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RESUMO
SARAIVA, J. Avaliação de rotas metabólicas como mecanismo de ação da atividade
tripanocida de Lignano-Lactonas. 2007. 151f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007
Neste trabalho o metilpluviatolido (1), o matairesinol (7), a hinoquinina (11), a
cubebina (17) e seus respectivos derivados, providos de algumas modificações estruturais
foram submetidos a testes in vitro para a determinação da atividade citotoxica e tripanocida.
As substâncias não apresentaram atividade citotoxica significativa para a linhagem celular
utilizada (LLC-MK2). Nos ensaios tripanocida in vitro o dimetoximorelensin (8) e 11 foram
as substâncias que determinaram as maiores atividades tripanocida sobre as varias formas e
cepas de T. cruzi utilizadas e juntamente com a cubebina foram submetidas os ensaios in vivo.
As substâncias determinaram alterações significativas no curso da infecção chagásica
experimental. No entanto apenas a 8 apresentou efeito semelhante ao do benzonidazol para
ambas as cepas, sendo a cepa BOL em relação a cepa Y mais resistente as substâncias 11 e
17. Algumas rotas metabólicas foram avaliadas como mecanismo de ação das substâncias. As
substâncias não apresentaram atividade inibitória sobre a enzima gliceraldeído-3-fosfato
desidrogenase (GAPDH) de Trypanosoma cruzi, não induziram a produção de H2O2 e outros
peróxidos, bem como não induziram a produção de óxido nítrico, tendo algumas inibindo esta
produção. No entanto, apresentaram efeito inibitório sobre a respiração celular e efeito
inibitório sobre a enzima ferro superóxido dismutase (Fe-SOD) de Trypanosoma cruzi.
Adicionalmente foi demonstrado que em sistema livre de células as substâncias não
apresentam atividade scavenger de radicais livres e que o tratamento com a substancia 8,
avaliado por microscopia eletrônica, provoca alterações nucleares nas formas epimastigotas
do parasita, sugerindo que a atividade tripanocida desta substancia envolva a inibição da
síntese de DNA e RNA. Dessa forma, podemos concluir que a atividade tripanocida das
varias lignano-lactonas avaliadas é promissora e que a produção de H2O2 e outros peróxidos,
atividade inibitória sobre a enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) de
Trypanosoma cruzi, bem como a capacidade de indução de óxido nítrico pelos derivados
bioativos são mecanismos que parecem não estar envolvidos na atividade tripanocida das
substâncias. Além disso, que o efeito inibitório sobre a respiração celular parece contribuir
para a atividade tripanocida e pode estar envolvido no mecanismo de citotoxicidade destas
substâncias. Ainda, que o efeito inibitório sobre a enzima ferro superóxido dismutase (FeSOD) de Trypanosoma cruzi parece ser um dos principais mecanismos envolvidos na
atividade tripanocida das substâncias.

Palavras chave: 1- Trypanosoma cruzi, 2- lignano lactonas, 3- mecanismo de ação, 4tripanocida, 5- citotoxica
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ABSTRACT
SARAIVA, J. Evaluation of metabolic route as trypanocidal action mechanism of
Lignan-Lactones. 2007. 151f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007

In this work the compounds methylpluviatolide (1), matairesinol (7), hinokinin (11), cubebin
(17) and its derivatives bearing some structural modifications were submitted to in vitro
trypanocidal and citotoxic assays. The compounds do not show significant citotoxicity for the
LLC-MK2 cells used. In the in vitro trypanocidal assays, the compounds more active against
the different strains and forms of T. cruzi were the dimethoxymorelensin (8) and hinokinin
(11). These compounds and cubebin (17) were submitted to in vivo trypanocidal assay. The
compounds display significant modifications on the experimental chagasic infection.
However, for both strains, Y and BOL, only the 8 displayed similar effect of the
benznidazole. The BOL strain was more resistant than Y strain to treatment with 11 and 17.
Some metabolic routes were evaluated as compounds action mechanism. The compounds do
not showed inhibitory activity under enzyme glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
(GAPDH) of Trypanosoma cruzi, they do not induced the production of H2O2 and others
peroxides and also do not induced the nitric oxide production, instead some compounds
decrease this production. On the other hand, they showed inhibitory effect under the cellular
respiration and the enzyme iron superoxide dismutase (Fe-SOD) of Trypanosoma cruzi. In
addition, it was demonstrated that on system cells free, the compounds do not showed free
radicals scavenger activity and that the treatment with the compound 8, evaluated in electron
microscopy, display nuclear alterations on epimastigotes forms, suggesting an inhibitory
effect on T. cruzi DNA and RNA biosynthesis. In conclusion, the compounds trypanocidal
activity is promising and the production of H2O2 and others peroxides, the activity under
enzyme glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) of Trypanosoma cruzi, and the
induction of nitric oxide production seem do not be involved in the trypanocidal and
citotoxity activity of these group of compounds. The inhibitory effect under cellular
respiration seems to be contributing for trypanocidal activity and may be involved on its
citotoxic mechanism. Moreover, the inhibitory effect under the enzyme iron superoxide
dismutase (Fe-SOD) of Trypanosoma cruzi seems to be the main mechanism involved on
trypanocidal activity of these compounds.

Key words: 1- Trypanosoma cruzi, 2- lignan lactones, 3- action mechanism, 4- trypanocidal,
5- citotoxic
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1 Introdução
1.1 A doença de chagas e Trypanosoma cruzi
A doença de Chagas é considerada um problema de saúde pública, acometendo no
continente americano atualmente 13 milhões de pessoas, com 3,0-3,3 milhões de casos
sintomáticos e incidência de 200 mil novos casos por ano (MOREL; LAZDINS, 2003).

Figura 1. Distribuição Global da doença de Chagas

O agente etiológico da doença, Trypanosoma cruzi (CHAGAS, 1909) pode ser
transmitido pelas fezes infectadas de triatomíneos hematófagos, por transfusão sanguínea, por
via congênita, e raramente por transplante de órgão, ingestão de alimento contaminado e
acidentes laboratoriais (LAMBRECHT, 1965; PRATA, 2001).
Apesar dos avanços no controle da transmissão vetorial, principal via de transmissão
do parasita, algumas áreas na América Latina ainda apresentam níveis significativos de
transmissão vetorial e mesmo nas áreas onde esta transmissão foi declarada nula, existe o
risco de retorno em conseqüência da precoce interrupção nos programas de vigilância (DIAS;
SILVEIRA; SCHOFIELD, 2002)
Além disso, o abandono progressivo do combate aos triatomíneos possibilita que eles
possam novamente se adaptar as habitações humanas. Vários autores têm descrito o risco de
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surgimento da doença de Chagas endêmica na região amazônica, devido à presença de vetores
infectados (LAINSON et al., 1979; D’ALESSANDRO et al., 1984; ALMEIDA, 1971;
FRAIHA et al., 1995; RODRIGUES et al., 1988; NAIF et al., 1998; MILES et al., 1983;
SILVEIRA; REZENDE, 1994; SILVEIRA; VINHAES, 1999; TEIXEIRA et al., 2001;
LUITGARDS-MOURA et al., 2005).
A doença apresenta curso clínico variável, desenvolvendo fase aguda, indeterminada e
crônica, que variam de acordo com as características do hospedeiro e da cepa infectante. A
sintomatologia na doença crônica acomete aproximadamente 30% dos pacientes, sendo
geralmente manifestada por comprometimento cardiovascular e/ou gastrointestinal que
resultam em significativa morbidade e em aproximadamente 14 mil mortes anuais (HIGUCHI
et al., 2003; WHO, 2005).
O protozoário flagelado T. cruzi pertence à ordem Kinetoplastida e a família
Trypanosomatidae (HOARE, 1966). Seu ciclo biológico envolve um hospedeiro vertebrado
(mamífero) e um invertebrado (vetor), podendo ser encontrado nas formas: amastigotas, nos
tecidos e em cultura de células (replicação intracelular); epimastigotas, no vetor e em cultura
axênica; e tripomastigotas, no sangue e em cultura de células (infectante).
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A

B

AMASTIGOTA

EPIMASTIGOTA

TRIPOMASTIGOTA

Figura 2. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi (A); Formas evolutivas de Trypanosoma
cruzi (B)

Ainda, exibe grande diversidade fenotípica e genotípica (MILES, 1983; LUQUETTI
et al., 1986 TIBAYRENC; KJELLBERG; AYALA, 1990), muitos mamíferos como
reservatórios e espécies de triatomíneo como vetores (DEANE, 1961,1964; BARRETO;
RIBEIRO, 1979; MAGALHÃES; ANDRADE; SHERLOCK, 1996).
As cepas de T. cruzi isoladas em diversas regiões mostram uma série de variações no
que se refere à morfologia das formas tripomastigotas sangüíneas, virulência, patogenicidade,
tropismo tissular e sensibilidade a quimioterápicos, entre outras (HAUSCHKA, 1949;
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TALIAFERRO; PIZZI, 1955; BRENER, 1965; BICE; ZELEDÓN, 1970; ANDRADE, 1974;
ANDRADE; FIGUEIRA, 1977; ANDRADE; MAGALHÃES; PONTES, 1985).
Evidências demonstram uma variação geográfica significante na severidade e
prevalência das diferentes formas clínicas da doença. Enquanto a forma digestiva da doença
predomina no Chile e no Brasil central, é relativamente rara em outras áreas endêmicas e
praticamente não existe na América Central (LUQUETTI et al., 1986; MACEDO et al.,
2004). Estas observações sugerem que além das características próprias do hospedeiro, os
fatores genéticos e biológicos do parasita podem ser importantes na fisiopatologia da doença
(MILES et al., 1981; APT, et al., 1987; BRENIERE et al., 1989; ANDRADE et al., 1992;
CAMPOS et al., 1999).
Vários autores evidenciaram a heterogeneidade de T. cruzi analisando um grande
número de loci de isoenzimas (TIBAYRENC; AYALA, 1987), fragmentos do minicírculo do
DNA do cinetoplasto (MOREL et al., 1980) e impressão digital do DNA nuclear (MACEDO
et al., 1992). No entanto, a fim de reunir as cepas do parasita em poucos grupos algumas
classificações foram propostas com base nos perfis biológico (ANDRADE, 1974),
isoenzimatico (MILES et al., 1977; 1980) e no uso de marcadores derivados de seqüências
gênicas não expressas que demonstrou a divisão das cepas em dois grupos classificados como
linhagem 1 e 2 (SOUTO; ZINGALES, 1993; SOUTO et al., 1996).
Em vista das correlações entre estas classificações, a comunidade científica agrupou as
diferentes características comportamentais do parasito em dois diferentes grupos:
(SATELLITE MEETING, 1999)
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T. cruzi I

