressaltar 

que apesar das atividades anti-amastigota de T. cruzi mostrarem-se similares ao fármaco de 

referência, temos que a seletividade de CP2 (IS= 225) e superior ao benzonidazol (IS= 187). 

A análise destas moléculas não revelou potencial anti-T. brucei. Destas análises podemos 

concluir que apenas CP2 e CP3 apresentam espectro de ação para potencial tratamento tanto 

de LC quanto de doença de Chagas, não englobando a doença do sono, com boa seletividade 

de acordo com as diretrizes do DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative) (KATSUNO 

et al., 2015). 

De acordo com os espectros de RMN dos compostos em solução de DMSO (SOUZA, 

2013; VELÁSQUEZ et al., 2016) para os compostos do tipo [Pd(dmba)X(isn)], revelou-se 

evidências da isn livre bem como de seus respectivos precursores diméricos, apontando que 

os derivados mononucleares dos ciclopaladados contendo isn e pseudohaletos não se mantem 

totalmente íntegros em solução. Também não há indícios da coordenação do solvente DMSO 

ao Pd(II). A literatura menciona que compostos ciclopaladados contendo piridina geram 

novamente a espécie binuclear precursora, em solução à temperatura ambiente (BLACK; 

DEACON; EDWARDS, 1994), como foram às condições experimentais do RMN. 

Provavelmente a ação mecanística dos compostos do tipo [Pd(dmba)X(isn)] aqui apresentados 

envolva um conjunto de fatores complexos que levem a formação de pro-fármacos no meio 

biológico. Esta hipótese pode ser apoiada pelo modo de ação da cisplatina, a qual sofre 

reações sucessivas de hidrólise resultando em espécies ativas que reagem mais rapidamente 
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com o alvo (NEVES; VARGAS, 2011). Contudo, estudos de farmacodinâmica em diferentes 

pHs deverão ser feitos em pesquisas futuras para corroborar estas hipóteses. 

Com a finalidade de aumentar a estabilidade e solubilidade das moléculas no meio 

biológico, o que provavelmente também aumentaria sua atividade biológica, adotou-se a 

utilização de outro solvente que em sua estrutura não apresentara átomos com afinidade pelo 

íon metálico. Assim, prepararam-se soluções estoque dos compostos ciclopaladados em DMF 

(N,N-dimetilformamida) em troca do DMSO. A escolha deste solvente se deve ao fato que o 

Pd2+, que é considerado um ácido mole segundo o conceito de ácidos e bases de Pearson 

(PEARSON, 1963), possui alta afinidade por bases moles. Enquanto que, o DMF apresenta 

átomos de N e O capazes de se ligar a metais que são tipicamente bases duras, ou seja, pouco 

compatíveis com o paládio(II). A comparação da atividade leishmanicida e tripanocida obtida 

com a troca de solvente, apresentam-se na tabela 6. 

Tabela 6. Comparação da atividade leishmanicida e tripanocida in vitro de compostos ciclopaladados 

diluídos em DMSO e DMF. Cada valor é a média de três experimentos realizados em triplicado ± 

desvio padrão. 

 

Composto 

IC50 (μmol. L-1) 

L. amazonensis 

Promastigota 

T. cruzi Y 

Epimastigota 

T. brucei 427 

Prociclíca 

DMSO DMF DMSO DMF DMSO DMF 

CP1 13,5 ± 1,8 5,7 ± 0,8 7,1 ± 1,8 2,2 ± 0,2 7,1 ± 1,5 10,9 ± 0,4 

CP2 13,2 ± 0,7 47,9 ± 7,3 6,9 ± 0,9 8,7 ± 0,18 NA 89,1 ± 8,7 

CP3 13,7 ± 1,5 4,2 ± 0,3 11,1 ± 1,8 1,9 ± 0,1 16,4 ± 0,7 2,3 ± 0,3 

CP4 5,9 ± 0,7 23,9 ± 1,2 5,0 ± 0,6 5,7 ± 0,6 29,4 ± 0,6 52,5 ± 1,2 

CP5 25,8 ± 2,2 8,6 ± 0,8 14,8 ± 1,1 3,3 ± 0,4 46,4 ± 1,2 19,1 ± 0,1 

CP6 32,1 ± 3,1 4,1 ± 0,3 7,7 ± 0,6 4,9 ± 0,5 41,6 ± 1,7 32,7 ± 2,2 

NA: não apresentou atividade na máxima concentração testada (100 µmol.L-1) 

Comparando os valores obtidos de IC50 dos compostos diluídos em DMSO e DMF, 

nota-se que no caso das formas promastigotas de L. amazonensis os compostos CP1, CP2 e 

CP3 estão no mesmo patamar de atividade quando diluídos em DMSO. Ao diluir os mesmos 

compostos em DMF, os valores de IC50 mudam consideravelmente, tanto que CP1 e CP3 

apresentam-se muito mais ativos, saindo de valores próximos a 13 µM e caindo para 5,7 µM e 

4,2 µM, respectivamente. Situação semelhante ocorre para CP5 e CP6, cujos valores de IC50 
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também mostram um aumento na atividade biológica dos compostos, os quais passam de 25,8 

µM e 32,1 µM, em DMSO, para 8,6 µM e 4,1 µM em DMF, respectivamente. Como exceção 

se tem os compostos CP2 e CP4, que foram mais ativos quando testados em DMSO. Cabe 

destacar que o DMF por si só, não apresento atividade antiprotozoária. 

Nas formas epimastigotas de T. cruzi os complexos ciclopaladados mostraram o mesmo 

tipo de atividade citado acima ao serem diluídos em DMSO ou DMF, exceto pelo composto 

CP4, que manteve um resultado muito semelhante nos dois casos (≈5µM). 

Na atividade contra as formas procíclicas de T. brucei, a ação notada em cada solvente 

seguiu um perfil semelhante, destacando-se apenas o caso de CP1, que foi mais ativo quando 

diluído em DMSO (7,1 µM) do que em DMF (10,9 µM) e do composto CP2, que se mostrou 

ativo apenas em DMF (89,1 µM). Desta forma, de modo geral, os compostos ciclopaladados 

apresentaram maior atividade leishmanicida e tripanocida quando diluídos em DMF, o que 

sugere que o aumento na solubilidade e/ou estabilidade dos compostos estaria relacionado ao 

aumento de atividade antiprotozoária observada. 

Comparando os valores de IC50 dos derivados ciclopaladados com os valores dos 

fármacos utilizados no tratamento das leishmanioses, doença de Chagas e tripanossomíase 

africana encontra-se que o composto CP3 em DMF mostrou melhor atividade antiparasitária 

nas três espécies (L. amazonensis: 4,2 µM; T. cruzi: 1,9 µM e T. brucei: 2,3 µM) que os 

fármacos-controle (pentamidina: 7,6 µM para L. amazonensis e 6,4 µM para T. brucei; 

anfotericina B: 3,2 µM para L. amazonensis e o benzonidazol: 4,1 µM para T. cruzi). 

Em DMSO, CP4 foi o composto mais potente contra as formas promastigotas de L. 

amazonensis (5,9 µM), sendo mais ativo que a pentamidina (IC50 = 7,6 µM), e também, para o 

T. cruzi Y (IC50 = 5,1 µM), com atividade similar quando comparado ao benzonidazol (IC50 = 

4,1 µM). 

Realizou-se também a avaliação da citotoxicidade dos compostos diluídos em DMF 

frente a células de mamífero utilizando macrófagos peritoneais de camundongo. Contudo, 

observou-se na determinação do CC50 que os compostos ao serem diluídos em DMF foram 

muito mais tóxicos frente aos macrófagos em comparação aos valores obtidos quando 

diluídos em DMSO. A compilação dos dados obtidos é apresentada na tabela 7. 
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Tabela 7. Citotoxicidade in vitro de compostos ciclopaladados, em DMSO e DMF, contra macrófagos 

peritoneais de camundongo. Cada valor é a média de três experimentos realizados em triplicado ± 

desvio padrão. 

Composto 
CC50 (μmol.L-1) 

DMSO DMF 

CP1 59,2 ± 5,3 46,0 ± 10,4 

CP2 506,0 ± 10,7 107,6 ± 18,1 

CP3 134,4 ± 24,5 73,4 ± 1,1 

CP4 64,7 ± 6,6 78,6 ± 1,0 

CP5 118,1 ± 14,7 77,5 ± 3,7 

CP6 98,2 ± 11,7 19,9 ± 5,0 

 

Deste modo, mesmo que a atividade antiprotozoária frente às formas promastigotas de 

L. amazonensis, epimastigotas de T. cruzi e procíclicas de T. brucei melhorou em alguns dos 

casos quando os complexos foram diluídos em DMF, não se continuou com a utilização deste 

solvente para os ensaios de atividade amastigota intracelular de L. amazonensis e T. cruzi já 

que o intuito do screening inicial é descartar as moléculas ou fatores que aumentem a 

toxicidade frente a células de mamífero em vista de diminuir os possíveis efeitos colaterais 

que no futuro estes compostos poderiam desencadear ao serem utilizados como fármacos. 

Como exemplo mais crítico do aumento na citotoxicidade dos compostos diluídos em 

DMF, cita-se o composto CP2 que foi 5 vezes mais tóxico para os macrófagos ao ser diluído 

neste solvente. Ao realizar o cálculo do índice de seletividade para este composto em DMF, 

tem-se que ele é 2,2 vezes mais seletivo frente às formas promastigotas de L. amazonensis, já 

este mesmo composto diluído em DMSO se apresenta 38,5 vezes mais seletivo frente a este 

parasito. Igualmente, o índice de seletividade deste composto é maior em DMSO (73,4) 

comparado com o índice encontrado em DMF (12,4) nas formas epimastigotas de T. cruzi.  

Apesar do composto CP4 apresentar valores de CC50 muito próximos nos dois 

solventes, o composto é mais seletivo para as formas promastigotas de L. amazonensis em 

DMSO (11,00), já em DMF a seletividade diminui em quase um 70% (3,3). 
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4.2 CP2 é eficaz no tratamento da leishmaniose cutânea de camundongos BALB/c 

infectados com L. amazonensis   

Dentre os compostos avaliados quanto à atividade anti-Trypanosomatidae, CP2 foi o 

ciclopaladado que apresentou as melhores bioatividades e mostrou-se como o mais seguro 

para seu uso in vivo, devido à baixa citotoxicidade apresentada e seu alto IS, deste modo, foi 

escolhido para à avaliação de sua eficácia in vivo utilizando o modelo experimental BALB/c. 

