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RESUMO 

SOUSA, ARIANE, C. S. “Síntese de 2,5-Diarilfuranos: Potenciais Sondas 
Fluorescentes Usadas como Biomarcadores em Malária”. 2016. 132f.  
Dissertação – Programa de Pós-graduação em Fármacos e Medicamentos, Área de 
Insumos Farmacêuticos, Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

A malária é uma das principais causas de morte em muitos países de clima 
tropical, matando mais de 438 mil pessoas anualmente em todo o mundo. Desta 
forma, o objetivo do presente trabalho foi sintetizar compostos fluorescentes 2,5-
diarilfuranos através da reação de acoplamento cruzado tipo Suzuki-Miyaura e 
acoplar ao fármaco Primaquina para utilizá-los laboratorialmente como 
biomarcadores específicos, carreadores de substâncias, parasiticidas, além do 
desenvolvimento de novo método diagnóstico. Através deste tipo de reação, foram 
sintetizados 3 compostos fluorescentes: a sonda 3-AFA, 3-AFA ala e a 4-AFAPQ. 

 
Inicialmente foram utilizadas células primárias, células da linhagem RAW 

264.7 e células eritrocíticas, estas provenientes de camundongos Balb/c inoculados 
pela via intraperitoneal com 106 EI/mL de P. berghei ANKA GFP. Os compostos 
fluorescentes sintetizados 3-AFA e 3-AFA ala foram incubados com as células acima 
citadas e verificou-se a capacidade de as sondas penetrarem e marcarem células 
sadias e/ou infectadas. A aquisição dos resultados foi realizada por meio de 
citometria de fluxo e microscopia confocal. A partir daí, utilizou-se também sangue 
humano proveniente de doação que foi infectado com P. falciparum 3D7. A análise 
dos resultados realizada com microscopia de fluorescência e testes de EC50 com 
estes eritrócitos, além de células HepG2. As sondas 3-AFA e 4-AFAPQ foram 
incubadas com estas células para avaliar a ação parasiticida, bem como a 
citotoxicidade destes compostos. 

Nossos resultados mostraram que as sondas 3-AFA e 3-AFA ala não foram 
capazes de penetrar os macrófagos. Entretanto, foram capazes de atravessar a 
membrana dos eritrócitos infectados marcando o parasita. Quando os compostos 3-
AFA e a 4-AFAPQ foram inseridos em eritrócitos humanos infectados pelo P. 
falciparum 3D7, foi possível observar que ambos marcaram o parasita em suas 3 
fases. Mas resultados de EC50 mostraram que os compostos não possuem efeito 
parasiticida. E podemos concluir que estes compostos não são citotóxicos ás células 
possuindo então, um potencial em serem estudados mais a fundo, com algumas 
modificações em suas estruturas para melhorar assim, sua eficiência quanto a 
seletividade. Diante destes compostos potencialmente fluorescentes, foi possível 
também desenvolver um novo método de diagnóstico rápido simples e barato que 
pode possibilitar o alcance em locais aonde os métodos convencionais de 
microscopia não chegam. 
 
Palavras-chave: Malária, Primaquina, Sondas fluorescentes, Suzuki-Miyaura, 2,5-
Diarilfuranos, Seletividade, Diagnóstico. 



 

 

 

ABSTRACT 

SOUSA, ARIANE, C. S. “Synthesis of 2,5-Diarylfuranes: Potential Fluorescent 
Probes Used as Biomarkers in Malaria”. 2016. 132f. Dissertation – Postgraduate 
Program in Pharmaceuticals and Medicines, Pharmaceutical Drugs area, Faculty of 
Pharmaceutical Sciences– University of São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

Malaria is a major cause of death in many tropical countries, killing over 438 
thousand people annually worldwide. Thus, the objective of this study was to 
synthesize fluorescent compounds 2,5-diarylfuranes through cross-coupling reaction 
like Suzuki-Miyaura and engage the drug Primaquine to use them as laboratory 
specific biomarkers, carriers of substances, parasiticide, and the development new 
diagnostic method. Through this type of reaction, three fluorescent compounds were 
synthesized: probe 3-AFA, 3-AFA ala and 4-AFAPQ. 

 
Initially were used primary cells, strain RAW 264.7 cells line and erythrocytic 

cells, those derived from Balb/c mice inoculated intraperitoneally with 106 IE/mL of P. 
berghei ANKA GFP. The synthesized fluorescent compounds 3-AFA and 3-AFA ala 
were incubated with the above said cells and found the ability of penetrating probes 
and mark healthy cells and/or infected. The acquisition of the results was performed 
by flow cytometry and confocal microscopy. From there, it was also used human 
blood from that donation was infected with P. falciparum 3D7. The analysis 
performed with fluorescence microscopy and EC50 these tests with erythrocytes, and 
HepG2 cells. The probes 3-AFA and 4-AFAPQ were incubated with these cells to 
evaluate the parasiticidal activity and cytotoxicity of these compounds. 

Our results showed that the probes 3-AFA and 3-AFA ala were not able to 
penetrate macrophages. However, they were able to pass the membrane of the 
parasite infected erythrocytes marking. When the fluorescents probes 3-AFA and 4-
AFAPQ (coupled Primaquine) were inserted into human erythrocytes infected with P. 
falciparum 3D7, it was observed that both marked the parasite in her 3 phases. But 
EC50 results showed that the compounds do not have parasiticidal effect. And we can 
conclude that these compounds are not cytotoxic to the cells having then a potential 
be studied further, with some modifications in their structures to improve thus 
efficiency and selectivity. Given these potentially fluorescent compounds, it was 
possible to develop a new method of simple and inexpensive rapid diagnosis that can 
enable the range in places where conventional methods of microscopy not arrive.  

 
Keywords: Malaria, Primaquine, Fluorescent probes, Suzuki-Miyaura, 2,5-
Diarylfuranes, Selectivity, Diagnostic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Malária: infecções por protozoários do gênero Plasmodium spp. 