 Zimodema1 (MILES; LANHAM; POVOA, 1980); Linhagem 2
(SOUTO et al., 1996); Grupo 1 (TIBAYRENC, 1995); Tipo III
(ANDRADE, 1974); Ribodema II/III (CLARK; PUNG, 1994)

T. cruzi II

 Zimodema 2 (MILES; LANHAM; POVOA,1980); Zimodema A
(ROMANHA; BRENER, 1988) Linhagem 1 (SOUTO et al.,
1996) Grupo 2 ou DTU 2 (TIBAYRENC, 1995) Tipo II
(ANDRADE, 1974) Ribodema I (CLARK; PUNG, 1994)

Figura 3. Agrupamento das cepas de Trypanosoma cruzi segundo Satellite Meeting (1999)

Por meio de uma investigação epidemiológica da distribuição destes dois grupos
realizada por Zingales et al. (1998), o grupo I foi preferencialmente associado ao ciclo
silvestre e o grupo II ao ciclo doméstico.
De forma geral, a proximidade genética entre as cepas do parasita pode estar associada
a semelhanças em seu perfil biológico (ESPINOZA et al., 1998; REVOLLO et al. 1998;
CAMPOS et al., 1999; MARTINÉZ-DIAZ et al., 2001; MACEDO; OLIVEIRA; PENA,
2002). Assim para avaliação de novos fármacos devem ser consideradas cepas representantes
dos distintos grupos de T. cruzi.
Macedo e Pena (1998) propuseram o modelo Clonal-Histotrópico para a patogênese da
doença, admitindo que as cepas de T. cruzi são heterogêneas, contendo clones com diversas
características de tropismo tecidual e virulência. Desta forma, o conjunto de clones infectantes
de um paciente é importante para determinar sua evolução clínica.
Além disso, uma das principais causas relacionadas à dificuldade de se encontrar uma
substância capaz de combater o parasitismo, está diretamente ligada às características
morfológicas da cepa, principalmente às diferentes populações existentes, que podem
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apresentar um tropismo tecidual diferenciado (ANDRADE, 1976; DEANE, 1979; RIBEIRO;
BELDA-NETO, 1983; RIBEIRO; FERRIOLLI FILHO; BELDA NETO, 1982).
Segundo Andrade (1976), existem cepas que apresentam predominância de formas
tripomastigotas sangüíneas delgadas, que por sua vez apresentam tropismo diferenciado para
células do sistema fagocitário mononuclear, parasitando com maior freqüência esplenócitos,
células do fígado e medula óssea e apresentando picos parasitêmicos altos e precoces. Estas,
apesar de serem mais sensíveis à ação dos anticorpos circulantes, determinam na fase aguda
da infecção uma taxa de mortalidade elevada na grande maioria dos animais experimentais
infectados.
Entretanto

existem cepas que apresentam como

característica

morfológica

predominante a presença de formas tripomastigotas sangüíneas largas, possuindo assim,
marcante tropismo para células musculares (musculatura lisa, esquelética e cardíaca) e tecido
glandular (RIBEIRO; FERRIOLLI FILHO; BELDA NETO, 1982). Esse tipo de conformação
morfológica confere a esta cepa maior resistência aos anticorpos circulantes e, como
conseqüência, os parasitas permanecem por mais tempo na corrente circulatória determinando
picos parasitêmicos tardios e infecções de duração mais prolongada.
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1.2 Substâncias utilizadas no controle da doença de Chagas
Desde o final de 1960 e início de 1970 apenas dois fármacos têm sido usados para o
tratamento da doença de Chagas, o nifurtimox (LAMPIT/BAYER) (BOCK; GORNERT;
HABERKOM, 1969) e o benzonidazol (ROCHAGAN/ROCHE) (RICHLE, 1973)(Figura 4).
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NIFURTIMOX (1)

NO2

N
BENZONIDAZOL (2)

Figura 4. Estrutura química dos fármacos nifurtimox (1) e benzonidazol (2)

No Brasil, após a proibição do nifurtimox nos anos 80, o benzonidazol,
comercialmente conhecido como ROCHAGAN, é o único fármaco com atividade tripanocida
disponível no mercado, apesar de possuir limitada eficácia na fase crônica da infecção e de
apresentar vários efeitos colaterais, tais como dermatite, depressão da medula óssea,
agranulocitose e trombocitopenia (PEDROSA et al., 2001).
A situação é parecida em relação à quimioprofilaxia. A transmissão sangüínea pode
ser evitada pela adição de violeta de genciana (Figura 2) ao sangue infectado
(NUSSENZWEIG et al., 1953; RAMIREZ et al., 1995). No entanto esta medida profilática
ainda é insuficiente, já que este corante apresenta restrições à sua utilização (THOMAS;
MCPHEE, 1984), por acarretar irritação das mucosas, decréscimo do número de leucócitos,
corar a pele dos pacientes transfundidos por algumas horas e apresentar potencial mutagênico
e carcinogênico (DOCAMPO; MORENO, 1990).
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Figura 5. Estrutura química da violeta de genciana.

Em face da necessidade de novas de substâncias com atividade biológica sobre T.
cruzi, o interesse pela pesquisa vem crescendo com o intuito de se obter compostos capazes
de atuarem sobre o parasita, porém desprovidos dos efeitos colaterais. O desenvolvimento de
uma quimioterapia antiparasitária pode surgir por meio de ensaios tripanocidas de produtos
naturais e sintéticos, de compostos com estrutura similar a fármacos com atividade
reconhecida, de ensaios com substancias já aprovadas para outras doenças ou através da
determinação de alvos específicos, identificado em uma rota metabólica (COURA; de
CASTRO, 2002).

1.3 As Lignanas
Grande importância terapêutica vem sendo atribuída a produtos de origem vegetal e a
atividade tripanocida de vários princípios ativos naturais vem sendo descrita (SEPULVEDABOZA; CASSELS, 1996; BASTOS; ALBUQUERQUE; SILVA, 1999).
As lignanas são uma classe de metabólitos secundários de plantas, produzidos pela
dimerização oxidativa de duas unidades fenilpropanoídicas (C6C3) de álcool coniferílico
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(Figura 6) e têm sido encontradas em mais de 70 famílias do Reino Vegetal, sendo isoladas de
raízes, rizomas, folhas, sementes e frutos (SALEEM et al., 2005).

MeO

OH

HO

Figura 6. Estrutura química do álcool coniferílico

A literatura reporta uma série de atividades biológicas de lignanas, tais como
antitumoral (AYRES; LOIKE, 1990), antiviral (RIMANDO et al., 1994), anti-PAF (SHEN et
al., 1985; BRAQUET; GODFROID, 1986), antidepressiva (DEYAMA; NISHIBE;
NAKAZAWA, 2001), antiinflamatória (KASSUYA et al., 2006) e cardiovascular
(FARNSWORTH et al., 1985). Demonstrando para as dibenzilbutirolactonas a ação antiviral
(CHARLTON, 1998; PICCINELLI et al., 2005), tripanocida (DE SOUZA et al., 2005),
antiinflamatória (DE SOUZA et al., 2004), analgésica (DA SILVA et al., 2005) e
anticancerígena (LI et al, 2006).
Lopes et al. (1998) demonstraram que a atividade tripanocida de algumas lignanas
tetraidrofurânicas sobre as formas tripomastigotas sangüíneas, sem apresentar danos às
hemácias foi maior que da violeta de genciana.
Bastos,

Albuquerque

e

Silva

(1999)

avaliando

um

grupo

de

lignanas

dibenzilbutirolactônicas biologicamente ativas, isoladas das folhas de Zanthoxyllum
naranjillo (Rutacea), vulgarmente chamada de “mamica de cadela”, demonstraram a atividade
tripanocida da cubebina (17) e do metilpluviatolido (1).
Posteriormente a elevada atividade antiinflamatória da cubebina foi demonstrada
(BASTOS et al., 2001) e estudos pré-clínicos de possíveis reações adversas desta substancia
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demonstraram que esta não apresenta qualquer efeito tóxico quando administrada via oral o
que torna importante à avaliação deste composto assim como de seus derivados para fins
terapêuticos (RODRIGUES, 2002).
Atualmente, a cubebina passou a ser isolada das folhas de Piper cubeba L. (Figura 8) e
alguns derivados desta substância foram sintetizados, visando potencializar as atividades
biológicas.

Figura 7. Representação esquemática de Piper cubeba L.