Camundongos fêmeas BALB/c infectados com L. amazonensis (8 semanas após a 

infeção) foram tratadas durante 35 dias com três doses diferentes de CP2 (0,20; 0,35 e 0,70 

mg/Kg/dia). Paralelamente realizou-se o tratamento de animais infectados com anfotericina B 

(2 mg/Kg/dia) por um periodo de 10 dias seguido de um tratamento alternado (2 mg/Kg dias 

alternados) do dia 11 ao dia 35 de tratamento. As alterações no regime de tratamento adotadas 

para anfotericina B seguiram as recomendações do fabricante e foram necessárias visto que 

alguns animais deste grupo experimental apresentaram severos efeitos colaterais incluindo 

sangramento nasal, desmaios e caquexia. Alguns estudos da literatura citando camundongos, 

ratas e cachorros (KEIM et al., 1976) relatam que nos sete primeiros dias de tratamento com 

anfotericina B é comum perda de 25% do peso (LARSEN et al., 2004), condizente com os 

sintomas de caquexia apresentados pelos animais de nosso grupo, sendo que a perda de massa 

corpórea é um indício de toxicidade (KEIM et al., 1976; LARSEN et al., 2004). Por outro 

lado, para os animais que receberam diversas doses de CP2 não foram observadas estas 

sintomatologias ao longo do tratamento. 

CP2 mostrou ser mais efetivo no controle do avanço da lesão quando comparado com a 

anfotericina B, como observado na figura 12A. Destaca-se que o processo inflamatório se 

mostra menor após 15 dias de tratamento com CP2 (0,35 mg/Kg/dia) quando comparado com 

a dose administrada de anfotericina B (2mg/Kg em dias alternados). Após 33 dias de 

tratamento, observou-se diminuição estatísticamente significativa no tamanho da lesão dos 

animais tratados com 0,2 ou 0,35 mg/kg/dia de CP2 em comparação com os animais não 

tratados ou que receberam apenas o veículo como indicado na figura 11B. Verifica-se que não 

houve desaparecimento total da lesão nos grupos em geral. Isto pode ser reflexo do fato que 

camundongos BALB/c são susceptíveis a diversas espécies de Leishmania causadoras de LC, 

e assim, a cura nesta linhagem é excepcionalmente difícil, mesmo quando utilizados fármacos 

de referência; desta forma é importante verificar que a melhora no quadro clínico aqui 
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observado já é um forte indicativo da eficácia da molécula analisada (CROFT; SUNDAR; 

FAIRLAMB, 2006). 

Figura 11- Eficácia do tratamento in vivo de CP2 e anfotericina B frente a camundongos BALB/c 

infectados com L. amazonensis. A) Fotos representativas do desenvolvimento da lesão da pata direita 

traseira de camundongos fêmea BALB/c infectados com L. amazonensis tratados via IP com composto 

ciclopaladado CP2 a os 1, 15 e 30 dias do tratamento. B) Volumem das lesões dos animais tratados 

com CP2. O tratamento começou 60 dias após a infeção e continuo durante 35 dias. Os pontos de 

dados representam as médias para 7 grupos de 8 camundongos cada. O desenvolvimento das lesões foi 

monitorado três vezes por semana. Os valores são as medias do volumem (v = D x d x e; D: diâmetro 

maior, d: diâmetro menor, e: espessura da lesão) das lesões em cada grupo e as barras representam o 

desvio padrão. α: Diferença estatisticamente significativa entre animais infectados e não tratados 

(p<0.05); β: Diferença estatisticamente significativa em relação aos animais infectados tratados com 

PBS (p<0.05). 
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B)

 

Fonte: Autor 

Ao final do tratamento, a carga parasitária dos grupos foi determinada pelo calculo do 

índice LDU (número de amastigotas de Leishmania por 1000 células nucleadas por peso do 

órgão). Os valores de LDU indicaram uma redução da carga parasitária de 55, 8 e 72% para as 

concentrações de 0,20, 0,35 e 0,70 mg/Kg/dia de CP2, respectivamente. Nota-se que a dose 

de 0,35 mg/Kg/dia, a qual é seis vezes menor que aquela utilizada para anfotericina B em 

nossos ensaios, produziu redução similar de 83% (p< 0.05) (figura 12). 

A análise estatística mostrou diferenças significativas entre os animais tratados com 

CP2 e anfotericina B quando comparados com os animais infectados e não tratados e, tratados 

apenas com o veículo (figura 12A e 12B), o que sugere que CP2 apresenta eficácia in vivo 

comparáravel à anfotericina B. Em termos absolutos, o número de amastigotas presentes nos 

esfregaços obtidos a partir da lesão, mostram que a dose de 0,35 mg/Kg/dia de CP2 diminuiu 

o número de amastigotas intracelulares em 60% quando comparado ao grupo de animais 

infectados que não receberam tratamento (figura 12A, p<0,001), enquanto que anfotericina B 

reduziu apenas em 30% o número de parasitos. 

 

 

d 
D 
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Figura 12- Medida do A) número de amastigotas intracelulares por 100 células nucleadas do 

hospedeiro e B) determinação do índice de LDU (número de amastigotas de Leishmania por 1000 

células nucleadas por peso do órgão) nos diferentes grupos de animais BALB/c infectados com L. 

amazonensis e tratados com fármaco de referência (anfotericina B, 2 mg/Kg dias alternados), veículo 

(PBS) e composto ciclopaladado CP2 em diversas concentrações. Dados expressos em média ± DP. Δ: 

Diferenças estatisticamente significativas entre os animais tratados com 0,35 mg/Kg/dia de CP2 e os 

animais infectados não tratados, tratados com veículo e tratados com 0,20 mg/Kg/dia de CP2 

(p<0,001). A,a,: Diferenças estatisticamente significativas com o grupo infectado não tratado 

(p<0,001; p<0,01; p<0,05); B,b: Diferenças estatisticamente significativas com o veículo (p<0,01; 

p<0,05). *: Diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos (p<0,05).  

A) 

      

 

B)  

 

Fonte: Autor 

 Comparativamente, utilizou-se a ferramente de PCR em tempo real (qPCR) para 

determinar a carga parasitária dos diferentes grupos como pode observar-se na figura 13. 
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Figura 13- Quantificação da carga parasitária por PCR em tempo real das lesões de pele de 

camundongos BALB/c infectados com L. amazonensis nos diferentes grupos tratados com fármaco de 

referência (anfotericina B, 2 mg/Kg dias alternados), veículo (PBS) e composto ciclopaladado CP2 em 

diferentes concentrações. Dados expressos como número de copias do gene alvo normalizado com o 

gene de referência ± DP.  Diferenças estatisticamente significativa com o grupo infectado não 

tratado e os animais tratados com veículo (p<0,01). *: Diferenças estatisticamente significativas com o 

grupo tratado com 0,20 mg/Kg/dia de CP2 (p<0,05). 

  

Fonte: Autor 

 A análise estatística mostrou diferenças significativas entre os animais tratados com 

CP2 na dose de 0,35 mg/Kg/dia quando comparados com os animais infectados não tratados e 

os animais que receberam o veículo (PBS) (Figura 13). Nesta dose, apresentou-se uma 

diminuição significativa da carga parasitária de 54%. As demais doses utilizadas de CP2 e 

anfotericina B não mostraram diferenças significativas na diminuição da carga parasitária 

quando comparadas com os controles. Este resultado junto com a diminuição do tamanho da 

lesão sugere que CP2 na dose de 0,35 mg/Kg/dia apresenta uma atividade leishmanicida 

interessante.  

 Para a padronização da qPCR, observou-se que os primers descritos por Bretagne et al. 

(2011) que correspondem ao gene da DNA polimerase apresentaram dímeros de primer. Isto 

ocorreu porque o autor utilizou estes primers junto com uma sonda TaqMan que emite a 

fluorescência do produto específico de PCR amplificado, enquanto neste trabalho foi utilizado 

como sistema de deteção o intercalante de DNA SYBR Green (Life technologies), que possui 

ligação altamente específica ao DNA dupla-fita e detecta os produtos da PCR conforme eles 

se acumulam durante os ciclos de reação. Assim, realizou-se um novo ensaio com os primers 
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descritos por Godinho et al. (2012) e Castilho et al. (2008) para Leishmania, como 

apresentado na figura 14. 

 Reações de qPCR de amostras de DNA extraídas dos animais dos grupos controles G1 

(animais não infectados) e G2 (infectado não tratado) foram utilizadas para testar os primers 

dos genes 18sRNA de L. amazonensis (GODINHO et al., 2012) e G6PD de Leishmania 

(CASTILHO et al., 2008). Para o primeiro caso, apresentaram-se amplificações inespecíficas 

para as amostras do G1, como observa-se nos gráficos de amplificação e curva de melting da 

figura 14b e 14c. No segundo caso, o gene G6PD de Leishmania quando amplificado se 

mostrou específico para o parasito, observando-se na curva de amplificação e curva de 

melting ausência do produto formado para as amostras do grupo G1 (Figura 14e e 14f). 