 

A malária é uma doença infecciosa febril, causada por parasitas que são 

transmitidos através da picada da fêmea do mosquito Anopheles e representa uma 

das principais causas de morte em muitos países de clima tropical. No Brasil, mais 

especificamente nos estados do Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, 

Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, a malária apresenta uma incidência anual de 

aproximadamente 142 mil casos,1 enquanto que no mundo, sua incidência gira em 

torno de 214 milhões de casos, resultando na morte de 438 mil pessoas.2 Cinco 

espécies de Plasmodium estão descritas como agentes causadores da malária em 

humanos, a saber: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium 

malariae, Plasmodium ovale e Plasmodium knowlesi.1 

No entanto, no Brasil, somente três espécies causam a doença em 

humanos: o P. vivax, P. falciparum e P. malariae, e dentre elas, o P. vivax é o mais 

encontrado sendo o responsável por 85% dos casos de malária na região 

Amazônica.3 

As espécies de Plasmodium possuem evolução complexa, com um ciclo 

assexuado desenvolvido no vertebrado, e outro sexuado desenvolvido no mosquito. 

O homem é o principal reservatório com importância epidemiológica para a malária. 

Neste sentido, todos os sintomas e manifestações clínicas associadas às infecções 

por malária são causadas pela fase assexuada do ciclo de vida do Plasmodium.4  

O ciclo assexuado ou esquizogônico se inicia quando a forma infectante 

(esporozoíto) penetra no organismo através da saliva que o mosquito introduz ao 

picar o hospedeiro. Alguns esporozoítos são destruídos pelos macrófagos, mas os 

que chegam ao fígado penetram nos hepatócitos, onde se multiplicam 

assexuadamente, resultando após um período de 6 a 16 dias, dependendo da 

espécie, na formação dos esquizontes. Cada esquizonte maduro rompe-se, 

liberando milhares de merozoítos nos capilares intra-hepáticos. Muitos desses 

merozoítos são rapidamente destruídos, mas um número significante se liga a 

receptores específicos na superfície dos eritrócitos.5  
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Vale ressaltar que nas infecções causadas pelo P. falciparum, os esquizontes 

teciduais se rompem e não ficam alojados nos hepatócitos, diferentemente do P. 

vivax e do P. ovale, onde algumas formas chamadas de hipnozoítos, podem 

permanecer no fígado por meses ou anos, caracterizando as recidivas tardias da 

malária.6 

Nos eritrócitos, os merozoítos transformam-se em trofozoítos jovens, em 

forma de anel, que crescem tornando-se irregulares e, após a divisão do seu núcleo, 

convertem-se em esquizontes. Os eritrócitos repletos de esquizontes, se rompem, 

originando um número variável de merozoítos. Após sucessivas esquizogonias, um 

número pequeno de merozoítos evolui para gametócitos femininos 

(macrogametócitos) e masculinos (microgametócitos) que permanecem envolvidos 

pela membrana dos eritrócitos até serem ingeridos pelos mosquitos no repasto 

sanguíneo, se isto não ocorrer, degeneram e morrem. Quando a fêmea do 

Anopheles se alimenta do sangue de um humano infectado, os gametócitos são 

ingeridos dando início ao ciclo sexuado do parasita, que ocorre no estômago do 

inseto. O microgametócito sofre exoflagelação, originando os microgametas, que 

são móveis e irão fecundar os macrogametas já desenvolvidos, produzindo os 

zigotos que, após algumas horas tornam-se oocinetos. Após atravessarem a parede 

do estômago, os oocinetos transformam-se em oocistos, que após maturação 

rompem-se, liberando os esporozoítos, podendo permanecer viáveis por cerca de 

dois meses nas células das glândulas salivares dos mosquitos, até serem 

inoculados no homem.6 A figura 1 mostra de maneira resumida o ciclo de vida do 

Plasmodium no inseto e no homem. 
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Figura 1: Ciclo biológico da Malária 

 

 

Legenda: Esquema geral do ciclo evolutivo da malária. Homem: Inoculação do parasita em estágio 

de esporozoíto através da saliva do mosquito fêmea (Anopheles). Esses esporozoítos vão para 

células hepáticas, ocorrendo a esquizogonia (transformações assexuadas, formando esquizontes e 

depois merozoítos). Esses merozoítos invadem as hemácias (anel, trofozoítos, esquizontes até 

romperem a célula). Esse rompimento libera merozoítos que se diferenciam em gametócitos 

(femininos e masculinos). Mosquito: Gametócitos se fecundam, formação do zigoto, oocistos, 

oocinetos, esporozoítos.
7
 

 

Quando o eritrócito é infectado pelo plasmódio, ocorrem alterações 

acentuadas na membrana desta célula (antigenicamente, funcionalmente, e 

morfologicamente), onde passa a ter um formato irregular, cuja superfície é coberta 

com pequenas saliências densas de elétrons, podendo ser observado no esquema 

da figura 2. Nestas saliências existem proteínas derivadas dos parasitas. Contudo, 

o acréscimo de novas proteínas na membrana celular pode causar uma alteração 

acentuada na composição e organização da camada lipídica desta membrana.8 

Ensaios em células contaminadas com o P. berghei foram feitos por fluorescência e 

espectroscopia por ressonância de elétron-spin, e indicaram que a membrana 
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celular aumenta a fluidez.9 Sendo assim, a absorção de metabólitos e drogas são 

aumentadas nestas células e, existe um influxo de íons de cálcio e de sódio, 

ocorrendo mudanças em componentes intracelulares do citoplasma dos eritrócitos.9 

 

Figura 2: Fases eritrocíticas e alterações fisiológicas, morfológicas da membrana 

celular 

 

 

Legenda: Fase assexuada intra-eritrocítica do ciclo de vida do P. falciparum. (a) Esta fase inicia-se 

com a invasão de merozoítos em um eritrócito. (b) O parasita engloba uma porção de citosol do 

eritrócito, de modo que aparece como um fino anel. (c) A fase do anel evolui, tornando-se um 

trofozoíto; a partir daí o eritrócito perde a sua aparência lisa característica bicôncava discóide, e 

pequenas saliências densas de elétrons aparecem em sua superfície. (d) Na fase de esquizontes, o 

parasita se subdivide produzindo merozoítos “filhos”, (e) o eritrócito infectado com os merozoítos se 

rompe e inicia-se um novo ciclo.
8 

 