Souza et al. (2004) alterando a estrutura da cubebina, sem modificar no esqueleto
básico, demonstraram aumento nos efeitos analgésicos desta pela aminação e acetilação do
composto. Ainda, a atividade antiinflamatória e analgésica da hinoquinina (11), 6, 6`dinitroinoquinina (15) e da 6, 6`diaminoinoquinina (14), derivados da cubebina foi
demonstrada (DA SILVA et al., 2005).
As características estruturais do metilpluviatolido (1), do matairesinol (7) e da
hinoquinina (11) foram demonstradas (HELENO et al., 2006) e rota sintética de alguns
derivados da cubebina bem como a alta atividade destas substancias sobre formas amastigotas
livres da cepa Y de T. cruzi descrita (DE SOUZA et al., 2005).
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Esses estudos evidenciaram, portanto, a necessidade de se investigar os mecanismos
da atividade biológica tripanocida destes compostos, assim como de seus derivados, a fim de
ampliar suas perspectivas de aplicação.

1.4. Potencias alvos da atividade tripanocida de fármacos
Muitos processos bioquímicos vêm despertando o interesse de pesquisadores como
alvos terapêuticos para doença de chagas.
Na maioria dos organismos a transição de anaerobiose para aerobiose é acompanhada
por um rápido decréscimo nos níveis de utilização da glicose. Esta inibição da glicolise pelo
oxigênio é chamada de efeito Pasteur. Em tripanosomatídeos o consumo de glicose ocorre não
só em anaerobiose, mas também em condições aeróbicas (“fermentação aeróbica”)
acompanhadas por um mecanismo inverso ao efeito Pasteur. Este catabolismo peculiar é
mediado por enzimas glicolíticas, as quais a maioria é encontrada em uma organela chamada
glicosoma (CAZZULO, 1992).
Na circulação sangüínea do hospedeiro, T. cruzi necessita da via glicolítica para
produção de ATP (BRINGAUD; RIVIERE; COUSTOU, 2006). Durante o processo de
degradação da glicose (Figura 8) a enzima glicossomal gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase
(GAPDH) catalisa a fosforilação oxidativa de gliceraldeído-3-fosfato (GAP) a 1,3bifosfoglicerato (BPG) e sua estrutura tridimensional, determinada por Souza et al. (1998),
apresenta significantes diferenças estruturais quando comparada à homóloga humana, o que
justifica o interesse por esta via metabólica.
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ATP
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ADP
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D-frutose-6-fosfato
ATP
(PFK)
ADP
D-frutose-1,6-difosfato
(TIM)

dihidróxidoacetona fosfato

D-glíceraldeido-3-fosfato

NADH

(GDH)
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(GAPDH)
NADH
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L-glicerol-3- fosfato
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(PGK)
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D-3-difosfoglicerato

Figura 8. Processo de degradação da glicose pela via glicolítica. Hexoquinase (HK)
Fosfoglucose isomerase (PGI) 6-Fosfofrutoquinase (PFK) 6-Fosfofrutoquinase
(PFK) Triose fosfato isomerase (TIM) Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase
(GAPDH) 3-fosfoglicerato quinase (PGK) Glicerol 3-fosfato desidrogenase
(GDH) Glicerol quinase (GK).

Durante

a

transformação

das

formas

extracelulares

“amastigotas-like”

em

epimastigotas ocorre um decréscimo no nível de algumas enzimas glicolíticas, assim como
um aumento no nível de algumas enzimas do ciclo de Krebs e de alguns citocromos
(CAZZULO et al., 1985). As formas epimastigotas de T cruzi são dependentes da respiração
para proliferação e tem o metabolismo de glicose reduzido durante a hipóxia (STOPPANI et
al., 1980).
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Ainda um decréscimo de enzimas glicolíticas e um aumento de enzimas do ciclo de
Krebs ocorrem durante a transformação das formas epimastigotas em tripomastigotas
metacíclicas (infectantes ao hospedeiro), as quais parecem apresentar um metabolismo
essencialmente oxidativo (ADROHER; OSUNA; LUPIANEZ, 1988)
A cadeia respiratória de T. cruzi também tem sido explorada como alvo de novos
fármacos (MAYA et al., 2006) e alguns compostos como o antioxidante t-butil-4hidroxianisol (BHA) e os derivados da pirimidina tem demonstrado marcantemente efeito
inibitório sobre a respiração do parasita (MAYA et al., 2001).
Ainda, de maneira geral, é de se esperar que substâncias com atividade tripanocida
atuem, ao menos em parte, pela indução do stress oxidativo sobre o parasita. Apesar de
possuir defesas antioxidantes, enzimáticas e não enzimáticas, em relação aos mamíferos, o
parasita tem mostrado ser deficiente nos mecanismos antioxidantes, sendo desta forma muito
sensível à ação dos radicais livres (TURRENS et al., 2004).
Como outros organismos que vivem em condições aeróbicas, os tripanosomatídeos são
expostos a reativos intermediários de oxigênio, tais como anion superoxido (O2-•), peróxido de
hidrogênio (H2O2) e radical hidroxil (OH•). Estes componentes são gerados internamente por
cofatores e pelo metabolismo de fármacos e externamente pelo sistema de defesa do
hospedeiro (DOCAMPO; MORENO, 1986; HALL; JOINER, 1991)
Desta forma, quando o O2 sofre redução incompleta gera anion superóxido e como
mecanismos antioxidante, a primeira linha de defesa envolve a remoção de anion superóxido
pela enzima superoxido dismutase (SOD), a qual catalisa a transformação do radical
superóxido em oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio (H2O2), através de alternadas
redução e oxidação do metal do sítio ativo (LUDWIG et al., 1991):
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(1) Fe3+ + O2-•
(2) Fe2+ + O2-• + 2H+

Fe2+ + O2
Fe2+ + H2O2

Figura 9. Reações catalisadas pela enzima ferro superóxido dismutase (Fe-SOD) de T. cruzi
para remoção de superoxido (O2-•) e produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) e
oxigênio molecular (O2)

As enzimas SOD são classificadas de acordo com o metal presente no seu sítio ativo.
O protozoário T. cruzi possui enzima superóxido dismutase (SOD) contendo ferro em seu
sítio ativo (FeSOD) (LE TRANT et al., 1983), ausente em células de eucariotos, o que explica
o interesse sobre fármacos que atuem sobre esta enzima no parasita.
O peróxido de hidrogênio formado é removido, em células de mamíferos, por ação da
catalase e de várias peroxidases. No entanto, os tripanosomatideos não contem ou contem
pouca catalase e glutationa peroxidase (LEID; SUQUET; TANIGOSHI 1989; DOCAMPO;
MORENO, 1990; FLOHE et al., 2003).
Evidências indicam que tripanosomatideos podem metabolizar H2O2 através de um
sistema antioxidante análogo ao glutationa, glutationa redutase e glutationa peroxidase de
células de mamíferos, porém menos eficiente (Figura 9). Esta relação pode ter uma
importância significativa no modo de ação de substâncias que atuam sobre as defesas
antioxidantes do parasita (FAIRLAMB; CERANI, 1992).
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CuZn-SOD OHMn-SOD
˙ Fe2
Fe-SOD
-

+

T (SH2)
GSH

H2O2 + O 2

2O 2 + 2H

NAD (P)+

catalase
GPx

GRd

TPx

H2O + ½ O2
2H2O

Células de mamíferos

TRd
GSSH

NAD (P)H

T (S)2

Trypanosoma cruzi

Figura 10. Reações antioxidantes em células de mamífero e em Trypanosoma cruzi. Enzima
Cu, Zn- superoxido dismutase (CuZn-SOD); Enzima Mn- superoxido dismutase
(Mn-SOD); Enzima Fe- superoxido dismutase (Fe-SOD); radical superóxido (O2-)
peróxido de hidrogênio (H2O2); enzima glutationa peroxidase (GPx); enzima
tripanotiona peroxidase (TPx) glutationa oxidada (GSSH); tripanotiona oxidada
(T(S)2); glutationa redutase (GRd); tripanotiona redutase (TRd); glutationa
reduzida (GSH); tripanotiona reduzida (T(SH)2).