 Finalmente, os resultados in vivo aqui apresentados mostraram que CP2 tem uma ação 

leishmanicida importante e que seu uso pode ser considerado seguro para o tratamento da 

leishmanioses cutanea causada por L. amazonensis, por tanto, para determinar o modo pelo 

qual CP2 atua na diminuição da carga parasitaria, diversos ensaios foram feitos para avaliar 

seus possíveis mecanismos de açao frente ao parasita. 
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Figura 14- Gráficos da PCR 

em tempo real dos diversos 

primers testados para a 

quantificação relativa da carga 

parasitária. a) Curva padrão do 

gene 18sRNA de L. 

amazonensis, b) curva de 

melting e c) curva de 

amplificação de PCR do grupo 

1, (G1: não infectado, não 

tratado) e grupo 2 (G2: 

infectado sem tratamento) com 

o primer 18s_RNALa; d) 

Curva estandar do gene G6PD 

de Leishmania, e) curva de 

melting e f) curva de 

amplificação de PCR do grupo 

1 (não infectado, não tratado) e 

grupo 2 (infectado sem 

tratamento) com o primer 

G6PDH_LL; g) Curva padrão 

do gene GAPDH de BALB/c, 

h) curva de melting e i) curva 

de amplificação de PCR do 

grupo 1 (não infectado, não 

tratado) e grupo 2 (infectado 

sem tratamento) com o primer 

GAPDH_BALB/c. NTC: mix 

de reação sem amostra.                                                    

Fonte: Autor 
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4.3 CP2 não produziu alterações nos biomarcadores de função hepática/renal e se 

mostrou oralmente eficaz com base nas predições das propriedades farmacocinéticas e 

da toxicidade in silico 

Alterações na função hepática e renal devido a infecção ou a diferentes tratamentos 

foram monitorados através da medição dos níveis plasmáticos de bilirrubina total, ALP, ALT, 

AST, creatinina e ureia. Os princípios dos métodos utilizados foram os seguintes:  

AST: monitoramento cinético contínuo, acoplado a malato desidrogenase (BERGMEYER 

et al., 1977);  

ALT: monitoramento cinético contínuo, acoplado a lactato desidrogenase 

(WRÓBLEWSKI; LADUE, 1956);  

ALP: método colorimétrico (KEIDING et al., 1974);  

Bilirrubina total: formação de azobilirrubina na presença de dicloroanilina diazotada 

(DOUMAS; KWOK-CHEUNG; PERRY, 1985; PERRY et al., 1983);  

Creatinina: formação de cromógeno com picrato em meio alcalino (COOK, 1971);  

Ureia: Método da urease (BERNT; BERGMEYER, 1965). 

A figura 15 mostra os dados dos biomarcadores de função hepática e renal das análises 

realizadas para cada grupo. O aumento dos níveis circulantes de bilirrubina (associada à 

função hepática excretora) foi encontrado no plasma de animais infectados com L. 

amazonensis. Para animais infectados tratados com CP2 ou com anfotericina B, não foram 

observadas alterações nos níveis de bilirrubina em comparação aos animais infectados não 

tratados, igualmente, não foram encontradas diferenças nos níveis plasmáticos de ALP entre 

todos os grupos estudados (figura 15A). 

Níveis aumentados de ALT e AST (utilizadas para determinar uma possível perda de 

integridade hepatocelular, ou seja, falha na função do hepatócito onde ocorrem os processos 

de biotransformação de fármacos) foram encontrados em animais infectados com L. 

amazonensis (não tratados ou tratados com PBS). O tratamento com anfotericina B preveniu o 

dano hepático de animais infectados, uma vez que os níveis de ALT e AST eram baixos. Para 

os animais infectados tratados com 0,35 mg/kg/dia de CP2, ambos os níveis de ALT e AST 

foram semelhantes aos de animais não infectados e de animais infectados tratados com 

anfotericina B (figura 15B). A avaliação da função renal não mostrou alterações significativas 

nos níveis de creatinina ou ureia no plasma de todos os animais (figura 15C). 
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O aumento nos níveis circulantes de bilirrubina em plasma de animais infectados com 

L. amazonensis pode significar uma possível obstrução parcial ou total do fluxo biliar devido 

à doença, ou mesmo aumento na liberação de bilirrubina na circulação em decorrência de 

perda de integridade de hepatócitos, onde também ocorrem os processos de conjugação 

(BURTIS; ASHWOOD, 2001). Os animais com a LC e que não receberam nenhum 

tratamento não apresentaram diferenças estatisticamente significativas nos níveis de 

bilirrubina em comparação aos valores encontrados nos grupos tratados com CP2 e 

anfotericina B, indicando que estes compostos não modificaram a condição hepato-biliar 

apresentada na manifestação da doença. 

Figura 15- Níveis plasmáticos de biomarcadores de função hepática e renal em camundongos 

BALB/c não infectados e infectados com L. amazonensis e tratados com 0,2; 0,35 e 0,70 mg/Kg/dia de 

CP2. A) bilirrubina total e níveis de ALP; B) níveis de ALT e AST; C) níveis de ureia e creatinina. Os 

dados são expressos como média ± DP. *: Diferença estatisticamente significativa com os animais não 

infectados (animais saudáveis) (p <0,05); α: diferença estatisticamente significativa com animais 

infectados, não tratados (p <0,05); β: diferença estatisticamente significativa com animais infectados 

tratados com PBS (p <0,05). 
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Para determinar possível perda de integridade de hepatócitos, os valores de ALT e AST 

foram avaliados. A lesão é hepatocelular quando o hepátocito é o alvo principal de um 

determinado agente de lesão e não os componentes biliares do fígado. Neste caso ocorre um 

aumento despropocional da ALT/AST em relação a ALP. Geralmente quando se apresenta 

falha do hepatócito os valores de ALT são superiores aos valores de AST e aumento nos 

níveis de AST e ALT são considerados normais em individuos doentes (BURTIS; 

ASHWOOD, 2001).  

Para os níveis de AST, não se encontraram diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos. Para os grupos tratados com 0,35 e 0,70 mg/Kg/dia de CP2 os níveis de AST 

e ALP não foram estatisticamente diferentes do grupo infectado não tratado, portanto nestas 

doses sugere-se ausência de falha hepatocelular. 

Tendo em vista os resultados promissores de CP2, as propriedades ADMET (absorção, 

distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade) deste composto foram determinadas, já que 

nas primeiras etapas do desenho e desenvolvimento de novos fármacos os parâmetros 

farmacocinéticos e toxicológicos devem ser considerados. 

Análise in silico para determinar a segurança e a possível efetividade oral de CP2 foram 

realizadas utilizando a ferramenta pkCSM (PIRES; BLUNDELL; ASCHER, 2015). As 

analises foram realizadas baseando-se na estrutura do hibrido de ressonância do composto 

ciclopaladado, como mostra-se na figura 16, demostrando que o ciclopaladado presenta uma 

permeabilidade prevista do 100% para absorção intestinal humana (AIH), de acordo com as 

análises de dados apresentadas na tabela 8. Sendo que, um composto é classificado como 

oralmente eficaz quando demonstra boa absorção. 

Enquanto que no que diz respeito ao metabolismo, esta molécula foi classificada como 

não substrato e não inibidora de uma série de isoformas do citocromo P450. A primeria fase 

do metabolismo de fármacos engloba reações (oxidação, redução e hidrólise) catalisadas pela 

família de isoformas da enzima citocromo P450 oxidase (identificada como CYP ou 

CYP450), levando a metabólitos mais hidrofílicos. Sete das cinqüenta e sete isoformas 

humanas são responsáveis pelo metabolismo de mais de 90% dos fármacos atualmente em 

uso clínico. Estas são: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C18, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e 

CYP3A4 (GROOT, 2006). A principal dessas isoformas é a CYP3A4, a mais abundante no 

fígado e responsável pelo metabolismo de aproximadamente 50% dos fármacos (LI, 2001). 
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Figura 16- Estruturas de ressonância (I) e (II) e hibrido de ressonância de CP2 utilizada para as 

analises in silico, ADMET. 

 

 

Fonte: Autor 

A toxicidade também foi analisada e verificou-se ausência de mutagenicidade (negativa 

para toxicidade de AMES) e hepatotoxicidade para CP2. Este último dado corrobora os 

resultados dos marcadores bioquímicos analisados no ensaio in vivo. 

CP2 também está previsto como um composto de risco simple classe III para toxicidade 

aguda, uma vez que apresentou um valor de toxicidade aguda oral (LD50) de 2919,1 mg/Kg 

(compostos com LD50 superior a 500 mg/kg) (LI et al., 2014). Tomados em conjunto, estes 

dados sugerem que CP2 é seguro e absorvido por via oral. 
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Tabela 8. Propriedades ADMET prevista de CP2. 

 

 Resultados 

  

 Absorção 

AIH 100% 

 

 Distribuição 

VDss (humano) 0,242 (log L/Kg) 

Fração não consolidada (humano) 0,313 

BBB permeabilidade - 

SNC permeabilidade + 

  

 Metabolismo 

CYP450 2C9 substrato NS 

NS 

NS 

NI 

I 

NI 

I 

 

CYP450 2D6 substrato 

CYP450 3A4 substrato 

CYP450 1A2 inibidor 

CYP450 2C19 inibidor 

CYP450 2D6 inibidor 

CYP450 3A4 inibidor 

 

 Toxicidade 

Toxicidade AMES  - 

Hepatotoxicidade - 

Dose máxima tolerada (humano) 2,10 (mg/Kg/day) 

Toxicidade Oral Aguda em camundongo (LD50) 2919,1 (mg/Kg) 

  

AIH – Absorção intestinal humana; + Sim; - Não; I – inibidor; NI – não inibidor; NS – não substrato. VDss 

- Volume de distribuição no estado estacionário; BBB: barreira hematoencefálica; SNC: Sistema nervoso 

central. 

 

Deste modo, os resultados in vivo aqui apresentados mostraram que CP2 tem uma ação 

leishmanicida importante e que seu uso pode ser considerado seguro para o tratamento da LC 

causada por L. amazonensis. Para determinar o modo pelo qual CP2 atua na diminuição da 

carga parasitaria, diversos ensaios foram feitos para avaliar seus possíveis mecanismos de 

açao frente ao parasito. Estes resultados encontram-se a seguir. 
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4.4 Mecanismos de ação de CP2 frente a Leishmania amazonensis  

Baseados no fato de que existem compostos inorgânicos com a capacidade de inibir a 

atividade enzimática das DNAs topoisomerases do tipo 1 e 2 (CASINI et al., 2009; 

CASTELLI et al., 2012; NEVES et al., 2013; WU; YALOWICH; HASINOFF, 2011), como 

por exemplo o anti-leishmanial antimonial pentavalente estibogluconato de sódio 

(CHAKRABORTY; MAJUMDER, 1988), quer seja pela habilidade destes de se coordenarem 

ao sítio ativo da enzima, bloqueando a interação DNA-enzima, ou pela coordenação com 

resíduos próximos do sítio ativo, resultando numa estrutura alterada da enzima (NAVARRO 

et al., 2010; NAVARRO; BETANCOURT, 2008), decidimos investigar se CP2 é capaz de 

inibir a atividade da DNA LdTopo1B (BALAÑA-FOUCE et al., 2014). 