1.2. Manifestações clínicas 

 

As manifestações clínicas ocorrem em geral entre 7 a 30 dias após a 

inoculação do parasita dependendo da espécie do plasmódio.10 Na infecção por P. 

vivax o início dos sintomas ocorre entre 12 a 17 dias.11 Os sintomas são 

provenientes da liberação de inúmeros compostos resultantes da degradação do 
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grupo heme na fase eritrocítica do ciclo do plasmódio, como a hemozoína e a 

glicose fosfato isomerase, que estimulam macrófagos e outras células a produzirem 

citocinas que são responsáveis pela febre e calafrio.11  

Inicialmente, o paciente pode ser assintomático, ou apresentar sintomas 

inespecíficos, como: cefaléia, fadiga, náuseas, vômitos e mialgia.12 Após estes 

sintomas, podem iniciar os sintomas mais intensos característicos da malária: 

calafrios, tremores generalizados e febre que pode ser superior a 40 °C 

acompanhados ou não dos sintomas acima descritos, seguido de sudorese profusa 

e fraqueza intensa. Após esses sintomas, a febre torna-se intermitente, dependendo 

da duração do ciclo eritrocitário da espécie do plasmódio (48 horas para P. 

falciparum e P. vivax e 72 horas para P. malariae). 

O quadro clínico pode ser leve, moderado ou grave, dependendo da espécie 

do plasmódio, da carga parasitária, do tempo decorrido entre a infecção, diagnóstico 

e tratamento, bem como, do estado imune do hospedeiro, sendo categorizada em 

não complicada ou complicada (grave) de acordo com as manifestações clínicas.12  

A malária não complicada possui sinais e sintomas típicos. Já as causas 

graves, geralmente em P. falciparum, mas também em P. vivax, pode causar 

manifestações clínicas descritas na tabela 1.12  
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Tabela 1: Manifestações clínicas e laboratoriais da malária grave causada pela 

infecção por P. falciparum 

 

 

Fonte: Guia prático de tratamento da malária no Brasil, 2010. 

 

1.3. Diagnóstico laboratorial 

 

O diagnóstico para confirmar a contaminação por malária é realizado pelo 

exame de microscopia do sangue, podendo ser em esfregaço delgado (distendido) 

ou espesso (gota espessa). Porém, necessita de material e reagentes específicos, 

assim como técnicos treinados para a realização dos mesmos.14a  

A gota espessa é corada por técnica de Walker (azul de metileno) e o 

esfregaço delgado corado por Giemsa.14a 

Para diagnosticar a malária o método mais utilizado é o da microscopia da 

gota espessa de sangue, colhida por punção digital.14b Este exame permite 
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diferenciação das espécies de plasmódio e do estágio de evolução do parasita 

circulante. Um aspecto importante é que a lâmina corada pode ser armazenada por 

tempo indeterminado. A técnica é finalizada em torno de 60 minutos, desde a coleta 

do sangue ao fornecimento do resultado. Sua eficácia no diagnóstico depende da 

qualidade dos reagentes, de pessoal bem treinado, experiente na leitura das lâminas 

e de permanente supervisão.14b 

No preparo do esfregaço delgado a diferença é o espalhamento do sangue 

que é feito utilizando outra lâmina. Assim como no teste anteriormente descrito 

existem vantagens e desvantagens na escolha desta técnica. Algumas das 

vantagens para esta técnica são: a fixação das hemácias resulta em melhor 

resultado do estudo da morfologia do parasita e alterações nas células parasitadas, 

podendo ser usado para conferir resultados da gota espessa em casos de dúvidas. 

As amostras são mais resistentes, mais duráveis e a coloração é conservada por 

muito mais tempo; permite a determinação percentual de parasitemia pela contagem 

de eritrócitos parasitados em campos pré-estabelecidos. Assim como outras técnicas 

possuem desvantagens, uma delas é que como há um espalhamento na lâmina, há 

dificuldade no encontro das hemácias parasitadas. Por isso não se indica para 

diagnóstico inicial, ou em pacientes com baixo nível de parasitemia.14a 

Atualmente alguns métodos alternativos ao exame de gota espessa vêm 

sendo disponibilizados, entretanto uma de suas desvantagens é o seu alto custo e a 

validação dos métodos ainda não totalmente realizada, porém são rápidos e de fácil 

execução. Como exemplo, os testes imunocromatográficos.14a 

Um dos métodos muito utilizados, que se baseiam na detecção de antígenos 

dos parasitas por anticorpos monoclonais (testes rápidos imunocromatográficos). 

Estão disponíveis em “kits” e permitem diagnósticos rápidos, por volta de 15 a 20 

minutos. A sensibilidade para P. falciparum, por exemplo, é maior que 90%.15 

Este método é de fácil execução e interpretação dos resultados, dispensa o 

uso de microscópio e de treinamento prolongado de pessoal, porém não diferenciam 

a espécie de plasmódio; não medem o nível de parasitemia; entre outros. No Brasil, 

as indicações para o uso dos testes rápidos são definidas pelo PNCM (Programa 

nacional de controle da malária), que prioriza localidades onde o acesso ao 

diagnóstico microscópico é dificultado ou há incapacidade do serviço de saúde.16 
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Alguns testes diagnósticos são disponíveis comercialmente, o ParaCheck-Pf® 

e o Malar-Check® são testes exclusivos para diagnosticar P. falciparum e são 

baseados na detecção da proteína Pf-HRP2 através da amostra de sangue do 

paciente, utilizando fita de nitrocelulose por reação enzimática para revelar o 

resultado. Já o ICT-PfPv® e OptiMal® são testes que revelam não só infecção por P. 

falciparum, mas de outras espécies também. São realizados em fita de nitrocelulose, 

assim como os descritos acima, e a detecção é realizada por imunocromatografia de 

enzimas desidrogenases láctica (pDHL), esta específica para outras espécies de 

Plasmodium e a Pf-DHL que é específica para P. falciparum. Isso possibilita uma 

diferenciação da espécie causadora da infecção.17 

Outro tipo de diagnóstico existente é utilizando a reação em cadeia da 

polimerase (PCR) na detecção do DNA do parasita, onde o diagnóstico da malária 

se baseia na detecção de ácidos nucleicos. Porém o diagnóstico através da PCR 

ainda é muito restrito, sendo usado somente em grandes laboratórios devido ao 

custo elevado e alta complexidade da técnica.17 

 

1.4. Tratamentos 

 

A maneira mais eficaz de se combater a malária é evitando a picada do 

mosquito utilizando roupas que cubram a maior área do corpo, usando repelentes, 

telas nas janelas, etc.
18 

Atualmente o tratamento da malária visa atingir alvos específicos do ciclo 

evolutivo para evitar a resistência das drogas. 