O aumento na geração de anion superoxido (O2-•) e peróxido de hidrogênio (H2O2) ou
a diminuição nas defesas antioxidantes, em presença de Fe++, resulta na produção de radical
hidroxil, que por ser altamente reativo causa danos oxidativos nas membranas biológicas,
como por exemplo, peroxidação dos lipídeos de membrana (HALLIWELL; GUTTERIDGE,
1992)
A geração de metabólitos tóxicos de oxigênio esta envolvida no modo de ação da
violeta de genciana, a qual tem como alvo principal a mitocôndria do parasita (GADELHA et
al., 1989).
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Alem disso, Estudos demonstram que o mecanismo envolvido no processo de morte
celular programada (apoptose) em cinetoplastidae do genero Trypanosoma é diferente da
típica apoptose de mamíferos, sendo um alvo promissor para quimioterapia (DEBRABANT;
NAKHASI, 2003).
As modificações morfológicas e bioquímicas associadas com a morte celular
programada induzida por soro humano fresco (FHS) nas forma epimastiogotas de T. cruzi
incluem a inibição da proliferação do parasita, fragmentação do DNA e ativação de proteases,
com manutenção da integridade da membrana plasmática durante o processo (PIACENZA;
PELUFFO; RADI, 2001)
A mitocôndria tem um papel central na apoptose, liberando fatores pro-apoptoticos
dentro do citosol. Além disso, as espécies reativas de oxigênio (EROS) derivadas da
mitocôndria tem sido associadas a fase inicial do processo de apoptose (BELTRAN et al.,
2000).
Muitos pesquisadores buscam elucidar os mediadores moleculares e o mecanismo
envolvido no processo de morte de tripanosomatídeos. Piacenza et al. (2006) investigando o
mecanismo molecular de morte celular programada em T. cruzi induzida por FHS
demonstraram que este processo em T. cruzi dependente do superóxido mitocondrial e que a
enzima Fe-SOD exerce papel anti-apoptótico em tripanosomatídeos.
Além disso, um dos mecanismos que controlam a multiplicação do parasita depende
diretamente da biossíntese de óxido nítrico (NO) (GAZZINELLI et al., 1992; VESPA;
CUNHA; SILVA, 1994). O NO é gerado pela oxidação da arginina em citrulina, e é
catalisado pela enzima óxido nítrico sintase (NOS). Três isoformas de NOS já foram
descritas: uma, é cálcio-independente – forma induzível (NOS2/iNOS), a qual e capaz de gerar
altas taxas de NO. As outras, que são cálcio-dependentes são expressas constitutivamente,
inclui a NOS neuronal (NOS1/bNOS) e NOS endotelial (NOS3/eNOS). Em comparação com
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NOS2, NOS1 e NOS3 geram taxas relativamente baixas de NO, os quais parecem ter atividade
fisiológica significativa (KELLY; BALLIGAND; SMITH, 1996; JAMES, 1995).
O NO produzido por NOS2 durante a fase aguda da infecção experimental por T.cruzi
é uma molécula importante na defesa imune (JAMES, 1995) e pode ser ativado por citocinas:
interferon gama (INFδ), fator de necrose tumoral (TNFα) (MARTINS et al., 1998) e IL-1β
(HUANG et al., 1999). Além disso, o tratamento de camundongos infectados pelo parasita
com inibidores de NO sintase, exacerba a infecção (PETRAY, et al., 1994; VESPA; CUNHA;
SILVA, 1994).
Apesar do NO ser por si mesmo considerado citotóxico, também reage com o íon
superóxido (O2-●) para formar peroxinitrito (ONOO-), uma molécula ainda mais citotóxica
que o seu precursor (RADI et al., 1991; BECKMANN, 1991), que causa oxidação e
nitrosilação de lipídeos e tiois, bem como nitrosilação de aminoácidos de proteínas, sendo
dessa maneira extremamente tóxica para T.cruzi (DENICOLA et al., 1993).
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2 OBJETIVOS
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2 Objetivos
• Avaliar o potencial citotóxico das substâncias

• Avaliar a atividade tripanocida da cubebina (17), do metilpluviatolide (1), do
matairesinol (7), da hinoquinina (11), bem como de seus derivados, sobre as formas
tripomastigotas e amastigotas de Trypanosoma cruzi

• Avaliar a atividade tripanocida in vivo, em Mus musculus, linhagem Balb/c, das
substâncias de maior atividade.

• Analisar o efeito das substâncias sobre algumas rotas metabólicas, avaliando a
produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) e outros peróxidos, atividade inibitória
sobre a enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) de Trypanosoma
cruzi, atividade inibitória sobre a enzima ferro superóxido dismutase (Fe-SOD) de
Trypanosoma cruzi, o efeito sobre a produção de óxido nítrico e atividade sobre a
respiração celular.

Desta forma, este estudo teve como objetivo aprofundar o conhecimento relacionado à
atividade tripanocida e citotoxica desta classe de substâncias, abrindo perspectivas para o
desenvolvimento de compostos que venham a ser uma nova alternativa no tratamento da
doença de Chagas.
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3 Materiais e Métodos
3.1 Lignanas avaliadas
Os compostos foram obtidos e sintetizados, pela Profª. Drª. Rosângela Silva da
Universidade de Franca conforme metodologia descrita por Bastos; Albuquerque e Silva
(1999), Udino et al. (1999), Landais; Robin e Lebrun (1991), Souza et al. (2004), Da Silva et
al. (2005) e De Souza et al. (2005). A pureza foi estimada por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE) e análise espectral.

3.2 Manutenção da Cultura de Células
As células da linhagem LLC-MK2 (NORVAL, 1979) utilizadas foram cultivadas em
meio RPMI 1640 (Sigma) suplementado com 5% de soro bovino fetal (Cultilab), penicilina G
(25 UI/mL), estreptomicina (25 µg/mL) e ciprofloxacina (10 µg/mL). Já as células da
linhagem NCTC 929 foram cultivadas em MEM (Sigma) suplementado de 10% de soro
bovino fetal, penicilina G (100 U/ml) e estreptomicina (100 µg/ml).
Os cultivos foram mantidos a 37ºC em atmosfera umedecida contendo 5% de CO2,
sendo o meio renovado a cada dois dias, assim como parte das células removidas uma vez por
semana.

3.3 Avaliação da citotoxicidade in vitro
A ação citotóxica das substâncias foi avaliada pelo método de MTT, o qual é usado
para avaliar in vitro a atividade metabólica ou viabilidade de células de cultura. O método é
baseado na redução do MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide]
a formazam (SIEUWERTS et al., 1995).
Em microplacas de 96 poços, células LLC-MK2 (5x105células/poço) foram cultivadas
em meio RPMI 1640 (Sigma) suplementado com 5% de soro bovino fetal (Cultilab), 25
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UI/mL penicilinae, 25 µg/mL estreptomicina e 10 µg/mL ciporfloxacina. As substâncias
foram adicionadas nas concentrações de 0,5; 2; 8; 32 µM e a placa incubada por 24h em
estufa de 5% de CO2 a 37oC.
Após este período as células foram incubadas com MTT (5 mg/mL) por 4h, onde
então 100 µL de isopropanol-ácido foi adicionado. A placa foi mantida a temperatura
ambiente até que os cristais formados fossem dissolvidos e a leitura realizada em
espectrofotômetro (Tecan) a 570 nm. Os ensaios foram realizados em triplicata. Como
controle positivo utilizamos 10 µ L de Triton X-100 20% e, como controle negativo solução
fisiológica com 10% de dimetilsulfóxido (DMSO).
A porcentagem de citotoxicidade foi determinada pela a seguinte formula:
% citotocixidade = 1-[(Y-N)/(N-P)]*100
onde: Y= leitura da densidade óptica dos poços com células e diferentes concentrações
das substâncias; N= leitura da densidade óptica dos poços com células; P= leitura da
densidade óptica dos poços com células e Triton X-100. A dose citotóxica para 50% das
células (CC50) foi definida utilizando o método estatístico de curva dose-resposta sigmoidal.

3.4 Parasitas
Nos ensaios foram utilizadas, a cepa Y pertencente à Linhagem 1 e constituída por
formas tripomastigotas delgadas (PEREIRA DE SILVA; NUSSENZWEIG, 1953), a cepa
Bolívia pertencente a linhagem 2 e composta predominantemente por formas tripomastigotas
largas (FUNAYAMA; PRADO JUNIOR, 1974) e o clone CL B5, o qual contém o gene da βgalactosidase que confere alta especificidade e sensibilidade aos ensaios farmacológicos
(BUCKNER et al., 1996).

3.5 Ensaios tripanocidas
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3.5.1 Sobre as formas tripomastigotas de T. cruzi
Os ensaios foram realizados sobre as formas tripomastigotas das cepas Y e BOL
obtidas do sangue de camundongos swiss, infectados com cada uma das cepas nos respectivos
picos de parasitemia, O sangue infectado foi diluído com solução fisiológica 0,9% e a
concentração de parasitas ajustada para aproximadamente 106 formas tripomastigotas/mL.
Soluções estoques foram preparadas pela dissolução das substâncias em 100% de DMSO, de
modo a obter uma concentração final de 20 mM.
Alíquotas desta solução estoque foram diluídas e adicionadas ao sangue infectado, de
forma a se obter concentrações finais de 0,5, 8, 32 e 128 µM, sendo o ensaio realizado em
placas de microtitulação (96 poços).
O material foi incubado a 4oC por 24h, sob agitação constante e após este período, a
atividade foi verificada quantitativamente (BRENER, 1962). Como controle de atividade, foi
utilizada a violeta de genciana (250 µg/mL, controle positivo), bem como o solvente utilizado
para a solubilização das substâncias (controle negativo). Os ensaios foram realizados em
triplicata.

3.5.2 Sobre as formas epimastigotas
Primeiramente formas epimastigotas da cepa CL B5 foram cultivadas a 28 ºC com
meio LIT suplementado com 10% de soro bovino fetal, penicilina e estreptomicina como
descrito por Castellani; Ribeiro e Fernandes (1967).
Os ensaios foram realizados de acordo com a metodologia descrita por Vega et al
(2005). As formas epimastigotas (1x105/mL), obtidas do cultivo em fase estacionaria foram
cultivadas em placas de 96 poços a 28º C, por 72h, as varias concentrações das substâncias
(0,5, 8, 32, 128 µM). Após este período 50 µl da solução de CPRG (chlorophenol red b-Dgalactopyranoside, 400µM em 0.3 % Triton X-100, pH 7.4) foi adicionado e a placa incubada
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a 37º C por 6h. A absorvância obtida foi lida em 595 nm. Os ensaios foram realizados em
triplicata e expressos em porcentagem de atividade (%AE) de acordo com a seguinte fórmula:
%AE = [(AE-AEB)/(AC-ACB)] x 100 onde:
AE = absorvância dos poços tratados;
AEB= absorvância dos poços contendo meio e substancia;
AC=absorvância dos poços contendo controle negativo;
ACB= absorvância dos poços contendo meio de cultura.
Como controles, foram utilizados o benzonidazol e o nifurtimox nas mesmas
concentrações das substâncias (controles positivo) e o DMSO, solvente utilizado para a
solubilização das substâncias (controle negativo).