4.4.1 CP2 apresenta um efeito inibidor sobre a DNA topoisomerase 1B de Leishmania  

O efeito de CP2 sobre a LdTopo1B foi analisado pelo ensaio de relaxamento de 

plasmídeo super-enrolado (figura 17A). O ensaio permite observar a conversão do DNA do 

plasmídeo super-enrolado em formas relaxadas devido à atividade enzimática (figura 17A, 

canaleta 1 e 3). Na presença de CP2, LdTopo1B foi caracterizado por uma reduzida 

capacidade de relaxamento do substrato. A inibição iniciou a partir de uma concentração de 3 

µM e tornou-se quase total a 100 µM (figura 17A). A pré-incubação de CP2 com a enzima 

antes da adição do substrato aumentou a eficiência do composto, uma vez que uma 

concentração de 12,5 μM foi suficiente para inibir completamente a enzima de Leishmania 

(figura 13B, canaleta 10-13). Este resultado indica que a inibição devido ao efeito de CP2 

ocorre através de uma interação direta com a enzima, provavelmente ligando-se ao sítio ativo, 

embora não seja possível excluir uma inibição indireta. A pré-incubação do composto com o 

DNA, antes da adição da enzima, não afetou o relaxamento do substrato pela enzima (figura 

17B, canaleta 14-17). Como controle, realizou-se o ensaio na presença de DMSO, na mesma 

concentração utilizada para os ensaios com CP2, para demonstrar que DMSO não é o agente 

responsável pela inibição enzimática observada (figura 17A, canaleta 3 e figura 17B, canaleta 

2-5). 
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Figura 17- Ensaio de inibição dose dependente da topoisomerase de L. donovani, LdTopo1B na 

presença de CP2 a (A) diferentes concentrações do composto e (B) com pré-incubação do DNA 

superenrolado negativamente – pBlue-Script KSII (+) - e da enzima (E) a 12,5 µM entre 1 a 30 min. R 

(DNA), RCP2 (DNA + composto), 0 (DNA + LdTopo1B em ausência de CP2). 

A) 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

4.4.2 CP2 interfere no ciclo Catalítico da DNA topoisomerase 1B de Leishmania  

A taxa de clivagem de LdTopo1B foi testada com um substrato de DNA parcialmente 

linearizado (figura 18A), marcado na sua extremidade 5 'com γ-P32-ATP. O substrato é 

denominado "substrato suicida", porque após o corte nos locais de clivagem preferencial (CL1 

e CL2) o di / tetra nucleótido gerado não pode ser re-ligado e a enzima permanece 

covalentemente ligada ao DNA (complexo de clivagem). A reação de clivagem é muito rápida 

na ausência de CP2; de fato as bandas correspondentes aos complexos de clivagem são 

completamente formadas após 15 segundos e permanecem constantes em função do tempo 

(figura 18B, canaleta 2-10). Na presença de CP2 (150 µM), as bandas do complexo de 

clivagem não são mais visíveis, indicando que LdTopo1B é completamente inibido (figura 

R        1      7,5     15     30      1     7,5     15     30      1      7,5     15     30      1      7,5     15      30  (min) 

 DMSO                         CP2                    Pré: E+CP2            Pré: DNA+CP2 

      R      RCP2     0        0,75      1,5       3           6       12,5       25        50      100       200      400  (µM)  

Reação de LdTopo1B com DNA em presença de concentrações diferentes 

Relaxação com PPrréé--iinnccuubbaaççããoo 

    1           2         3         4         5          6         7          8         9         10       11       12       13 

    1       2       3       4      5       6       7       8       9     10     11     12     13    14     15     16     17 
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18B, canaleta 11-19), permitindo concluir que CP2 inibe completamente a reação de 

clivagem da topoisomerase de Leishmania. 

Figura 18- Cinética de clivagem da LdTopo1B na presença do composto CP2 a 150 µM ao longo do 

tempo de reação. R: tempo zero (duplex parcial sem adição de composto e enzima). *indica o sitio 

preferencial de clivagem (CL1). °indica o segundo sitio de clivagem (CL2, segundo sitio de clivagem). 

CL1 representa o fragmento de DNA clivado no sitio de preferência. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Os resultados anteriores (figura 17 e 18) sugerem que CP2 pode ser classificado como 

um inibidor catalítico da DNA topoisomerase de Leishmania. 

Há relatos na literatura de que a camptotecina (CPT), uma droga inibidora de DNA 

Topoisomerase do tipo 1, é capaz de aumentar os níveis de EROs e, como consequência, 

promover o processo de peroxidação lipídica das membranas interfirendo no fluxo de Ca2+ ao 

citosol, este aumento causa dano celular e morte celular através do rompimento do 

citoesqueleto e da ação de enzimas catabólicas estimuladas pelo Ca2+, tais como proteases, 

endonucleases e fosfolipases, as quais estão envolvidas na morte celular programada (MCP) 

em células de mamíferos (TAGLIARINO, 2001). 

Com a finalidade de compreender a série de eventos moleculares gerados em cascata a 

partir da inibição da DNA topoisomerase do parasito devido ao tratamento com CP2 e assim 

contribuir com informações relevantes para o desenvolvimento de análogos mais potentes, 

realizamos a identificação de proteínas diferencialmente expressas em L. amazonensis na 

presença do composto ciclopaladado após 72 h de tratamento. Está análise foi feita por análise 

proteômica comparada (eletroforese bidimensional, seguida por espectrometria de massas) 

para identificar proteínas diferencialmente expressas na ausência/presença do composto 

(figura 19 e 20). 

  R    15’’   30”  45’’  1’     2’     4’    8’    16’   30’  15’’  30”  45’’   1’     2’     4’    8’    16’   30’    

                            DMSO                                                   CP2 (150µM)                                     

CL1 

 

CL2 

Não clivado 

  1      2     3      4     5      6     7     8      9    10   11    12    13   14    15   16   17    18   19 

CL1 

CL2 



90 

 

 

 

O extrato protéico obtido foi separado em gel bidimensional SDS-PAGE em duas faixas 

de pH diferentes (pH 3 a 10, figura 19; pH 4-7, figura 20). A análise das proteínas 

diferencialmente expressas foi realizada com o software ImageMaster™ 2D Platinum. Os 

spots diferencialmente expressos foram identificados por espectrometria de massas e 

comparados nos bancos de dados de proteínas de L. infantum e L. mexicana (UNIPROT), 

http://www.uniprot.org/proteomes/?query=Leishmania&sort=score (APÊNDICE I e II). 

 

http://www.uniprot.org/proteomes/?query=Leishmania&sort=score
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Figura 19- Gel bidimensional SDS-PAGE 12,5% corado com coomasie blue dos extratos proteicos de promastigotas de L. amazonensis tratadas e não tratadas com 

composto ciclopaladado CP2. Faixa de pH 3 a 10. PM: Full range Amersham Rainbow Marker, GE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

    PM          10                                        pH                                          3          PM         10                                         pH                                       3        

NÃO TRATADO  TRATADO CP2 

 

225 
150 
102 

76 

52 

      
38 

31 

 

24 

       
17 

 

       
12 

 

kDa 



 

 

92 

 

Figura 20- Gel bidimensional SDS-PAGE 12,5% corado com coomasie blue dos extratos proteicos de promastigotas de L. amazonensis tratadas e não tratadas com 

composto ciclopaladado CP2. Faixa de pH 4 a 7. PM: Full range Amersham Rainbow Marker, GE.  
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Os dados das proteínas identificadas, APÊNDICE I e II, foram categorizados 

biologicamente (APÊNDICE III), figura 21.  

Figura 21- Categorização biológica das proteínas encontradas de L. amazonensis após o tratamento 

com CP2 de acordo com UNIPROT. 

 

 

Fonte: Autor 

Tomando por base apenas o número total de constituintes em cada categoria destacam-

se principalmente os seguintes processos biológicos (1) resposta ao estresse com 29% e (2) 

sínteses de proteínas, detoxificação e proteínas estruturais cada uma com 13%. Uma análise 

detalhada da categoria citoesqueleto mostrou que apenas duas proteínas (α e β tubulinas) 

contribuíram com 96,9% da quantidade total de proteínas desta classe. Excluindo da análise o 

citoesqueleto, encontramos que as categorias funcionais como resposta ao estresse (32%), 

sínteses de proteínas e detoxificação/processo redox (14% cada um respectivamente) 

proporcionan a maior composição do proteoma analisado. 

Na categoria funcional de resposta ao estresse, destacam-se as chaperoninas 

calreticulina, HSP10, HSP70, GRP78 e dissulfureto isomerase (PDI). Dentre estes achados foi 

observado o aumento de sete vezes nos níveis de calreticulina, principal proteína ligadora de 

Ca2+ no retículo endoplasmático (RE) (BAKSH et al., 1995; DOCAMPO; HUANG, 2015; 

GROENENDYK; LYNCH; MICHALAK, 2004), cujas alterações nos níveis de expressão 

provocadas por diferentes tipos de estresse podem acarretar em rápida modificação na 
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homeostase do Ca2+, que pode ser traduzido no processo de MCP (GROENENDYK; 

LYNCH; MICHALAK, 2004; LIM et al., 2008). Em tripanosomatídeos, o Ca2+ é armazenado 

no acidocalcisoma, o RE e a mitocôndria, mantendo o Ca2+ citosólico em um nível constante. 

A perturbação dos níveis de Ca2+ citosólicos podem causar a morte do parasito ou interferir 

com a sua virulência (DOCAMPO; HUANG, 2015). 

Igualmente, verificou-se o aumento de três vezes nos níveis da PDI, a qual, em 

organismos multicelulares, atua juntamente com oxidoreductina (Ero1p) para a formação de 

ligações dissulfeto no RE, gerando espécies reativas de oxigenio (EROs) como subproduto 

(TU; WEISSMAN, 2004). De fato, a geração de EROs em excesso justificaria o aumento 

observado nos níveis de enzimas envolvidas com categoria funcional de 

detoxificação/processo redox do parasito, tais como a tripanotiona redutase, peroxiredoxina e 

triparedoxina peroxidase, as quais apresentaram aumento de 6, 4 e 4 vezes respectivamente. 