Dois principais alvos são descritos: O primeiro alvo se refere a interromper a 

esquizogonia sanguínea que é responsável pela patogenia e manifestações clínicas 

da doença. O segundo alvo é interromper a transmissão ao parasita utilizando 

drogas que impeçam o desenvolvimento de gametócitos.16, 19 

A primeira descrição da malária foi feita por volta do século V a. C., mas 

somente em 1638 (século XVII) houve o primeiro registro histórico de compostos 

com atividades antimaláricas, conhecida como cinchona. Em 1820 a quinina foi 

descoberta e apresentava propriedades antimaláricas. Durante os últimos anos, um 

pequeno número de novas drogas foi disponibilizado como fármacos para o 

tratamento e controle da malária de forma eficaz. Entre 1975 e 1999 quase 1400 
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novas drogas foram registradas em todo o mundo, que incluía 4-quinolina metanol, 

Mefloquina, Halofantrina, 8-aminoquinolina (Primaquina) e compostos à base de 

Artemisina.20 

No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio da PNCM, orienta a terapêutica e 

disponibiliza gratuitamente os medicamentos antimaláricos utilizados em todo o 

território nacional, em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).16 O tratamento 

mais comumente utilizado é a associação entre Cloroquina e Primaquina por ser o 

mais eficaz em casos de infecção por P. vivax, este com maior incidência nesta 

região.21, 22 

Os medicamentos mais utilizados atualmente são: Cloroquina, Primaquina, 

Artemisinina (artesunato), Lumefantrina, Mefloquina, Quinina e Doxiciclina. Todos 

estes medicamentos em sua maior parte são administrados em associação.21  

Existem 4 tipos de tratamento distintos, sendo que em cada um deles uma 

diferente classe de fármacos é administrada e atuam em diferentes estados de 

evolução do parasita (figura 3).18  

Os fármacos utilizados no tratamento agudo atuam na fase eritrocítica do 

parasita (A): Quinolina metanol (Quinina/ Mefloquina); diversas 4-aminoquinolinas 

(Cloroquina), Halofantrina, Fenantreno, Sulfonas, entre outros. Os fármacos para 

cura radical, que atuam na eliminação dos parasitas do fígado (B): Apenas as 8-

aminoquinolinas (Primaquina/ Tafenoquina) apresentam essa ação. Estes fármacos 

também destroem os gametócitos e reduzem assim, a disseminação da infecção. 

Também existem tratamentos para a quimioprofilaxia, embora a verdadeira 

profilaxia, ou prevenção da infecção pela destruição dos esporozoítos no 

hospedeiro, não é possível hoje em dia com os fármacos disponíveis, isso só seria 

possível com o uso de vacinas, que não foram desenvolvidas ainda. Para prevenir o 

desenvolvimento dos sintomas clínicos, são utilizados quimioprofiláticos que matam 

o parasita quando este sai do fígado. Os fármacos utilizados são principalmente (C): 

Cloroquina (CQ) (para áreas sem resistência a P. falciparum), Mefloquina (para 

áreas com resistência à Cloroquina por parte da P. falciparum), Proguanilo, 

Pirimetamina, Dapsona e Doxiciclina (para profilaxia terminal de infecções por P. 

vivax e P. ovale). Geralmente, utilizados em combinação, este tipo de agentes 

quimioprofiláticos é administrado a indivíduos que viajam para regiões endêmicas de 

malária. Já os antimaláricos utilizados para impedirem a transmissão são fármacos 
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que atual nos gametócitos (D): Primaquina, Proguanilo e Pirimetamina; previnem e 

impedem a transmissão da doença pelo mosquito; porém estes fármacos raramente 

são utilizados apenas para esta ação.18, 23 

 
Figura 3: Ciclo de vida do parasita da malária e local de ação dos antimaláricos 

 

 

 

Legenda: Ciclo no fígado e eritrocítico sanguíneo: 1a Esporozoíto dentro da célula hepática, onde o 

parasita é representado pelo círculo e o núcleo do hepatócito oval azul. 2a e 3a mostra o 

desenvolvimento do parasita dentro do hepatócito. 4 ruptura da célula hepática e liberação dos 

merozoítos (alguns podem invadir novas células hepáticas originando os hipnozoítos). 1b forma em 

repouso no hepatócito (hipnozoíto). 2b e 3b mostra a evolução do hipnozoíto nas células hepáticas. 5 

entrada dos merozoítos liberados (4) no eritrócito. 6 evolução para trofozoíto no eritrócito. 7 e 8 

desenvolvimento do esquizonte na célula sanguínea. 9 ruptura do eritrócito e liberação de 

merozoítos. Estes em sua maior parte invadirão outros eritrócitos. 10-12 entrada dos merozoítos nos 

eritrócitos e se diferenciando em gametócitos masculino e feminino.  Locais de ação dos fármacos: A 

(fármacos utilizados no tratamento agudo - esquizontes sanguíneos); B (fármacos que afetam os 

hipnozoítos e resultam em cura radical de P. vivax e P. ovale); C (fármacos que bloqueiam a ligação 

entre o hepatócito e o eritrócito - usados para quimioprofilaxia). D (fármacos que impedem a 

transmissão).
23
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A classe dos compostos 8-aminoquinolinas a qual inclui a Primaquina (PQ) 

(figura 4) terá um destaque devido a características na estrutura da molécula, que 

possibilita um fácil acoplamento a compostos ativos que serão sintetizados e 

descritos mais a frente. 