3.5.3 Sobre as formas amastigotas intracelulares
3.5.3.1 Obtenção das formas tripomastigotas infectantes
Inicialmente, células LLC-MK2 foram infectadas com aproximadamente 106 formas
tripomastigotas sangüíneas da cepa Y, obtidas de sangue de camundongos swiss infectados,
no pico de parasitemia e células NCTC-929 foram infectadas com epimastigotas da cepa CL
B5, obtidas de cultivo com descrito anteriormente. Após um período de aproximadamente 15
dias, grandes quantidades de formas tripomastigotas foram obtidas do sobrenadante dessas
culturas, em conseqüência da lise das células repletas de parasitas.
O sobrenadante obtido destes cultivos, contendo as formas tripomastigotas juntamente
com algumas células, foi submetido à centrifugação (115 g por 8min, a 10ºC) onde o
sedimento, contendo principalmente células, foi desprezado e o sobrenadante foi novamente
centrifugado (1.620 g por 30min a 10ºC). Então, o sedimento foi ressuspendido em meio
RPMI 1640 suplementado e as formas tripomastigotas purificadas submetidas à contagem em
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hemocitômetro de Neubauer, para ajustar as quantidades de parasitas utilizadas nos
procedimentos experimentais.

3.5.3.2 Ensaios sobre a cepa Y de T. cruzi
Os ensaios foram realizados de acordo com Muelas et al. (2002). Em microplacas de
24 poços contendo lamínulas arredondadas, células LLC-MK2 (5x105celulas/placa),
previamente tratadas com tripsina (0,25%) foram cultivadas com meio RPMI suplementado
por 48h, a 37oC em ambiente a 5% de CO2 e umidade de 95%. Formas tripomastigotas
obtidas do cultivo foram adicionadas na proporção de 10:1 e incubadas por 24 horas. Após
este período, os poços foram lavados com RPMI para retirar os tripomastigotas restantes e as
substâncias em análise foram adicionadas nas concentrações de 0,5, 8, 32 e 128 µM. Quarenta
e oito horas depois, o sobrenadante foi retirado e as células contidas nas lamínulas foram
fixadas em metanol por 10 minutos e coradas em Giemsa tamponado, pH= 7,2. A
porcentagem de amastigotas contidas nas células (nº A/100células) foi estimada por
microscopia. A atividade anti-amastigotas intracelulares (%AA) foi expressa como:
%AA=[1-(nº A/100células tratadas)/(nº A/100células controles)]x 100
Como controle negativo utilizamos a mesma proporção de solvente (DMSO) e como
controle positivo, benzonidazol (Roche) nas mesmas concentrações das substâncias avaliadas.
Todos os experimentos foram realizados em triplicata.

3.5.3.3 Ensaios sobre a cepa CL B5 de T. cruzi
Os ensaios foram realizados na Universidade Complutense de Madrid, em colaboração
com a Prof. Dra. Alicia Gómez-Barrio, conforme descrito por Buckner et al. (1996). Em
placas de 24 poços, células NCTC-929 foram cultivadas (2.5x103celulas/poço). Formas
tripomastigotas da cepa CL B5, obtidas de cultivo, foram adicionadas na proporção de 1:10 e
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incubadas por 24h a 33ºC com 5% CO2.. Os poços foram então lavados com PBS para
remoção das formas tripomastigotas extracelulares e as substâncias em análise foram
adicionadas obtendo as concentrações finais de 0,5, 8, 32 e 128 µM. As placas foram
incubadas por 7 dias a 33ºC. Após este período, 10µL of da solução (400 µM em 0.3% Triton
X-100, pH 7.4) de Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside (CPRG; Roche, Indianapolis,
Ind.) foi adicionada e a placa foi incubada por 4h a 37ºC. A reação colorimétrica foi
quantificada a 595 nm (OD) e os resultados expressos em porcentagem de atividade (AA%),
relativa aos poços controles, da seguinte forma:
%AA= 100 – (OD dos poços tratados / OD do controle negativo) x 100
Como controles, foram utilizados o benzonidazol e o nifurtimox nas mesmas
concentrações das substâncias avaliadas (controles positivo) e o DMSO, solvente utilizado
para a solubilização das substâncias na mesma proporção (controle negativo). Os ensaios
foram realizados em triplicata e os respectivos controles de fármaco (meio com as substâncias
nas mesmas concentrações) foram subtraídos de todos os resultados.

3.5.4 Ensaio biológico in vivo
Em vista dos resultados obtidos nos ensaios in vitro, o dimetoximorelensin racêmico
(8), a hinoquinina (11) e a cubebina foram avaliadas in vivo. Para realização dos ensaios in
vivo, foram utilizados dois grupos de 120 camundongos albinos, machos, linhagem BALB/C,
pesando aproximadamente 20g cada, sendo cada grupo dividido em cinco subgrupos, para
cada cepa (Y e Bolívia), onde foi efetuado a análise da atividade de cada substância, como
segue:
grupo I - controle negativo sem infecção – 5 animais sem infecção;
grupo II- controle negativo infectado– 5 animais inoculados com 4x104 parasitas, onde foi
avaliado o comportamento parasitêmico das cepas, frente aos animais utilizados;
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grupo III - controle negativo do solvente – 5 animais inoculados com 4x104 parasitas e
tratados apenas com o solvente utilizado na dissolução das substâncias, onde foi avaliada a
possibilidade de atividade do solvente;
grupo IV - controle positivo – 5 animais inoculados com 4x104 parasitas, que foram tratados
com benzonidazol na dosagem correspondente a 8 mg/kg de peso corpóreo;
grupo V – grupo tratado - após 48h da inoculação intraperitoneal dos parasitas (4x104
parasitas), 15 animais foram submetidos a tratamento diário na dosagem correspondente a
8mg/kg de peso corpóreo, por via intraperitoneal, durante 10 dias para os animais infectados
pela cepa Y, enquanto que para a cepa Bolívia o tratamento teve início após 120h da
inoculação e durou 20 dias. Foram avaliados o tempo de sobrevida e parasitemia dos animais
tratados.
As curvas parasitêmicas foram realizadas por meio da coleta de 5 µL de sangue da
cauda de cada animal em experimentação, a cada 48 horas para a cepa Y e 72 horas para a
cepa Bolívia, sendo o número de parasitas quantificados de acordo com a técnica descrita por
Brener (1962).

3.6 Atividade inibitória sobre a enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH)
de Trypanosoma cruzi
A enzima e o substrato (gliceraldeido-3-fosfato G3P) foram fornecidos pelo
laboratório de cristalografia de Proteínas e Biologia Estrutural do Instituto de Física de São
Carlos-USP para realização dos ensaios, no laboratório de Química Farmacêutica da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP. A enzima Gliceraldeido-3fosfato desidrogenase de T. cruzi (TcGAPDH) usada é uma enzima recombinante, obtida em
um sistema de expressão de Escherichia coli, preparada e purificada de acordo com os
procedimentos estabelecidos por Souza e colaboradores (SOUZA et al., 1998). A
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concentração da enzima utilizada nos ensaios (0,3 mg/mL) foi determinada pelo método de
Bradford (BRADFORD, 1976).
A atividade da enzima foi determinada pela medida espectrofotométrica de NADH
formado em 30 segundos, a 340nm. Utilizando solução de reação (volume final de 1mL)
contendo: 50 mM de tampão Tris-HCl ph 8,6 com 1 mM de EDTA e 1 mM de βmecaptoetanol, 30 mM de arseniato de sódio, 2,5 mM de NAD+, 0,3 mM de G3P e 5 µg de
proteína, sendo que o substrato (G3P) foi adicionado por ultimo, quando iniciou-se
imediatamente a leitura da reação (VIEIRA et al., 2001).
A fim de avaliar a porcentagem de inibição da enzima, foram preparadas soluções das
amostras na concentração de 2 mM em DMSO, onde alíquotas destas amostras foram
adicionadas à reação, de forma a se obter a concentração final de 100 µM. A concentração
final de DMSO utilizada foi de 5%, concentração essa que não interfere com a atividade da
enzima. O controle foi realizado com DMSO no início e no final do experimento para
determinar a atividade especifica da enzima. Os ensaios foram realizados em triplicata e a
média das medidas espectrofotométricas obtidas (L amostra) foram utilizadas para calcular a
porcentagem de inibição da enzima GAPDH por meio da seguinte fórmula:
% inibição= 100-(L amostra *100/L controle)
onde: L amostra= média das medidas espectrofotométricas obtidas para cada amostra;
L controle= média das medidas espectrofotométricas obtidas para o controle inicial e final.

3.7 Produção de H2O2 e outros peróxidos
A produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) e de outros peróxidos tais como
peróxidos lipídicos foi monitorada eletrofluoreticamente com 2’7’-diclorodiidrofluoresceína
(H2DCFDA), o qual é oxidado ao composto fluorescente diclorofluoresceína (DCF)
(CARTHCART; SCHWIERS; AMES 1983).
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Para estes experimentos, formas tripomastigotas obtidas do sobrenadante de cultura do
parasita em células de linhagem LLC-MK2 foram lavadas e a concentração de parasitas
ajustada para 1x106 parasitas/mL, em meio de reação contendo sacarose 125 mM, KCL 65
mM, Hepes-KOH 10 mM, pH 7,2. Alíquotas das substâncias foram adicionadas ao meio
reacional (volume final 1,0 mL) de forma a se obter uma concentração final de 32 µM.
H2DCFDA foi adicionado na concentração de 5 µM e as amostras foram incubadas à
temperatura ambiente. Como controle positivo utilizamos o hidroperóxido de t-butil (TBOOH) e, como controle negativo os parasitas pré-incubados com a solução de DMSO a
10%.
Para adequação da metodologia, a unidade relativa de fluorescência dos controles foi
acompanhada por 60 minutos. Por meio destas avaliações, determinamos 35 minutos de
incubação como tempo ótimo para realização das análises em função de diferença entre os
controles.
Desta forma, após 35 minutos de incubação, os parasitas foram removidos por
centrifugação (8.000g, 4ºC, 10min) e o sobrenadante imediatamente submetido à
determinação fluorescente usando a excitação de 485 nm e emissão de 520 nm, como descrito
por Fang e Beattie (2003), para Trypanosoma brucei. Os ensaios foram realizados em
triplicata. A solução estoque de H2DCFDA (2 mM) foi preparada em etanol e estocada a
menos 20ºC.