É importante ressaltar que calreticulina, na presença de PDI, tem sua afinidade pelo 

Ca2+ diminuída (BAKSH et al., 1995), levando a perda do Ca2+ para o citoplasma, acarretando 

em rápida modificação na homeostase desse íon (GROENENDYK; LYNCH; MICHALAK, 

2004). Devido ao fato da mitocôndria possuir alta capacidade de sequestrar Ca+2, apesar do 

Ca2+ não ter efeito direto na cadeia respiratória ou processos de oxido/redução, o excesso de 

Ca2+ na mitocôndria pode levar a aumento nas EROs (GROENENDYK; LYNCH; 

MICHALAK, 2004). Sen e colaboradores mostraram que a formação de EROs induzido por 

CPT em Leishmania causa um aumento do Ca2+ citosólico devido ao influxo de Ca2+ 

extracelular tal como aqueles liberados do pool intracelular, do RE (SEN et al., 2004a, 

2004b). O excesso de cálcio citosólico livre leva ao desacoplamento da fosforilação oxidativa 

mitocondrial e direciona a célula à MCP (BERRIDGE, 2002; BRECKENRIDGE et al., 2003; 

DEMAUREX; DISTELHORST, 2003; SCORRANO et al., 2003), além de ativar várias 

quinases ou proteases envolvidas na sinalização para autofagia (DOLAI; ADAK, 2014); 

porém, se o estresse do RE é persistente a célula é levada a MCP. 

Estes aumentos nas EROs levam a célula à despolarização da membrana mitocondrial, 

perdida de ATP e por tanto, causam danos oxidativos a ácidos nucléicos, lipídeos e proteínas 

(DOLAI et al., 2011; DOLAI; ADAK, 2014; KOWALTOWSKI, 2004), tendo como 

consequência a disfunção da organela e a liberação de fatores pró-apoptóticos 

(KOWALTOWSKI; CASTILHO; VERCESI, 2001). O aumento de EROs está correlacionado 

a aumentos de peroxirredoxinas (envolvidas na proteção contra peroxinitritos) (BARR; 
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GEDAMU, 2003) e que também desempenham um papel importante na MCP. Em nossos 

ensaios, observou-se o aumento desta proteína o que pode relacionar-se como uma tentativa 

da célula de estabilizar o potencial da membrana mitocondrial (HARDER et al., 2006). 

O processo de enovelamento de proteínas é altamente sensível a mudanças no fluxo de 

Ca2+, assim como a exposição do parasito a agentes redutores (DOLAI; ADAK, 2014). O 

acúmulo de proteínas defeituosas pode levar à indução do estresse do RE, acarretando na 

ativação de uma série de precursores de “autodefesa”, os quais sinalizam uma via denominada 

coletivamente de Resposta de Proteínas Mal dobradas (RPM ou UPR, do inglês- Unfolded 

Protein Response) (DOLAI; ADAK, 2014). Proteínas como a HSP70, HSP10, GRP78 e PDI 

desempenha um papel fundamental no conserto da estrutura tridimensional correta das 

proteínas malformadas ou que apresentaram distorções na sua estrutura ou formaram 

agregados devido ao estresse, este incremento nos níveis destas proteínas é um indicativo do 

processo que o parasito sofre devido ao tratamento e os esforços do mesmo por consertar 

proteínas que podem ser nocivas para a célula. Aumentos da GRP78, HSP70 e PDI atuam 

sinergicamente com o ciclo da ATPase (MAYER et al., 2000) e estão fortemente 

correlacionados com o aumento de proteínas secretadas dentro do RE que são destinadas a 

degradação pelo proteassoma. Adicionalmente, a perda do potencial de membrana 

mitocondrial provoca a liberação de citocromo C que leva a ativação de proteases do tipo 

caspase ou metacaspases, que são uma família de proteases envolvidas no processo apoptotico 

(BALAÑA-FOUCE et al., 2008; DAS et al., 2004). 

Para a validação dos dados proteômicos discutidos acima, foi utilizado PCR em tempo 

real para correlacionar os níveis de expressão dos mRNA dos genes que codificam para as 

proteínas que foram diferencialmente expressas após a exposição do parasito ao composto 

ciclopaladado por 72 h. Nesta etapa de validação, selecionamos para análise os genes 

codificadores de calreticulina (Linj_31_2670/Lmxm_30_2600), PDI (Lmxm_36_6940) e 

citocromo C oxidase sub IV (Linj_12_0620 / Lmxm_12_0670) cujos primers apresentaram 

eficiências ≥ 90%, sem formação de dimeros de primers ou amplificações inespecíficas. 

Como controles foram utilizados os genes da glucosa-6-fosfato desidrogenase (G6PD) 

(CASTILHO et al., 2008) e do kDNA (NICOLAS; PRINA; LANG, 2002) com eficiências ≥ 

95%, os gráficos das curvas padrão e de melting encontram-se no APÊNDICE IV. 

Os dados revelaram que houve aumento na expressão da calreticulina (3,1 ± 0,3), PDI 

(3,4 ± 0,2) e citocromo C oxidase subunidade IV (4,2 ± 0,9) que correspondem aos aumentos 
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observados na análise proteômica comparativa para suas correspondentes proteínas (2 a 7, 3 e 

2 a 4, respectivamente), figura 22. 

Figura 22- Quantificação dos níveis relativos de expressão do cDNA dos genes da calreticulina, 

dissulfeto isomerase, citocromo C e citocromo C oxidase sub IV por PCR em tempo real de 

promastigotas de L. amazonensis na presença ou ausência do composto ciclopaladado CP2. L. ama-

CP2: quantidade do gene de L. amazonensis expresso após 72 h na presença de CP2, L. ama-NT: 

quantidade do gene de L. amazonensis não tratrada. *: Diferença estatisticamente significativa com L. 

amazonensis não tratada (p <0,05). 

 

 

Fonte: Autor 

No caso específico do citocromo C a avaliação por qPCR para o cDNA deste gene 

(Linj_16_1380/Lmxm_16_1310) mostrou um aumento em seus níveis de expressão de 2,6 ± 

0,2 vezes após 72 h de exposição de L. amazonensis a CP2. 

Isto sugere que a inibição da topoisomerase 1B de Leishmania pode estar 

desencadeando uma série de eventos relacionados a MCP, como a liberação de citocromo C 

ao citosol levando a possível perda do potencial de membrana mitocondrial. Provavelmente 

esta proteína não foi identificada na análise proteômica aqui conduzida em função do tempo 

de exposição de L. amazonensis a CP2, visto que citocromo C, em mamíferos é liberada no 

tempo de 6 h, o que pode sugerir que a proteína pode ter sido degradada e por tanto não 

apareceu nos ensaios supracitados. 

* 
* 

* 
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CPT e seus derivados como o topotecan induzem à célula a MCP pela inibição da 

LdTopo1B. Estes inibidores se ligam e estabilizam o complexo transitório normal de clivagem 

DNA-TOPOISOMERASE I inibindo a etapa de religação das cadeias, levando a um acúmulo 

de cadeias simples quebradas de DNA, interferindo no ciclo celular e induzindo a MCP em L. 

donovani (SHAHA, 2006). Baseados neste fato, realizou-se um ensaio preliminar simples em 

gel de agarose para avaliar a possível fragmentação do DNA genômico de L. amazonensis na 

presença de CP2, para isto, o DNA genômico foi extraído de uma cultura de parasitos após 

72h de exposição a diferentes concentrações do ciclopaladado. 

FIGURA 23- Análise da fragmentação do DNA na presença de CP2. Gel de agarose ao 1% corado com 

Gel Red Nucleic acid gel stain. 1) PM: marcador de peso molecular, O’GeneRuler 1Kb (Fermentas); 

2) C1+: controle positivo, DNA genômico de L. amazonensis digerido com enzima Hind III por 4h a 

37ºC; 3) L.a -: DNA genômico de L. amazonensis sem tratamento; 4) L.a +: DNA genômico de L. 

amazonensis tratada com CP2 (13,15 µM) por 72 h; 5) L.a 10X: DNA genômico de L. amazonensis 

tratada com CP2 (131,5 µM) por 72 h. 

 

Fonte: Autor  

 

Na figura anterior observamos uma degradação do DNA genômico de promastigotas de 

L. amazonensis quando tratadas com 131,5 µM de CP2 (canaleta 5); sabendo que 

fragmentação do DNA genômico é considerado um dos marcadores no processo de MCP, 

nossos dados podem indicar que CP2 esteja levando à célula a MCP, talvez pela inibição da 

DNA topoisomerase 1B. Nota-se que quando a Leishmania é submetida a concentrações 

menores de CP2 (canaleta 4) observa-se leve fragmentação do DNA genômico. 
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4.4.3 DNA topoisomerase 1B de Leishmania pode ser único alvo de ação de CP2 

Ainda com o objetivo de identificarmos outros potenciais alvos terapêuticos de CP2, 

desenvolvemos uma cepa resistente ao composto ciclopaladado de L. amazonensis obtida em 

nosso laboratório após 65 passagens em concentrações crescentes do composto. 

Ao final, realizou-se uma curva de crescimento das diferentes culturas de parasitos 

(selvagem e resistente de L. amazonensis) tratados e não tratados com 13,2 e 131,5 µM de 

CP2 (figura 24).  

Figura 24- Curva de crescimento de promastigotas de L. amazonensis na ausência (L.a -) e presencia 

de 13,2 (L.a +) e 131,5 µM (L.a 10X) de CP2; e curva de crescimento de promastigotas de L. 

amazonensis resistentes a CP2 (L.a R-) submetidas aos mesmos tratamentos, 13,2 (L.a R+) e 131,5 

µM (L.a R10X) de CP2.  
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Fonte: Autor 

Na curva de crescimento observamos que L. amazonensis selvagem e resistente na 

ausência de CP2 tem uma taxa de crescimento superior a 2 x 107 células/mL no 4° dia de 

crescimento em comparação com as culturas de Leishmania selvagem e resistente que 

cresceram na presença de 13,2 µM de CP2. As curvas de crescimento mostraram fases 

exponenciais retardadas e menores densidades na fase estacionária e uma diminuição de 

aproximadamente a metade da população em comparação com os parasitos que cresceram na 

ausência do composto. Já para as L. amazonensis selvagem e resistente que cresceram em 

presença de CP2 (131,5 µM) se observou crescimento dos parasitos. 
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A resistência a CP2 foi estável na Leishmania após 2 meses de tratamento com 6,6 µM 

do ciclopaladado e após 16 meses de doses crescentes do composto atingiu-se uma resistência 

a 13,2 µM de CP2. Na curva de crescimento, observou-se um aumento na taxa de crescimento 

do parasito quando este não estava submetido à pressão por CP2 (L.a- vs. L.aR-). 