 

Figura 4: Estrutura da Primaquina 

 

 

 

 

 Fórmula molecular: C15H21N3O 

 Massa molecular: 259,35 g/mol.  

 

A Primaquina possui três usos distintos mais utilizados atualmente: pode ser 

prescrita para a prevenção da malária para pessoas que fazem viagens curtas em 

regiões nas quais encontram o tipo de malária (P. vivax). Pode ser prescrita após o 

retorno de viagem longa em combinação com outro medicamento para prevenção. 

Por fim, pode ser prescrita em combinação com outro medicamento para o 

tratamento efetivo.24   

Este fármaco é bem absorvido por via oral, atingindo picos de níveis 

plasmáticos em 1-2 horas e a meia-vida plasmática é de 3-8 horas. A PQ é 

amplamente distribuída nos tecidos, mas apenas uma pequena quantidade esta fica 

ligada neles. É rapidamente metabolizada e excretada na urina. O fármaco é ativo 

contra as fases hepáticas de todos os parasitas da malária humana, sendo o único 

ativo disponível contra os estágios hipnozoíticos dormente de P. vivax e P. ovale. A 

Primaquina também atua contra estágios eritrocitários e os gametócitos de todas as 

espécies da malária humana. O mecanismo de ação deste antimalárico ainda é 

desconhecido18 provavelmente sua ação se deve a espécies reativas intermediárias 

como espécies reativas de oxigênio ou até mesmo radicais livres formados na 

metabolização da PQ que atuam no parasita.25 
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Este metabolismo é bastante complexo e sua biotransformação envolve um 

processo de óxido-redução da molécula da PQ para metabólitos que possuem 

atividade oxidativa no parasita. Nenhum dos metabólitos já descritos possui relação 

direta a ação da PQ, mas como algumas espécies são hidroxiladas, radicalares e 

altamente reativas, sugere-se que elas rompem a membrana mitocondrial do 

parasita e isso impossibilita a respiração celular.25 

Os metabólitos já descritos são carboxiprimaquina (CPQ); 5-hidroxiprimaquina 

(5-HPQ); 5-hidroxidesmetilprimaquina (5-H-6-DPQ); 5,6-dihidroxi-8-aminoquinolina 

(DHAQ) e 6-metoxi-8-aminoquinolina (MAQ) (figura 5).26 

 

Figura 5: Estruturas químicas dos metabólitos da PQ 

 

 

Legenda: Estruturas dos metabólitos da PQ encontrados e identificados in vivo. Espécies que 

possivelmente atuarão no parasita de maneira que rompa a membrana mitocondrial do parasita e isso 

impede a respiração celular, matando o parasita.
25

 

 

1.5. Resistência  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência aos fármacos 

antimaláricos é a capacidade do parasita sobreviver e/ou multiplicar-se, apesar da 

administração e absorção de um fármaco antimalárico na dose normalmente 

recomendada.27  
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Uma ameaça eminente no controle da malária é o aparecimento de parasitas 

resistentes aos fármacos antimaláricos. A resistência tem sido descrita em todas as 

classes de antimaláricos e vem crescendo rapidamente nos últimos anos (figura 

6).28 

Existem relatos de resistência à CQ em infecções por P. vivax no Brasil, em 

que existe parasitemia mesmo com quantidades da droga acima do valor mínimo 

eficaz.29 Além disso, a resistência em sete de 135 pacientes residentes da mesma 

região amazônica do Brasil que receberam tratamento com CQ + PQ, mostrou que a 

resistência não ocorre somente com CQ, mas com a associação entre ela e a PQ.30  

 

Figura 6: Mapa mundial da resistência a antimaláricos 

 

 

 

 

Legenda: Mapa mundial com representação em cores da resistência a medicamentos mais 

comumente usados no tratamento da malária.
31 

 

Atualmente vários métodos de monitorização da resistência aos fármacos 

antimaláricos que incluem testes in vivo e in vitro tem sido desenvolvidos, o mais 

recente deles foi o desenvolvimento de marcadores moleculares. O primeiro 
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protocolo para monitorar a eficácia dos fármacos antimaláricos in vivo foi formulado 

em 1964 pela OMS.32 

Atualmente, esforços para identificar e contornar a resistência a fármacos 

vem sendo o objetivo de alguns trabalhos, e a utilização da fluorescência vem sendo 

muito empregada para este fim; e não só em estudos da resistência, mas também 

para descobertas futuras de novas drogas.33. 

Desta forma, estudos que visem esclarecer a patogênese das diferentes 

formas de malária; síntese de novos medicamentos antimaláricos, de sondas para 

monitorar mecanismos de resistência, de substâncias que possam facilitar o 

diagnóstico precoce, ou até mesmo que potencialize o efeito destes medicamentos 

utilizados nesta doença, a qual aflige populações mais carentes de países em 

desenvolvimento, possuem grande relevância científica e social e podem contribuir 

para a diminuição da alta taxa de mortalidade evidenciada nos indivíduos que foram 

acometidos pela malária, e diminuir a resistência de fármacos cada vez mais 

frequente.  

Sendo assim, propomos a síntese através da reação do tipo Suzuki-Miyaura 

de alguns compostos fluorescentes que possuem um grande potencial em serem 

utilizados em teste diagnóstico e que podem potencializar o efeito no tratamento 

com drogas como a Primaquina. 

 

1.6. Síntese: reação de Suzuki-Miyaura 

 

Algumas reações de acoplamento cruzado são muito utilizadas para se 

chegar a compostos com algum potencial biológico.  