3.8 Atividade inibitória sobre a enzima superóxido dismutase (SOD) de Trypanosoma
cruzi
Os ensaios foram realizados no laboratório de cristalografia de Proteínas e Biologia
Estrutural do Instituto de Física de São Carlos-USP em colaboração com Professor Dr.
Richard Charles Garratt. A enzima ferro superóxido dismutase (Fe-SOD) de T. cruzi,
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fornecida pelo laboratório, é uma enzima recombinante obtida em um sistema de expressão de
Escherichia coli, preparada e purificada de acordo com os procedimentos estabelecidos por
Navarro (2006).
A concentração da enzima foi determinada pelo método de Bradford (BRADFORD,
1976) e a concentração utilizada nos ensaios de 0,12 mg/mL.
A atividade da enzima foi determinada indiretamente pela capacidade da mesma de
inibir a auto-oxidação do pirogalol, intermediada pela geração de radical superóxido. O
processo de auto-oxidação na mistura reacional (100 mM de tampão Tris-HCl; 1 mM de
EDTA; 0,2 mM de pirogalol pH 7,2) foi monitorado em espectrofotômetro a 420 nm por
7min (MARKLUND; MARKLUND, 1974; KABIRI; STEVERDING, 2001).
Alíquotas das substâncias foram adicionadas à reação, de forma a se obter a
concentração final de 60 µ M. A concentração final de DMSO utilizada foi de 0,3%,
concentração essa que não interfere com a atividade da enzima. O controle foi realizado com
DMSO no início e no final do experimento. A fim de avaliar possíveis interferências das
substâncias no ensaio, estas isoladamente ou em contato com o pirogalol foram monitoradas
utilizando as mesmas concentrações utilizadas nas análises.

3.8.1 Estudos de docking
A técnica de docking foi utilizada para propor um modo de ligação entre cada uma das
substâncias e a Fe-SOD de T. cruzi. Os cálculos foram realizados com o software GOLD
3.1.1 (VERDONK et al., 2003), o qual utiliza um algoritmo genético para realizar docking
flexível (com respeito ao ligante). Os parâmetros utilizados nesse algoritmo foram
originalmente otimizados a partir de um conjunto de 305 estruturas de complexos com
coordenadas depositadas no Protein Data Bank (PDB). Entre os parâmetros default (pré-
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otimizados), utilizou-se uma população de 100 confôrmeros, 100.000 operações, 95 mutações
e 95 crossovers.
Para a análise, átomos de hidrogênio foram adicionados e otimizados na estrutura
cristalográfica da enzima. Utilizou-se a estrutura da enzima Fe-SOD de T. cruzi resolvida por
Navarro (2006), e gentilmente fornecida pelo Prof. Richard Charles Garratt do laboratório de
cristalografia de Proteínas e Biologia Estrutural do IFSC-USP. Os resíduos H164b, W162b,
F120a, N67b, K38b e Y35b, correspondentes ao canal que leva o radical superóxido até o
sítio ativo (Figura 11), foram considerados no cálculo, estando contidos no interior de uma
esfera 10 Å de raio criada a partir do oxigênio da hidroxila do resíduo central Y35b.
Cinco orientações de melhor score foram selecionadas pela função GoldScore para
cada composto, e a melhor destas foi considerada para as análises. GoldScore classifica as
orientações das moléculas em ordem decrescente de afinidade (escore) com o sítio ligante do
receptor. Os figuras foram preparadas utilizando-se o programa PyMOL (DELANO, 2002).
Os cálculos foram realizados sob a supervisão do Prof. Dr. Carlos Henrique Tomich
de Paula da Silva no laboratório de Química Farmacêutica da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP. As estruturas das substâncias foram modeladas, e uma
busca conformacional foi realizada utilizando-se o software Spartan 06 (SPARTAN, 2006),
com o método de Monte Carlo e o modelo de mecânica molecular MMFF implementados no
software.

H164b

W162b

Y35b
K38b

F120a
N67b
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Figura 11. Estrutura tridimensional da enzima ferro superóxido dismutase (Fe-SOD) de T.
cruzi, indicando os resíduos do canal que leva ao sítio ativo.

3.9 Ensaio de produção de óxido nítrico
Camundongos BALB/C receberam 1mL de tioglicolato 3%, pela via intraperitoneal,
96 horas antes de serem sacrificados e tiveram a cavidade peritoneal lavada com 5 mL de
RPMI puro e estéril (GIORGIO et al., 1998). O lavado foi centrifugado por 10 minutos a
1500rpm e seu sobrenadante desprezado. O sedimento contendo as células foi ressuspenso em
1mL de RPMI, contendo 10% de soro bovino fetal e antibiótico. Desta suspensão, foi retirada
alíquota de 10µL que foi diluída em Azul de Tripan, para contagem das células viáveis.
Depois de contadas, foram distribuídas aproximadamente 2x105 células por poço, em placa de
96 poços e levadas à estufa contendo 5% de CO2, durante 30 minutos, a 37oC. Após esse
período, o sobrenadante foi desprezado e alíquotas dos compostos diluídas em DMSO, foram
adicionadas de forma a se obter as concentrações de 8, 32 e 128 µM. Após 24 horas, a placa
foi centrifugada a 1500 rpm durante 4 minutos e 100µL do sobrenadante foi recolhido e
transferido para outra placa de 96 poços. Para revelação da reação, igual volume de reagente
de Greiss (100 µ L) foi adicionado e a leitura realizada em leitor de microplaca, utilizando-se
filtro de 540 nm (GREEN et al., 1982).

3.10 Atividade inibitória sobre a respiração de T. cruzi
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Formas epimastigotas da cepa Y de T. cruzi, provenientes de cultivo axênico, foram
centrifugadas a 1700 g por 20 min e o sedimento ressupendido em tampão contendo 125mM
de sacarose, 65 mM de KCl, 10 mM de HEPES-KOH. A respiração foi avaliada por meio do
consumo de oxigênio das mitocôndrias energizadas (1mg de proteína), monitorado
polarograficamente em um oxígrafo equipado com eletrodo de Clark (Gilson Medical
Eletronics, Middleton, WI, USA), e a velocidade de respiração foi determinada de acordo com
Chance e Willians (1956). Ao meio contendo 125 mM de sacarose, 65 mM de KCl, 10 mM de
HEPES-KOH, 1 mM de MgCl2, 2 mM de KH2PO4 foram adicionados 500 µM de EGTA e
substrato para sítio I (glutamato 5 mM;,malato 5 mM) ou para sítio II (succinato 5 mM,
rotenona 2 µM) (volume final de 1,8 mL). A respiração de estado 3 foi iniciada pela adição
de ADP (720nmol). Alíquotas das substâncias foram adicionadas de forma a se obter a
concentração de 10, 25 e 50µM e a atividade inibitória calculada em relação ao controle. Os
ensaios foram realizados em triplicata.

3.11 Atividade antioxidante em sistemas livre de células
3.11.1

Atividade

sequestradora

de

radical

superóxido,

utilizando

o

sistema

xantina/xantina oxidase
A atividade seqüestradora de radical superóxido foi determinada pela razão de redução
do nitoblue tetrazolium (NBT) pelos radicais superóxido, utilizando o sistema xantina/xantina
oxidase como fonte deste radical. A reação foi monitorada por espectofotometro (Hitaschi
U2001) em 560 nm (ROBAK; GRYGLEWSKI, 1988). As amostras foram avaliadas em
triplicata.

3.11.2 Atividade doadora de íons hidrogênio ao radical DPPH
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A redução do 1,1-difenil-2-picril-hidrazil (DPPH) (64 µM) pelas substâncias foi
avaliada por meio da variação da absorvância da solução em 517 nm, durante 10 e 30 minutos
após adição de acetato de sódio 40 mmol/L, ph 5,5 e de etanol (volume final de 1mL) (SUJA;
JAYALEKSHMY; ARUMUGHAN, 2004).

3.12 Ensaios com mitocôndrias isoladas
3.12.1 Isolamento das mitocôndrias
As mitocôndrias foram isoladas por centrifugação (PEDERSEN et al., 1978). Hamster
Golden Syrian machos pesando aproximadamente 200 g foram mortos por deslocamento
cervical e em seguida decapitados em guilhotina, o figado foi imediatamente removido,
picotado em meio contendo sacarose 250 mmol/L, EGTA 1 mmol/L e HEPES-KOH 10
mmol/L (pH 7,4) e homogeneizado três vezes por 15 segundos em homogenizador PotterElvehjen. A suspensão foi centrifugada a 770 g por 5 minutos e o sobrenadante centrifugado a
9800 g, por 10 minutos. O sedimento foi ressuspenso com 10 mL de meio contendo sacarose
250 mmol/L e HEPES-KOH 10 mmol/L (pH 7,2) para utilização.