Para avaliar a sensibilidade de L.a R após 65 passagens na presença de CP2, deixou-se 

por 2 meses a cultura de parasitos na ausência do composto e realizou-se um ensaio 

colorimétrico de MTT para calcular o IC50 da cepa resistente frente a CP2 (52,4 ± 1,2 µM) e 

frente a um inibidor conhecido da DNA Topo1B, o topotecan (24,3 ± 3,2 µM). Sendo que o 

valor de IC50 da L.a R frente a CP2 foi quatro vezes maior ao valor apresentado pela cepa 

selvagem. Realizou-se também a comparação do valor de IC50 obtido após o tratamento de L.a 

R com topotecan vs. o valor de IC50 após tratamento da cepa selvagem de Leishmania (16,3 ± 

0,5 µM) encontrando que foi 1,5 vezes maior ao valor de IC50 da Leishmania selvagem, tabela 

9. 

Tabela 9. Suceptibilidade de Leishmania amazonensis selvagem e resistente a CP2. Cada valor é a 

média de três experimentos realizados em triplicado ± desvio padrão. 

 

 
L. amazonensis selvagem 

IC50 ± SD (µM) 

L. amazonensis resistente 

IC50 ± SD (µM) 

CP2 13,2 ± 0,7 52,4 ± 1,2 

Topotecan 16,3 ± 0,5 24,3 ± 3,2 

 

A resistência aos fármacos está relacionada com a capacidade dos patógenos de 

contornar os efeitos dos fármacos e é devida à adaptabilidade genética que permite a selecção 

de estratégias adequadas contra estes. A selecção de parasitos resistentes a fármacos tem sido 

utilizada para a identificação de genes de resistência em protozoários e também contribuiu 

para a compreensão dos mecanismos de acção de alguns destes agentes terapêuticos 

(COELHO et al., 2015). 

A resistência pode ser causada por uma variedade de mecanismos: (i) a presença de uma 

enzima que inativa o composto; (ii) a presença de uma enzima alternativa para a enzima que é 

inibida pelo composto; (iii) uma mutação no alvo do composto, que reduz a ligação do agente 

inibidor; (iv) modificação pós-transcricional ou pós-traducional do alvo do composto, que 

reduz a ligação do agente inibidor; (v) absorção reduzida do composto; (vi) efluxo activo do 
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composto e (vii) superprodução do alvo do agente inibidor. Além disso, a resistência pode ser 

causada por um mecanismo previamente não reconhecido. Por outro lado, um gene que não é 

expresso in vitro pode ser expresso in vivo.(FLUIT; VISSER; SCHMITZ, 2001). Para alguns 

fármacos, a resistência não pode resultar da sobre-expressão do "gene-alvo" porque não existe 

tal gene único. A eficácia de um fármaco pode depender da ligação de múltiplos alvos, ou um 

fármaco pode actuar sobre alvos não proteicos (por exemplo, intercaladores de DNA). A 

questão da resistência mediada por sobre-expressão é, portanto, mais relevante e bem definida 

para fármacos com uma única proteína alvo (PALMER; KISHONY, 2014). 

Nossos resultados mostram que o aumento em quatro vezes na tolerância de L.a R a 

CP2 pode decorrer do fato de que a DNA topoisomerase 1B pode ser o único alvo molecular 

deste composto e que esta enzima pode ter sofrido mutação (mecanismo iii) ou que 

possivelmente também esteja-se apresentando efluxo activo do composto (mecanismo vi) e, 

que estas alterações, como mostrado no mecanismo de ação da CP2 sobre LdTopo1B não se 

traduzem na alteração da atividade de topotecan nestas células resistentes, visto que topotecan 

atua sobre as topoisomerases tipo 1 de maneira diferente ao relatado aqui para CP2, ou seja, 

topotecan se liga e estabiliza o complexo transitório normal de clivagem DNA-topoisomerase 

I, intermediário do mecanismo catalítico, inibindo a etapa de religação das cadeias 

(CASTELLI et al., 2012; SHAHA, 2006) enquanto que CP2, de acordo a nossos achados, se 

liga na enzima impedindo a clivagem desta no DNA. Deste modo, podemos sugerir que CP2 

pertence à classe II de inibidores ou "inibidores verdadeiros"(BALAÑA-FOUCE et al., 2014), 

devido a que inibe direitamente a enzima sem reter o complexo transitório DNA-

topoisomerase I. 

Assim, resumidamente, baseados em nossos achados e com base em dados da literatura 

planteamos a seguinte hipóteses como possível mecanismo de ação de CP2 em L. 

amazonensis.  

Como efetivamente demostrado nos ensaios de relaxamento e cinética de clivagem, 

CP2 inibe a enzima DNA topoisomerase 1B do parasito e em consequência dessa inibição 

poderiam estar-se produzindo danos no DNA, como é o caso da fragmentação / degradação do 

DNA com posterior acumulo de cadeias simples. Sabe-se que o DNA danificado exige 

mecanismos de reparo, que por sua vez ativam as vias que direcionam à célula a MCP, 

quando o reparo do DNA não é possível e paros na replicação do DNA levam ao arresto do 

ciclo celular. Segundo a literatura, a inibição provocada pela CPT leva a uma fase S 
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prolongada ou detenção no ciclo G2 do ciclo celular direcionando a célula a MCP (SEN et al., 

2004b), adicionalmente CPT inibe a sínteses de RNA (SEN et al., 2004a). Se isto estivesse 

acontecendo em nosso caso, um acumulo de proteínas defeituosas estaria provavelmente se 

apresentando no RE, induzindo a um estresse de retículo e ativando a via de sinalização UPR, 

como citado anteriormente. De fato, em nossos achados proteomicos foram observados 

aumentos na expressão de chaperoninas envolvidas no concerto da estrutura tridimensional 

correta das proteínas, como foi o caso da GRP78, HSP70, HSP10, PDI, entre outras. A PDI é 

responsável pela formação de ligações dissulfeto no RE gerando EROs como subproduto 

(DOLAI et al., 2011). Adicionalmente, nossos achados proteomicos mostraram aumentos na 

calreticulina, principal proteína ligadora de cálcio no RE, que é um dos compartimentos 

armazenadores de cálcio em Leishmania junto ao acidocalcisomo e a mitocôndria. 

Modificações nos níveis de calreticulina estão diretamente relacionados com modificações na 

homeostase do cálcio. A calreticulina na presença de PDI tem sua afinidade pelo cálcio 

diminuída o que poderia acarretar no efluxo deste ion para o citosol, produzindo assim um 

desbalanço na homeostase deste cátion (BAKSH et al., 1995; GROENENDYK; LYNCH; 

MICHALAK, 2004). Como a mitocôndria tem alta capacidade de sequestrar cálcio, este 

cálcio pode estar sendo captado pela organela e excessos deste cátion na mitocôndria podem 

leva a um aumento das EROs com posterior desacoplamento da fosforilação oxidativa e 

despolarização da membrana mitocondrial (GROENENDYK; LYNCH; MICHALAK, 2004), 

que é um dos marcadores principais de MCP. O aumento de EROs quer seja pela 

despolarização da membrana mitocondrial quer seja pela atividade da PDI no RE, justificaria 

o aumento observado nas proteínas envolvidas no processo de detoxificação celular, como é o 

caso da tripanotiona redutase, peroxiredoxina e triparedoxina peroxidase. O aumento de EROs 

também relaciona-se com o aumento de cálcio no citosol devido ao influxo de cálcio 

extracelular que também leva a desacoplamento da fosforilação oxidativa direcionando a 

célula a MCP (DOCAMPO; HUANG, 2015; GROENENDYK; LYNCH; MICHALAK, 

2004). 
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5 CONCLUSÕES  

• Sugere-se que CP2 pode ser considerado um bom candidato para o tratamento da 

leishmaniose cutânea causada por L. amazonensis; 

• O composto ciclopaladado CP2 mostrou in vitro boa atividade antiprotozoária contra todas 

as formas de L. amazonensis e T. cruzi testadas; 

• CP2 reduz em 80% a carga parasitaria em camundongos BALB/c pela técnica de LDU;  

• CP2 não produz efeitos colaterais notórios nos animais tratados nas três concentrações 

testadas, o que corrobora as análises in silico e os resultados dos biomarcadores de função 

hepática e renal que demostraram que a utilização deste composto é segura; 

• CP2 apresentou 100% de AIH segundo as análises in silico ADMET, mostrando-se como 

um composto com potencial para uso oral; 

• CP2 inibe a DNA topoisomerase de L. donovani demostrando maior afinidade pela enzima 

que pelo DNA; 

• Sugere-se que a inibição da DNA topoisomerase 1B de Leishmania desencadeia uma série 

de eventos moleculares em cascata que poderiam levar ao parasito a Morte Celular 

Programada.  
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APÊNDICE I  

Tabela AI. Spots identificados por espectroscopia de massas e comparados contra o banco de dados de L. infantum e L. mexicana 

(http://www.uniprot.org/proteomes/?query=Leishmania&sort=score) para identificação das sequências de peptídeos. NT: spot não tratado com CP2 – 

controle; T: spot tratado com CP2. Faixa de pH 3-10. Fold: numero de vezes que a proteína está diferencialmente expressa com relação ao controle. pI: ponto 

isoelectrico da proteína, MM: massa molecular da proteína.  

no. spot 

L. infantum (Proteoma ID UP000008153) 
L. mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 

(Proteoma ID UP000007259) 
      

 

Gene / nome da proteína 
Score 

protéico 

% 

cobertura 
Gene / nome da proteína 

Score 

protéico 

% 

cobertura 
Fold p< 0,5 pI 

MM 

(KDa) 

3 NT LINJ_11_0240 

Subunidade alfa do 

proteasoma 

857,5441 4,81 LMXM_15_0275. 

Ribonucleoproteína p18. 

7050,722 72,73 
2 0,5 4,9 12 

3T 978,9474 20,32 11537,55 81,28 

9 NT mTXNPx 

Peroxirredoxina 

3338,308 11,95 LMXM_23_0040. 