Podemos citar as reações de acoplamento cruzado de alquenos34 (reação de 

Heck), compostos organoboro35 (reação de Suzuki-Miyaura), aminas36 (aminação 

catalisada por paládio) ou compostos organoestanho37 (acoplamento de Stille) para 

formar ligações carbono-carbono estão entre os mais utilizados em síntese 

orgânica.38 Mecanisticamente, estas reações começam com a adição oxidativa de 

um haleto de arila, alquenila, alquinila ou triflato de paládio (0) para formar um haleto 

de organopaládio (II) ou triflato.39 A eliminação redutiva regenera o catalisador de 

paládio (0), o qual pode então reiniciar outro ciclo catalítico. A reação de 

acoplamento catalisada por paládio entre haletos orgânicos ou triflatos com 
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organoboranas, sob condições básicas, é conhecida por Suzuki-Miyaura e é um 

método versátil para a formação de ligações carbono-carbono que tolera a presença 

de diversas funcionalidades.  

A reação de Suzuki-Miyaura é particularmente importante, pois compostos de 

boro possuem vantagens em relação aos outros organometálicos, incluindo 

acessibilidade e facilidade de extração do produto, toxicidade mínima e outros 

fatores ambientais. Por analogia com outros processos,40 acredita-se que o 

acoplamento de organoboranas ocorra através de um ciclo catalítico envolvendo três 

passos básicos: (1) adição oxidativa do carbono eletrofílico ao paládio zerovalente 

(PdL2) coordenativamente insaturado, onde L é normalmente um ligante fosfina, tal 

como P(C6H5)3, (2) transmetalação de um carbono nucleofílico do boro para o 

R´PdXL2 e (3) rápida eliminação redutiva do produto de acoplamento cruzado com a 

regeneração do catalisador PdL2 (figura 7). 

 

Figura 7: Ciclo catalítico da reação de Suzuki-Miyaura 

 

 

Legenda: Após a mistura de PdL2 e reagentes (RX, RR’) ocorre a formação de um complexo Pd(II), 

que após sofrer oxirredução forma o complexo Pd(0), seguido da adição oxidativa dando origem ao 

telureto de paládio intermediário. Posto a reagir com outros reagentes dará origem ao produto 

arilfurano.
41 

 

Sais de potássio de organotrifluoroboratos
42

 são a melhor opção para reações 

de Suzuki-Miyaura por apresentarem vantagens sobre os reagentes tradicionais de 
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boro (ácidos e ésteres borônico) recentemente utilizados, tais como: não são 

higroscópicos, tempo de estocagem a temperatura ambiente longo, são mais 

nucleofílicos, são menos tóxicos que reagentes organoestananas43, diferentemente 

dos organozinco e organomagnésio, eles possuem acentuada estabilidade oxidativa 

e térmica44 e, subprodutos inorgânicos das reações de organotrifluoroboratos são 

ambientalmente amigáveis e facilmente removidos por simples “workup”. 

Espécies insaturadas de telúrio são intermediárias extremamente úteis em 

síntese orgânica45 e podem ser aplicadas, via reação de acoplamento tipo Suzuki-

Miyaura, na formação de diferentes compostos e tipos de ligações carbono-carbono 

empregando sais de potássio de organotrifluoroboratos.46 

Compostos heterobiarílicos têm importantes propriedades biológicas e a 

unidade biarílica está presente em vários tipos de compostos de interesse incluindo 

produtos naturais, polímeros, materiais avançados, cristais líquidos, quimiosensores 

moleculares luminescentes e, moléculas de interesse medicinal.47, 48 A arquitetura α-

conjugada dos compostos heteroaromáticos tem grande importância na aplicação 

desta classe de compostos. Os compostos heterocíclicos aromáticos, principalmente 

os que contêm oxigênio, enxofre ou nitrogênio, também estão presentes em muitos 

produtos biologicamente ativos.49 

Como exemplo, antivirais usados em casos de herpes 5-furo-(6-hexilfenil)-

dUrd (Cf 1742) 1, 5-furo-(6-pentilfenil)-dUrd (Cf 1743) 2,50 alguns usados contra a 

hepatite C como E-tricoclina 3 e o ácido Z-imperatorina 4
51

 (figura 8) tem em suas 

estruturas anéis tetraidrofurânicos (estruturas 1 e 2) e furânicos (estruturas 3 e 4) 
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Figura 8: Antivirais 

 

 

Legenda: Exemplos de compostos heterocíclicos que possuem atividades biológicas.
50, 51 

 

Durante o desenvolvimento das reações de acoplamento tipo Suzuki-

Miyaura46 observamos que um subproduto resultante do homo-acoplamento, 2,5-

difenilfurano, emitia uma luz azul intensa quando iluminado com uma lâmpada de 

UV, usada para verificação de placas de cromatografia de camada delgada (CCD), 

(figura 9). 

 

Figura 9: Emissão da luz UV ao 2,5-difenilfurano 

 

Legenda: Características luminescentes do composto acima em solução, observadas ao emitir luz 

UV utilizada para análise de CCD.
49

 

 

Devido a esta observação, propomos algumas reações que nos permitiram a 

síntese de compostos 2,5-diarilfuranos fluorescentes acoplados ou não a fármacos, 
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que possam ser utilizados biologicamente marcando especificamente células ou 

parasitas. 

 

1.7. Fluorescência 

 

A fluorescência vem sendo muito utilizada para identificar, marcar ou sinalizar 

sistemas biológicos e ocorre tipicamente a partir de compostos aromáticos. Se dá 

pela absorção de radiação de uma molécula, onde após isto, passa para seu estado 

singleto de excitação. O elétron excitado está emparelhado a um nível maior de 

energia ao segundo elétron no estado fundamental. Consequentemente, o retorno 

ao estado fundamental de energia do elétron, ocorre rapidamente pela emissão de 

um fóton proveniente da transição dos estados singletos. As taxas de emissão de 

fluorescência são tipicamente 108 s-1, de modo que um tempo de vida de 

fluorescência típico é perto de 10 nanosegundos (10x10-9 s). O tempo de vida (τ) de 

um fluoróforo é o tempo médio entre a sua excitação e a volta ao estado 

fundamental.52 Para melhor compreensão da absorção e emissão de luz, o diagrama 

de Jablonski (figura 10) mostra todo esse processo. 