3.12.2 Efeitos na produção de H2O2
A produção de H2O2 pelas mitocôndrias (1 mg de proteína) foi monitorada
espectrofluorimetricamente com o corante diacetato de 2’,7’-diclorodihidrofluoresceína
(H2DCFDA), o qual é oxidado ao composto fluorescente DCF, utilizando 503 e 529 nm para
excitação e emissão respectivamente (CARTHCART; SCHWIERS; AMES, 1983).
3.12.3 Efeitos na respiração mitocondrial
A respiração foi avaliada por meio do consumo de oxigênio das mitocôndrias
energizadas (1 mg de proteína), monitorado polarograficamente em um oxígrafo equipado
com eletrodo de Clark (Gilson Medical Eletronics, Middleton, WI, USA), e a velocidade de
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respiração foi determinada de acordo com Chance e Willians (1956). Ao meio contendo 125
mM de sacarose, 65 mM de KCl, 10 mM de HEPES-KOH, 1 mM de MgCl2, 2 mM de
KH2PO4 foi adicionado 500 µM de EGTA e substrato para sítio I (glutamato 5 mM;,malato 5
mM) ou para sítio II (succinato 5 mM, rotenona 2 µM) (volume final de 1,8 mL). A
respiração de estado 3 foi iniciada pela adição de ADP (720 nmol). Alíquotas das substâncias
foram adicionadas de forma a se obter a concentração de 2,5, 5, 10, 25, 50 e 100 µM de
acordo com atividade de cada substancia e a atividade inibitória calculada em relação ao
controle. Os ensaios foram realizados em triplicata.

3.12.4 Atividade inibitória sobre NADH desidrogenase
Para preparação das partículas submitocondriais o sedimento de mitocôndrias foi
congelado a -20ºC por 24 h. Após este período, o sedimento foi resuspendido a 20 mg de
proteína/mL. A suspensão mitocondrial foi submetida a 5 oscilações sônicas de 10 min com
30 segundos de intervalos, usando 80W. A suspensão foi centrifugada a 9750 g por 10 min e
as partículas submitocondriais foram isoladas no sobrenadante, por centrifugação deste a
100.000 g durante 1h. Estas foram então armazenadas a -70ºC.
A atividade de NADH desidrogenase foi avalida a 30ºC por meio da diminuição da
absorbância a 340nm utilizando 100µM de NADH como substrato, meio contendo sacarose
(125 mM), KCL (65 mM) e Hepes-KOH (10 mM), pH 7,2, EGTA (0,2 mM) e partículas
submitocondriais (10 µg de proteína/mL). Alíquotas das substâncias foram adicionadas de
forma a se obter a concentração de IC50 de cada substancia obtida nos ensaios de respiração
mitocondrial e a atividade inibitória calculada em relação ao controle. Os ensaios foram
realizados em triplicata.

3.12.4.1 Ensaio virtual de docking
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A técnica de docking foi para propor um modo de ligação entre cada uma das
substâncias e subunidade B8 da enzima NADH desidrogenase humana (codigo PDB 1S3A).
Os cálculos foram realizados com o software GOLD 3.1.1 (VERDONK et al., 2003), o qual
utiliza um algoritmo genético para realizar docking flexível (com respeito ao ligante). Os
parâmetros utilizados nesse algoritmo foram originalmente otimizados a partir de um conjunto
de 305 estruturas de complexos com coordenadas depositadas no Protein Data Bank (PDB).
Entre os parâmetros default (pré-otimizados), utilizou-se uma população de 100 confôrmeros,
100.000 operações, 95 mutações e 95 crossovers.
Como estrutura desta subunidade da enzima utilizada foi resolvida por ressonância
magnética nuclear (RMN) as orientações dos átomos de hidrogênio também foram
consideradas (BROCKMANN et al., 2004). Os resíduos Y41, I37, R34, Q25, E57, R56, I55,
L54, I53, P52 e R20 (Figura 12), correspondentes a um dos sítios de interação da enzima
(BROCKMANN et al., 2004) foram considerados no cálculo, estando contidos no interior de
uma esfera 15 Å de raio criada a partir do carbono gama do resíduo central I53.
Cinco orientações de melhor score foram selecionadas pela função GoldScore para
cada composto, e a melhor destas foi considerada para as análises. GoldScore classifica as
orientações das moléculas em ordem decrescente de afinidade (escore) com o sítio ligante do
receptor. Os figuras foram preparadas utilizando-se o programa PyMOL (DELANO, 2002).
Os cálculos foram realizados sob a supervisão do Prof. Dr. Carlos Henrique Tomich
de Paula da Silva no laboratório de Química Farmacêutica da FCFRP-USP. As estruturas das
substâncias foram modeladas, e uma busca conformacional foi realizada utilizando-se o
software Spartan 06 (SPARTAN, 2006), com o método de Monte Carlo e o modelo de
mecânica molecular MMFF implementados no software.
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Figura 12. Estrutura tridimensional da subunidade B8 da enzima NADH desidrogenase
humana, indicando os resíduos conservados utilizados na analise

3.13 Análise dos danos ultraestruturais de T. cruzi por microscopia eletrônica de
transmissão (MET).
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Formas epimastigotas de T. cruzi foram cultivadas em tubos descartáveis de 12 mL,
durante a fase exponencial da curva de crescimento foram adicionadas aos cultivos alíquotas
das soluções de dimetoximorelensin racêmico (8), de forma a se obter uma concentração final
de 64, 96 e 128 µM, concentrações que quando mantidas em contato com o parasita por 72 h
determinaram aproximadamente 100% de atividade tripanocida. Os cultivos foram mantidos
em contato com as substâncias por 24, 48 e 72 h e após este período as amostras foram
processadas para MET. Os experimentos foram realizados em triplicata.

3.13.1 Preparação das amostras
3.13.1.1 Fixação
Decorridos os respectivos tempos, os cultivos foram centrifugados a 1100g por 10
min. O sedimento de epimastigotas foi então submetido a sucessivas lavagens com tampão
milloning e fixado com solução de gluteraldeido a 2% por 70 min a temperatura ambiente.
Após este período as amostras foram centrifugadas a 1100g por 10 min, submetidas às
sucessivas lavagens com tampão de lavagem para retirada da solução fixadora e mantidas em
solução de lavagem por 24 h a 4ºC. As amostras então foram novamente centrifugadas e
mantidas em tampão milloning a 4ºC até que todas as amostras, dos diferentes dias, fossem
fixadas.

3.13.1.2 Pré-inclusão em ágar bacteriológico a 2%
Depois de fundido o ágar foi resfriado a 60ºC, temperatura em que não se corre o risco
de danificar as amostras. A cada sedimento foram adicionadas duas gotas de ágar e o mesmo
foi ressuspendido de forma a obter uma solução homogênea. Depois de solidificadas as
amostras foram submergidas em tampão milloning e mantidas a 4ºC.
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3.13.1.3 Pos fixação
Uma pequena porção de amostra do ágar contendo as formas epimastigotas foi obtida
com auxilio de uma lâmina cortante e submergida em solução de tetróxido de ósmio a 1%
durante 90 min, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após este período as amostras
foram lavadas com água destilada para total retirada da solução pos fixadora.
3.13.1.4 Desidratação
A desidratação foi realizada mantendo as amostras por 30 min em soluções crescentes
de acetona a 50%, 70%, 80%, 90%, 100% e 100% anidra. Durante a desidratação com
acetona a 70%, para aumentar o contraste, as amostras foram mantidas em acetato de uranilo a
1% (em acetona 70%) a 4ºC por uma noite. Ao dia seguinte se procederam as demais
desidratações.

3.13.1.5 Inclusão em resina Spurr
As amostras foram submergidas, por 60 min a temperatura ambiente, em sucessivas
soluções de mescla plástica: acetona anidra, onde foi se aumentando as concentrações de
mescla plástica na proporção de 1:3, 2:2, 3:1 à medida em que se foi diminuindo a
concentração de acetona. Então foi adicionada a mescla plástica pura as amostras e estas
foram mantidas a 4ºC por uma noite. A resina Spurr pura então foi substituída por uma recém
preparada e as amostras foram acondicionadas em cápsulas de polimerização submersas em
resina. Para polimerização da resina as cápsulas foram mantidas a 76ºC por 48 h.

3.13.1.6 Microtomia
Em vista da disponibilidade estas avaliações foram apenas realizadas com algumas
amostras processadas. A partir das amostras incluídas em resina foram realizados os cortes
semi finos (0,5-0,7 µm) para localização das amostras e sucessivamente os cortes finos (60-90

60

nm). Estes cortes foram depositados em grades de cobre de 3,05mm, cobertas com uma fina
camada de Formvar a 0,2% em clorofórmio.

3.13.1.7 Coloração
Primeiro as amostras foram contrastadas com acetato de uranilo a 1%, submergindo
cada grade com durante 30 min em uma gota desta solução. Após este período as grades
foram lavadas com água destilada e submergidas em uma gota de citrato de chumbo por 4
min. As amostras foram novamente lavadas em água destilada e guardadas para observação
ao microscópio.

3.13.2 Microscopia eletrônica de transmissão
As amostras referentes a substancia 8 foram examinadas em microscópio eletrônico de
transmissão Zeiss EM-10. As placas fotográficas obtidas foram reveladas e passadas a papel
para avaliação dos danos ultraestruturais.

3.14 Análise estatística
Para análise estatística assim como para diversos cálculos matemáticos dos resultados,
utilizamos o software GraphPad prisma 3.0. Foi utilizado o teste One-Way ANOVA,
complementado pela análise de Tukey, para determinação dos níveis de significância da
atividade das substâncias nos ensaios in vitro. Para a determinação de IC50,e CC50 foi
utilizado o método estatístico de curva dose-resposta sigmoidal.

61

62

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4 Resultados e Discussão

4.2 Avaliação da atividade tripanocida in vitro
Com o intuito de selecionar as substâncias de maior potencial tripanocida e de
verificar o efeito das modificações estruturais sobre esta atividade, a atividade tripanocida das
substâncias foi avaliada in vitro.