Peroxirredoxina 

(Triparedoxina peroxidase) 

22504,93 69,47 
4 0,2 5,4 19 

9 T 1385,568 11,95 15252,9 69,47 

15 NT LINJ_28_3060 

Putative heat-shock 

protein HSP70 

5322,757 11,28 LMXM_28_2770 

Putative heat-shock protein 

HSP70S 

19639,22 29,2 
9 0,16 5,02 23 

15 T 2332,62 6,39 6620,347 27,68 

18 NT LINJ_13_0330 

Alfa tubulina 

8052,708 37,92 LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 

17432,18 34,85 
2 0,5 4,12 23 

18 T 8413,865 37,69 18030,19 38,69 

21 NT LINJ_08_1290 

Beta-tubulina. 

9903,135 42,21 LMXM_08_1171 

Beta tubulina. 

41263,36 55,3 
7 0,18 4,28 24 

21 T 10000,03 28,67 42493,76 44,02 

23 NT LINJ_33_0860 

Beta-tubulina. 

13553,25 41,99 LMXM_08_1171 

Beta tubulina 

42493,76 44,02 
2 0,09 4,53 26 

23 T 50926,4746 50,34 56171.63 55,3 

33 NT LINJ.12.0620 

Citocromo c oxidase 

subunidade IV 

6713,831 43,15 LMXM_12_0670 

Citocromo c oxidase 

subunidade IV 

20818,87 74,63 

4 0,39 5,6 32 
33 T 5782,638 41,11 17465,55 72,86 

40 NT LINJ_25_1210 7597 33,14 LMXM_36_6940 10848,11 62,16 3 0,14 4,8 40 
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40 T 
ATP sintase subunidade 

beta 19446,05 39,05 
Proteína dissulfureto-

isomerase, PDI 18882,04 66,1 

43 NT LINJ_25_1210 

ATP sintase subunidade 

beta 

18515,27 36,57 LMXM_25_1170 

ATP sintase subunidade beta 

16769,1 57,33 
4 0,02 4,8 46 

43 T 30685,2 37,52 25130,98 68,95 

44 NT LINJ_25_2590 

ATP sintase subunidade 

beta 

2095,794 28,95 
LMXM_30_2600 

Calreticulina. 

3599,968 31,06 
7 0,03 4,14 52 

44 T 467,4527 15,62 3232,07 27,27 

49 T 
LINJ_13_0330 

Alfa tubulina. 
55882,9032 2,86 

LMXM_23_0040. 

Peroxirredoxina 

(Triparedoxina peroxidase) 

1271,883 39,82 --- 1 E-03 5,2 20 

50 T 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina 
547,2587 7,55 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 
836,6566 12,54 --- 8,6 E-06 5,2 21 

53 T 

LINJ_25_1210 

ATP sintase subunidade 

beta 

13253,11 38,67 
LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 
59507,13 65,33 --- 4 E-03 4,7 45 
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APÊNDICE II  

Tabela AII. Spots identificados por espectroscopia de massas e comparados contra o banco de dados de L. infantum e L. mexicana 

(http://www.uniprot.org/proteomes/?query=Leishmania&sort=score) para identificação das sequências de peptídeos. NT: spot não tratado com CP2 – 

controle; T: spot tratado com CP2. Faixa de pH 4-7. Fold: numero de vezes que a proteína está diferencialmente expressa com relação ao controle. pI: ponto 

isoelectrico da proteína, MW: massa molecular da proteína. 

no. spot 

L. infantum (Proteoma ID UP000008153) 
L. mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 

(Proteoma ID UP000007259) 
        

Gene / nome da proteína 
Score 

protéico 

% 

cobertura 
Gene / nome da proteína 

Score 

protéico 

% 

cobertura 
Fold p< 0,5 pI 

MM 

(KDa) 

5 NT LINJ_15_0330. 

Ribonucleoproteína p18 

mitocondrial putativa 

3,186,649 10,34 LMXM_15_0275. 

Ribonucleoproteína p18 

mitocondrial putativa 

17239,45 48,28 
2 0,08 5,09 9 

5 T 6,974,164 4,81 5,282,292 31,9 

21 NT LINJ_08_1290 

Beta tubulina 

5,391,947 30,47 LMXM_08_1171  

Beta tubulina 

20650,04 40,86 
4 0,05 4,41 20 

21 T 7,810,868 20,77 3,204,158 25,06 

29 NT LINJ_36_7070 

proteína não caracterizada 

1,568,786 11,24 LMXM_36_6760 

proteína não caracterizada 

13120,5 54,65 
4 5,5 E-03 5,08 22 

29 T 1,877,411 20,93 19669,89 64,73 

33 NT LINJ_13_0330 

Alfa tubulina  

1,319,276 10,61 LmxM_13_0300_1 

Proteína putativa não 

caracterizada (fragmento) 

2,291,276 19,72 
3 2,7 E-03 4,93 26 

33 T 9,491,354 16,94 9,652,642 34,92 

39 NT LINJ_29_1880 

Proteína paraflagelar rod 1D 

8,491,015 5,25 LMXM_33_0840 

Factor de Elongação 

traslacional 1-beta 

14410,28 39,66 
11 1,60 E-04 5,34 29 

39 T 8,491,016 22,24 29411,3 27,37 

41 NT LINJ.12.0620 

Citocromo c oxidase 

subunidade IV 

3914,01 36,73 LMXM_12_0670 Citocromo 

c oxidase subunidade IV 

11389,83 66,37 
2 2,3 E-03 5,63 31 

41 T 5,374,762 51,6 17035,66 77,58 

43 NT LINJ_33_2670 

Carboxipeptidase putativa 

2,641,764 15,23 LMXM_32_2540. 

Carboxipeptidase putativa 

9,001,966 57,72 
2 0,05 5.,31 36 

43 T 4,564,923 15,63 2217,23 43,89 

45 NT LINJ_13_1460 

Alfa tubulina 

26557,97 31,63 LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 

39404,96 38,69 
2 3,4 E-03 5,08 37 

45 T 21057,25 34,15 31938,27 32,12 

52 NT LINJ_19_0010 

Proteína não caraterizada 
113.6223 10.85 

LMXM_05_0350 

Tripanotiona Reductase 
3617,8 49,49 6 2,25 E-04 5,64 40 

52 T 
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59 NT LINJ_31_2670 

Calreticulina 

214.9172 1.75 LMXM_30_2600 

Calreticulina 
2,548,968 27,27 2 4,01 E-04 4,53 52 

59 T 348.4152 1.75 

61 NT 
LINJ_17_0110 

Factor de elongação 1 alfa  
965.8495 3.78 

LMXM_17_0080 

Factor de elongação 1 alfa 
7055,58 18 --- 8,0 E-03 6,58 6 

63 NT 

LINJ.12.0620 

Citocromo c oxidase 

subunidade IV  

960.187 17.49 

LMXM_26_0620 

Putative 10 kDa heat shock 

protein, HSP10  

13049,8 49 --- 0,035 5,56 7 

64 NT 
LINJ_13_0330 

Alfa tubulina 
8163.254 74 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina  
12585,71 21,72 --- 4,39 E-05 5,07 8 

66 NT 
LINJ_13_0330 

Alfa tubulina 
7925.338 10.2 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina  
14615,03 10,58 --- 8,10 E-05 6,06 8 

71 NT 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina 
14600.91 21.43 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 
21735,83 23,18 --- 9,4 E-03 5,43 10 

72 NT 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina 
8744.653 21.43 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 
13070,5 19,34 --- 4,37 E-04 6,40 10 

76 NT 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina 
5062.901 18.57 

LMXM_08_1171 

Beta tubulina  
10318,76 36,57 --- 8,3 E-03 4,6 11 

78 NT 
LINJ_13_0330 

Alfa tubulina 
2557.114 21.43 

LMXM_28_2770 

Putative heat-shock protein 

HSP70  

4,412,818 23,24 --- 5,95 E-04 5,29 11 

82 NT 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina 
1578.725 22.04 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 
13789,17 31,39 --- 0,001 4,64 13 

84 NT 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina 
1268.014 17.14 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 
2,357,408 20,62 --- 8,69 E-04 4,59 16 

88 NT 
mTXNPx. 

Peroxirredoxina 
4989.125 9.29 

LMXM_23_0040. 

Peroxirredoxina 

(Triparedoxina peroxidase) 

19809,79 63,72 --- 7,28 E-04 5,69 20 

104 NT 

LINJ_28_3060 

Putative heat-shock protein 

HSP70  

4050.84 16.3 
LMXM_28_2770. Putative 

heat-shock protein HSP70  
12713,07 35,02 --- 3,3 E-03 5,48 24 

111 NT 

LINJ_28_2960 

Putative heat-shock protein 

HSP70 

2730.787 9.38 
LMXM_28_2770 Putative 

heat-shock protein HSP70 
7,316,579 27,37 --- 3,2 E-03 4,98 25 
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116 NT 
LINJ_33_0860 

Beta-tubulina 
10487.77 32.05 

LMXM_08_1171 

Beta tubulina  
49924,61 45,6 --- 5,0 E-03 4,98 26 

123 NT 
LINJ_25_1210 

ATP sintasa subunidade beta  
1708.306 24.38 

LMXM_27_1380. 

Acido ribosomal 60S 

proteína P0 

2,450,133 21,12 --- 1,7 E-03 4,74 28 

124 T 
LINJ_13_0330 

Alfa tubulina 
260.2541 12.24 

LMXM_32_0312 

Heat shock protein 83-1, 

HSP83-1 

3,216,727 17,12 --- 2,5 E-03 5,03 29 

129 NT 
LINJ_25_1210 

ATP sintasa subunidade beta  
21745.68 36.57 

LMXM_25_1170 

ATP sintasa subunidade beta 
17231,98 58,29 --- 2,72 E-08 4,88 29 

131 NT 
EF2-1 

Factor de elongação 2 
663.7446 5.68 

LMXM_36_0180. 