 

Figura 10: Diagrama de Jablonski 

 

 

Legenda: O estado singleto fundamental, primeiro estado excitado do singleto e segundo estado 

excitado do singleto são respectivamente S0, S1 e S2. E os estados de transições estão representados 

pelas setas verticais.
53
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Este diagrama ilustra a ocorrência da incidência de radiação em determinado 

comprimento de onda (λ) em dada molécula, os elétrons que estão em seu estado 

fundamental passam para um estado singleto excitado. Quando ocorre neste estágio 

uma relaxação vibracional, os elétrons voltam ao seu estado fundamental ocorrendo 

então, a emissão de luz, ou seja, quando uma molécula absorve energia, um elétron 

é promovido de um orbital ocupado para um orbital desocupado de mais alta 

energia. 

 Os dados espectrais de fluorescência apresentam-se como espectro de 

emissão, onde mostra a relação de intensidade de fluorescência e comprimento de 

onda que é emitido, onde, geralmente, a energia de emissão é menor que a de 

excitação. Então a fluorescência ocorre em energias mais baixas ou maiores 

comprimento de onda como visto na figura 11. 55, 56 

 

Figura 11: Espectros de excitação e emissão de um composto conhecido (quinino) 

 

 

 

Legenda: O quinino tem duas bandas de excitação em 250 nm e 350 nm, mas independente do 

comprimento usado para excitar a molécula o espectro de emissão de fluorescência tem um máximo 

em 450 nm.
56 

 

Algumas substâncias fluorescentes típicas (fluoróforos) são mostradas na 

figura 12. Um fluoróforo amplamente encontrado é a quinina, presente na água 

tônica que quando excitada pela luz ultravioleta do sol e ao retornar ao estado 
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fundamental, emite luz azul com um comprimento de onda perto de 450 nm. A 

primeira observação de fluorescência a partir de uma solução de quinina em luz 

solar foi relatada por Sir John Frederick William Herschel.53 

 

Figura 12: Estruturas de substâncias fluorescentes 

 

 

 

Legenda: Compostos fluorescentes em solução, observadas ao emitir luz UV.
53 

 

A fluorescência é expressa no espectro eletromagnético e ocorre pela energia 

eletromagnética, que é emitida através de qualquer corpo que esteja com a 

temperatura acima de zero, podendo ser considerado como uma fonte de energia 

eletromagnética. O Sol e a Terra são as duas principais fontes naturais de energia 

eletromagnética utilizadas no sensoriamento remoto da superfície terrestre.54  
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A energia eletromagnética é expressa de maneira contínua em função de seu 

comprimento de onda ou de sua frequência, denominada de "espectro 

eletromagnético". Apresenta subdivisões de acordo com as características de cada 

região. O espectro eletromagnético se estende desde comprimentos de onda muito 

curtos associados aos raios cósmicos, até as ondas de rádio de baixa frequência e 

grandes comprimentos de onda (figura 13).54 

 

Figura 13: Espectro eletromagnético: Visível 

 

 

 

Legenda: A região do espectro visível é característica por conter um conjunto de radiações 

eletromagnéticas que podem ser detectadas pelo sistema visual humano.
54

  

 

Dentro do espectro eletromagnético é possível ver e analisar o espectro 

visível, sendo possível observar nele, que o verde é detectado por um comprimento 

de onda diferente do azul, isso possibilita a visualização de moléculas fluorescentes 

azuis sintetizadas (faixa de 400 nm) independente do fluoróforo padrão utilizado 

para análises, como por exemplo, GFP (localizado ao redor de 500 nm – verde). 

Bioimagens de sondas fluorescentes baseadas em pequenas moléculas 

orgânicas vêm sendo cada vez mais indispensáveis na biologia moderna, uma vez 
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que fornecem informação dinâmica de localização; quantidade das moléculas, 

parasitas ou até mesmo células de interesse, sem a necessidade de engenharia 

genética da amostra, podendo até mesmo tratar e identificar doenças.57 

O acúmulo de sondas fluorescentes intracelular vem sendo descrita há muito 

tempo, como JOHNSON em 1979 que descreveu a Rodamina 123 como uma sonda 

específica para marcar as transformações causadas por vírus na mitocôndria.58,59 

Como já dito anteriormente, a fluorescência vem sendo muito utilizada quando 

se fala em malária principalmente pela sua facilidade em poder detectar facilmente 

comportamento de parasitas, mecanismos de fármacos e métodos diagnósticos; 

tudo para possibilitar a erradicação de todas as formas do Plasmodium que afeta 

muitos países, assim como o Brasil que ainda sofre com essa doença. 

A Cloroquina verde fluorescente (CQverde) (comercialmente disponível) é um 

análogo da CQ que interage com o parasita de uma forma semelhante a este 

fármaco. As suas propriedades de fluorescência permitem que seja monitorada por 

equipamento de fluorescência comum.  A utilização de CQverde permite a medição da 

susceptibilidade da CQ dentro de algumas horas. Sendo assim, é comprovada a 

possibilidade de acoplar substâncias fluorescentes a fármacos, e isso, pode 

contribuir para o conhecimento do mecanismo de resistência de drogas os quais, 

ainda são desconhecidos.60 

Há também uma preocupação em desenvolver não somente novas técnicas 

de análise de resultados e atuação dos medicamentos com fluorescência, mas de 

novos compostos ou drogas para aumentar a eficácia do diagnóstico da malária. 

Uma das técnicas já desenvolvidas com esta finalidade é baseada em citometria de 

fluxo fluorescente que faz somente a contagem de células com trofozoítos, podendo 

ser uma alternativa mais rápida do que métodos manuais tradicionais de contagem 

de células (Hematocitômetro).61  

Com essa preocupação no desenvolvimento de métodos de diagnóstico, 

análises de amostras e desenvolvimento de novos compostos utilizando a 

fluorescência para combater as diferentes formas da malária e sua resistência, a 

síntese uma nova classe de compostos fluorescentes com ação biológica, possui 

grande interesse pela sociedade. E este trabalho traz a síntese de alguns compostos 

fluorescentes com estas finalidades biomarcadoras. 
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1.8. Biomarcadores 

 

Esses novos compostos fluorescentes podem ser usados como 

biomarcadores, que são ferramentas valiosas para o desenvolvimento e eficácia de 

drogas, onde proporcionam maior precisão ou informações mais completas em 

relação a elas podendo até mesmo acompanhar a progressão de doenças. 