4.2.3 Sobre as formas epimastigotas e amastigotas intracelulares da cepa CL de T. cruzi
O clone CL B5 utilizado contém o gene da β-galactosidase que confere alta
especificidade e sensibilidade aos ensaios farmacológicos (BUCKNER et al., 1996). Apesar
deste clone ser obtido da cepa CL, cepa pertencente ao grupo T. cruzi II, apresenta em relação
a esta várias diferenças no comportamento biológico (LE-SENNE et al., 2002) e sua
caracterização molecular ainda não foi descrita.
Nas análises realizadas sobre a cepa CL de T. cruzi a atividade tripanocida das
substâncias foi primeiramente avaliada sobre as formas epimastigotas desta cepa e apenas
aquelas que apresentaram significativa atividade para estas formas foram também avaliadas
sobre suas formas amastigotas intracelulares.
Na Tabela 4 podemos verificar que as substâncias 11 e 8 foram as que apresentaram
maior atividade tripanocida sobre as formas epimastigotas da cepa CL (IC50= 0.67; 3.89 µM
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respectivamente), sendo a substância 11 mais ativa que o nifurtimox (IC50= 3.08 µM) e que o
benzonidazol (IC50= 30.89 µM) e a substância 8 mais ativa que o benzonidazol . Já as demais
substâncias apresentaram baixa atividade tripanocida sobre estas formas do parasita.

Tabela 4 - Atividade tripanocida das substâncias 8, 11, 15, 17 e 19 sobre as formas
epimastigotas da cepa CL de Trypanosoma cruzi
Substâncias

IC50 (µM)

dimetoximorelensin racêmico (8)

3.89

(-) hinoquinina (11)

0.67

(-)-6,6`-dinitro-hinoquinina (15)

374.60

(-)-cubebina (17)

100.90

(-)-9`-O-benzil-cubebina (19)

72.09

nifurtimox

3.08

benznidazole

30.89

Controle negativo- LIT com 1% de DMSO
A substância 15 que da mesma forma que a substância 11 difere da cubebina (17) pela
presença do grupamento carbonílico no carbono 9, apresentou baixa atividade tripanocida
sobre as formas epimastigotas da cepa CL. No entanto a substância 11 apresenta alta atividade
tripanocida sobre estas formas e a comparação à substância 15 indica que a atividade
biológica tripanocida sobre estas formas foi significativamente afetada pela presença do grupo
nitro na posição 6 e 6` dos anéis aromáticos presentes no composto 15.
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Em vista destes resultados as substâncias 8 e 11 também foram avaliadas sobre as
formas amastigotas intracelulares desta cepa (Tabela 5) sendo as duas substâncias menos
ativas para as formas amastigotas que para as formas epimastigotas, do mesmo modo como
mostrado por outros autores (MUELAS et al., 2002).

Tabela 5 - Atividade tripanocida das substâncias 8 e 11 sobre as formas amastigotas da cepa
CL de Trypanosoma cruzi
Substâncias

IC50 (µM)

dimetoximorelensin racêmico (8)

68.41

(-) hinoquinina (11)

18.36

nifurtimox

3.54

benzonidazol

20.00

Controle negativo- RPMI com 1% de DMSO

Nessas circunstâncias, a substância 11 também foi a que apresentou maior atividade
tripanocida sobre as formas amastigotas da cepa CL, com valores de IC50 similares ao do
benzonidazol (IC50= 20 µM), porém menores que ao do nifurtimox que é um composto
extremamente ativo, mas proibido no Brasil por provocar varias reações adversas (CROFT,
1997).
De maneira geral a substância 8 além de apresentar atividade sobre as formas
tripomastigotas da cepa Y e Bolívia, também demonstrou alta atividade tripanocida sobre as
formas epimastigotas da cepa CL (IC50= 3,89 µM) e moderada atividade sobre as formas
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amastigotas desta cepa (IC50= 68,41 µM) e a substância 11 apresentou significativa atividade
tripanocida em todas as avaliações realizadas.

4.4 Potenciais mecanismos da ação tripanocida avaliados
4.4.1 Atividade inibitória sobre a enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase
(GAPDH) de Trypanosoma cruzi
Em vistas dos resultados representados na Tabela 6, podemos verificar que a atividade
tripanocida das substâncias não se dá pela inibição da enzima GAPDH de T. cruzi e que as
alterações estruturais realizadas não modificaram significativamente a ação em relação à
inibição da enzima.

Tabela 6 - Atividade específica e porcentagem de inibição da enzima gliceraldeído-3-fosfato
desidrogenase (GAPDH) de Trypanosoma cruzi
Substância (100µM)
1
2
3
4
5
6
7
8

Atividade específica da amostra
80,85
79,40
76,40
76,37
73,35
73,23
74,29
74,21

% de inibição da GAPDH
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

67,84
66,57
82,94
78,03
79,64
79,96
67,98
68,62
74,72
69,52
65,02
65,82

4,5%
6,29%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2,78%
1,58%
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4.4.2 Produção de H2O2 e de outros peróxidos
Os resultados apresentados na Figura 15 demonstram que as formas tripomastigotas,
tanto da cepa Y quanto da Bolívia na presença das substâncias, não aumentaram a produção
de peróxidos, demonstrando uma tendência a diminuírem a produção basal destes.
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Figura 15. Avaliação das modificações induzidas pelas substâncias na produção de peróxido
de hidrogênio e de outros peróxidos pelas formas tripomastigotas da cepa Y e
Bolívia de Trypanosoma cruzi. T-BOOH: hidroperóxido de t-butil (controle
positivo); RFU: Unidade Relativa de Fluorescência
Alguns fármacos como o nifurtimox e a violeta de genciana atuam sobre o parasita por
induzir o aumento da geração de radicais livres (DOCAMPO; MORENO, 1990; RAETHER;
HANEL, 2003). Por ser deficiente nos mecanismos antioxidantes, comparado às células do
hospedeiro, T. cruzi tem se mostrado mais sensível a ação dos radicais livres, particularmente
ao peróxido de hidrogênio por não apresentar catalase, enzima antioxidante responsável pela
conversão do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio molecular (TURRENS; MCCORD,
2006). Contudo, de acordo com nossos resultados podemos verificar que a ação tripanocida
dessa classe de substâncias provavelmente não ocorre por meio do aumento na produção de
peróxidos.
Embora não significativo, o decréscimo da produção basal de peróxidos, observado
principalmente nas substâncias 14 e 15, pode sugerir um potencial antioxidante a essa classe
de substâncias. Contudo, conforme demonstrado posteriormente, esta atividade foi avaliada e
os resultados indicaram que apesar de realmente inibirem a produção de peróxidos também
em mitocôndrias as substâncias não apresentaram atividade sequestradora de radicais livres.

4.5 Atividade anti-oxidante em sistemas livre de células
4.5.1

Atividade

seqüestradora

xantina/xantina oxidase.

de

radical

superóxido,

utilizando

o

sistema
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A enzima xantina oxidase catalisa a oxidação da xantina em ácido úrico. Durante a reoxidação da xantina oxidase o oxigênio molecular atua como aceptor de elétrons, produzindo
o radical superóxido que reduz o NBT presente no meio reacional, causando um aumento na
absorbância a 560 nm e a atividade seqüestradora de radical superóxido é calculada pela
diminuição do aumento de NBT reduzido.
De uma maneira geral, as substâncias avaliadas também apresentaram baixa

inibição da redução do NBT (%)

capacidade de seqüestrar radical superóxido (Figura 23).
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Figura 23. Representação gráfica da avaliação da atividade seqüestradora de radical
superóxido pelas substâncias

4.5.2. Atividade doadora de íons hidrogênio ao radical DPPH
O DPPH é um radical livre instável que aceita um elétron de hidrogênio convertendose numa molécula estável. Quando instável possui uma forte absorção a 517 nm e assim que

69

se torna estável esta absorção diminui. A mudança produzida é utilizada para determinar a
habilidade de várias moléculas em doar íons hidrogênio aos radicais livres (DINIS et al.,
1994). Todas as substâncias avaliadas apresentaram baixa capacidade doadora de íons
hidrogênio (Figura 24).
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Figura 24. Representação gráfica da atividade doadora de íons hidrogênio ao radical DPPH
das lignano-lactonas derivadas da cubebina

Desta forma, podemos aventar que em sistemas livres de células apenas algumas
substâncias apresentam discreta capacidade de reagir com radicais livres, não apresentando
significativa atividade sequestradora de EROS.
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5 CONCLUSÃO
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5 Conclusões

 A atividade tripanocida das varias lignano-lactonas avaliadas é promissora, tendo
algumas se mostrado mais ativas que o benzonidazol, fármaco usado no tratamento da
doença de Chagas;

 A indução da produção de H2O2 e outros peróxidos, a atividade inibitória sobre a
enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) de Trypanosoma cruzi, bem
como a capacidade de indução da produção de óxido nítrico pelos derivados bioativos
são mecanismos que provavelmente não estão envolvidas no modo de ação das
substâncias avaliadas;

 A inibição da respiração de Trypanosoma cruzi parece estar envolvida na atividade
tripanocida das substâncias, podendo contribuir para atividade tripanocida deste grupo
de substâncias;

 Em sistemas livres de células as substâncias não demonstraram atividade scavenger de
radicais livres;

 As substâncias inibem a respiração mitocondrial via complexo I, podendo este
mecanismo estar relacionado a citotoxicidade;

 De acordo com os resultados de atividade tripanocida a inibição sobre a enzima ferro
superóxido dismutase de T. cruzi parece ser um dos principais mecanismos envolvido
na atividade das substâncias.
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