Factor de elongação 2  
4936,26 23,43 --- 9,33 E-04 5,7 31 

153 NT 
LINJ_13_0330 

Alfa tubulina 
861.7364 12.86 

LMXM_18_1370 Putative 

heat shock protein  
5,724,801 33,29 --- 9,50 E-05 4,91 50 

155 NT 

LINJ_30_2530 

Putative heat shock 70 

relacionada com a proteína 

mitochondrial 1  

3356.365 21.03 

LMXM_29_2550 Putative 

heat shock 70 relacionada 

com a proteína mitochondrial 

1 

6643,28 44,56 --- 2,9 E-03 5,58 53 

159 NT 

LINJ_28_1310 

Putative glucose-regulated 

protein 78, GRP78 

4610.023 18.24 

LMXM_28_1200 Putative 

glucose-regulated protein 78, 

GRP78 

13739,33 48,94 --- 2,8 E-02 5,22 55 

178 T 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina  
8384.51 10.2 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina  
14579,73 19,66 --- 2,73 E-04 5,91 9 

179 T 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina  
6228.172 10.2 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina  
11120,45 10,58 --- 7,33 E-04 5,99 9 

181 T 
LINJ_08_1290 

Beta tubulina  
4879.331 23.7 

LMXM_08_1171 

Beta tubulina  
7,961,711 36,34 --- 2,5 E-03 4,31 10 

183 T 
LINJ_33_0860 

Beta-tubulina  
3866.45 18.96 

LMXM_08_1171 

Beta tubulina  
11653,01 36,57 --- 6,59 E-04 4,46 11 

185 T 
mTXNPx 

Peroxirredoxina  
2351.536 11.95 

LMXM_23_0040 

Peroxirredoxina 

(Triparedoxina peroxidase) 

13540,69 66,37 --- 7,19 E-04 5,63 19 
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190 T 
LINJ_13_0330 

Alfa tubulina 
2204.167 16.94 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina  
4,511,121 18,8 --- 4,03 E-04 5,19 22 

191 T 
LINJ_33_0860 

Beta-tubulina  
6848.738 25.06 

LMXM_08_1171 

Beta tubulina  
23298,46 42,21 --- 2,79 E-04 4,42 22 

195 T 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina  
6033.526 13.06 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina  
17885,2 22,63 --- 1,81 E-03 5,14 23 

196 T 
LINJ_08_1290 

Beta tubulina  
6593.79 25.96 

LMXM_08_1171 

Beta tubulina  
24353,9 39,5 --- 1,23 E-04 4,64 24 

201 T 
LINJ_33_0860 

Beta-tubulina  
14823.55 44.7 

LMXM_08_1171 

Beta tubulina 
60965,22 52,82 --- 1,86 E-05 4,84 25 

202 T 
LINJ_33_0860 

Beta-tubulina  
7024.975 28.89 

LMXM_08_1171 

Beta tubulina  
18868,88 50,34 --- 2,34 E-03 4,75 25 

203 T 
LINJ_13_1460 

Alfa tubulina  
13911.8 17.35 

LMXM_13_0280 

Alfa tubulina 
28689,78 20,44 --- 2 E-02 5,07 26 

207 T 
LINJ_25_2590 

ATP sintasa subunidade beta  
18814.91 31.62 

LMXM_25_1170 

ATP sintasa subunidade beta 
14692,52 46,86 --- 6,13 E-04 4,76 29 

212 T 
LINJ_25_1210 

ATP sintasa subunidade beta 
18542.24 42.48 

LMXM_25_1170 

ATP sintasa subunidade beta 
17265,15 64 --- 1,96 E-05 5,08 39 

216 T 
LINJ_25_1210 

ATP sintasa subunidade beta 
21571.48 36.57 

LMXM_25_1170 

ATP sintasa subunidade beta 
19263,57 67,62 --- 2,72 E-04 5,06 46 

217 T 

LINJ_28_1310 

Putative glucose-regulated 

protein 78, GRP78  

4110.811 20.82 

LMXM_28_1200 

Putative glucose-regulated 

protein 78, GRP78 

17257,46 48,18 --- 1,80 E-04 5,2 55 

218 T 

LINJ_28_1310 

Putative glucose-regulated 

protein 78, GRP78  

2522.294 11.7 

LMXM_28_1200 

Putative glucose-regulated 

protein 78, GRP78 

6,912,567 50,61 --- 1,69 E-04 5,16 55 
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APÊNDICE III  

Tabela AIII. Agrupamento de proteínas de acordo a sua caracterização biologica / função identificadas por espectroscopia de massas e comparadas contra os 

bancos de dados de Leishmania de acordo com a sua função. http://www.uniprot.org/proteomes. 

Gene identificado Síntese de Proteínas Processo associado à  

LMXM_33_0840 Factor de Elongação traslacional 1-beta Tradução 

LINJ_17_0110 / LMXM_17_0080 Factor de Elongação 1 alfa Tradução 

LMXM_36_0180 / EF2-1 Factor de Elongação 2 Tradução 

 Ribonucleoproteínas  

LINJ_15_0330 / LMXM_15_0275 Ribonucleoproteína p18_ mitocondrial Tradução 

LMXM_27_1380 Acido Ribosomal 60S proteína P0 Tradução 

 Metabolismo de proteínas  

LINJ_33_2670 / MXM_32_2540 Carboxipeptidase  Proteólises 

LINJ_11_0240 Subunidade alfa do proteosomo Proteólises 

 Estructural  

LINJ_08_1290 / LINJ_33_0860 / LMXM_08_1171 β-tubulina Citoesqueleto 

LINJ_13_1460 / LINJ_13_0330 / LMXM_13_0280 α-Tubulina Citoesqueleto 

LINJ_29_1880 Proteína paraflagelar rod 1D Flagelo 

 Resposta ao estresse  

LINJ_31_2670 / LMXM_30_2600 Calreticulina Chaperona 

LMXM_26_0620 HSP10  Chaperona 

LMXM_28_2770 / LMXM_32_0312 / LINJ_28_3060 HSP70  Chaperona 

LINJ_30_2530 / LMXM_29_2550 HSP70 relacionada com a proteína mitocondrial 1 Chaperona 

LINJ_28_1310 / LMXM_28_1200 GRP78 Chaperona 

LMXM_32_0312 HSP83-1 Chaperona 

LMXM_36_6940 Protein disulfide-isomerase Chaperona 

 Detoxificação  

LMXM_05_0350 Tripanotiona reductase Oxidoredutase 

mTXNPx Peroxirredoxina  Oxidoredutase 

LMXM_23_0040 Peroxirredoxina (Triparedoxina peroxidase)  Oxidoredutase 

 Outros  

LINJ.12.0620 / LMXM_12_0670 Citochrome C oxidase subunidade IV  Cadeia respiratoria 

LINJ_25_1210 / LMXM_25_1170 ATP sintase subunidade beta  Cadeia respiratoria 

http://www.uniprot.org/proteomes


125 

 

 

 

APÊNDICE IV  

Figura AIV- Gráficos da PCR em tempo real dos diversos primers testados para a quantificação 

absoluta dos genes que codificam para as proteínas diferencialmente expressas observadas na análise 

proteômica comparativa após a exposição de formas promastigotas de L. amazonensis ao composto 

ciclopaladado CP2. Curva padrão e curva de melting do gene: A) Tpri, B) Tryr, C) GRP78, D) HSP70, 

E) Calreticulina, F) HSP10, G) PDI, H) Citocromo C oxidase subunidade IV, I) ATP sintase 

subunidade Beta, J) Citocromo C, K) G6PD, L) kDNA. NTC: mix de reação sem amostra (not treated 

control). 

 

A) Triparedoxina peroxidase (Tpri) 

 

B) Tripanotiona reductase (Tryr)  

 

 

 

 

NTC 

NTC 

Diluição gDNA 

0,01ng 
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C) GRP78  

  

D) HSP70 

  

E) Calreticulina 

 

 

NTC 

NTC 
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F) HSP10 

 

G) PDI 

 

H) Citocromo C oxidase subunidade IV 

 

 

NTC 

NTC 
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I) ATP sintase subunidade Beta 

 

J) Citocromo C 

 

K) G6PD 

  

 

 

NTC 

NTC 

NTC 
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L) kDNA 

 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTC 
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ANEXO I  

Protocolo CEUA/FCF/CAr nº 25/2014 

Interessada: ANGELA MARIA ARENAS VELÁSQUEZ 

Orientadora: Profª Drª Márcia A. S. Graminha 

Projeto:  Análise proteômica e avaliação das interferências no   

processamento de mRNAs de Tripanossomatídeos na presença 

de compostos de ouro e paládio 

 

 

 

Parecer nº 30/2014 – Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

O Coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais, desta 

Faculdade, aprovou ad-referendum as adequações feitas no protocolo do 

projeto de pesquisa “Análise proteômica e avaliação das interferências no 

processamento de mRNAs de Tripanossomatídeos na presença de 

compostos de ouro e paládio”, apresentado pela pós-graduanda ANGELA 

MARIA ARENAS VELÁSQUEZ, sob orientação da Professora Doutora Márcia 

A. S. Graminha, do Departamento de Análises Clínicas desta Faculdade. 

O relatório final do protocolo de pesquisa deverá ser entregue em 

DEZEMBRO de 2014, em formulário para este fim. 

 

Araraquara, 06 de junho de 2014. 

 

Prof. Dr. CARLOS CÉSAR CRESTANI 
Coordenador da CEUA 
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ANEXO II  

Protocolo CEUA/FCF/CAr nº 20/2013 

Interessado: ANGELA MARIA ARENAS VELÁSQUEZ 

Orientadora: Profª Drª Márcia A. S. Graminha 

Projeto:  Análise proteômica e avaliação das interferências no processamento 

de mRNAs de Tripanossomatídeos na presença de compostos de ouro e paládio 

 

 
 

Parecer nº 37/2013 – Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

 

A Vice-coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais, 

desta Faculdade, aprovou ad-referendum as adequações feitas no protocolo 

do projeto de pesquisa “Análise proteômica e avaliação das interferências no 

processamento de mRNAs de Tripanossomatídeos na presença de 

compostos de ouro e paládio”, apresentado pela Pós-graduanda ANGELA 

MARIA ARENAS VELÁSQUEZ, sob orientação da Professora Doutora Márcia 

A. S. Graminha, do Departamento de Análises Clínicas desta Faculdade. 

O relatório final do protocolo de pesquisa deverá ser entregue em 

FEVEREIRO de 2016, em formulário para este fim. 

 

Araraquara, 10 de julho de 2013. 

 

Profa. Dra. ALEXANDRA IVO DE MEDEIROS 
Vice-coordenadora da CEUA 