Desenvolvimentos em genômica, genética, imagem latente, têm destacado a 

importância de biomarcadores como indicadores clínicos úteis. Há algumas 

definições para biomarcadores, tendo como característica de medida e avaliada 

como um indicador dos processos biológicos patogênicos, processos de intervenção 

ou respostas terapêuticas farmacológicas. Embora existam diferentes categorias de 

biomarcadores, três categorias são mais relevantes: descoberta de alvo, 

visualização de mecanismo, e análise de resultado.  

Da mesma forma, os biomarcadores aumentariam substancialmente a 

resolução da progressão de doenças crônicas como o desenho de estudos clínicos e 

caracterização de investigação em artrite reumatóide, diabetes de tipo II, as doenças 

de Parkinson e de Alzheimer, estas chamadas doenças do século.62 

Atualmente a utilização de biomarcadores vem sendo de grande importância 

para o progresso da medicina e a síntese de compostos com este potencial pode 

trazer avanços não só em desenvolvimento de fármacos, mas também em 

tratamento de doenças, estudo de mecanismos de fármacos, estudo de patógenos, 

bactérias, etc. Enfim, os benefícios que podem ser produzidos para a sociedade na 

utilização desta recente abordagem pouco explorada é muito relevante. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O presente projeto teve como objetivo geral a síntese de compostos 2,5-

diarilfuranos fluorescentes através da reação de acoplamento cruzado tipo Suzuki-

Miyaura e sua utilização como sondas biomarcadoras de células eritrocíticas 

contaminadas por protozoários do gênero Plasmodium para fins de diagnóstico, 

pesquisa e uso no tratamento. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

i) Estudar a seletividade das moléculas sintetizadas 3-AFA e 3-AFA ala em 

relação a tipo (macrófagos, eritrócitos, hepatócitos) e estado (infectada ou 

não) celular. 

ii) Avaliar a atividade parasiticida destes compostos fluorescentes (3-AFA e 

3-AFA ala). 

iii) Acoplar o fármaco Primaquina na sonda 3-AFA (4-AFAPQ) e analisar sua 

eficácia em relação ao efeito farmacológico, ou seja, a potencialização do 

efeito por características seletivas da molécula.  

iv) Avaliar a citotoxicidade dos compostos sintetizados 

v) Utilização dos compostos fluorescentes sintetizados para diagnosticar a 

malária através de kits rápidos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais 

 

3.1.1. Reagentes e solventes 

 

Os reagentes utilizados obtidos comercialmente foram: furano; n-butillítio (n-

BuLi); n-bromobutano; telúrio elementar; óxido de prata (Ag2O); 1,1'-

bis(difenilfosfino)ferroceno (dppf); acetato de paládio (Pd(OAc)2); 4-

(metoxifenil)trifluoroborato de potássio; ácido 3-(aminofenil)borônico; bicarbonato de 

sódio (NaHCO3); di-terc-butil-dicarbonato (Boc); hidroxibenzotriazol (HOBt); N,N'-

diisopropilcarbodiimida (DIC); (4-carboxifenil)trifluoroborato de potássio; N, N-

diisopropiletilamina (DIPEA); 1,1' -bis (difenilfosfino) ferroceno paládio (II) dicloreto 

(Pd(dppf)Cl2); 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC); n-metilmorfolina; 

Primaquina (PQ); trietilamina (TEA); 4-(metilfenil)trifluoroborato de potássio; óxido de 

zinco (ZnO); (4-cianofenil)trifluoroborato de potássio; sulfato de magnésio (MgSO4); 

carbonato de sódio (Na2CO3); sulfato de sódio (Na2SO4). Além destes reagentes foi 

utilizado o aminoácido L-alanina (ala). 

Os solventes utilizados nas reações foram submetidos ao processo de 

secagem de acordo com Perrin.38 O THF (tetraidrofurano) foi refluxado sobre sódio 

metálico, utilizando como indicador a benzofenona e destilado para coleta 

imediatamente antes do uso. O restante dos solventes e dos reagentes foram 

obtidos através de fontes comerciais sem a necessidade de purificação antes do 

uso. 

As placas de cromatografia delgada, ferramenta para acompanhamento das 

reações, são de sílica gel UV254 (0,20 mm) obtidas comercialmente (Merck). Solução 

ácida de vanilina, luz ultravioleta e uma cuba contendo iodo triturado foram 

empregadas na interpretação e revelação dos produtos aplicados e eluídos nas 

placas de cromatografia delgada.  

Para algumas extrações foram utilizadas soluções saturadas de cloreto de 

amônio (NH4Cl), cloreto de sódio (NaCl), hidróxido de sódio (NaOH); ácido clorídrico 

(HCl) e água (H2O). 
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A concentração do reagente de alquil-lítio foi determinada através de titulação 

do mesmo com isopropanol, utilizando-se 1,10-fenantrolina como indicador.39 

A purificação de produtos através de cromatografia em coluna foi realizada 

utilizando colunas de vidro, sílica gel 60 (230-400 mesh - Merck) e um solvente ou 

mistura de solventes com gradiente adequado para cada produto. 

Quanto aos testes biológicos, foram utilizados tampão Stanning Buffer, 

preparado com PBS 1x e azida sódica, e este tampão com o pH controlado (7,2), 

meio suplementado RPMI 1640. Lâminas de microscopia cortadas e lapidadas (76 x 

26 mm) e lamínulas (24 x 24 mm) para preparação de esfregaços e análises 

microscopais. 

 

3.1.2. Equipamentos 

 

A técnica da cromatografia em fase gasosa foi empregada tanto para o 

acompanhamento das reações como na verificação da pureza de alguns compostos, 

para isso, um cromatógrafo gasoso, marca Agilent Technologies, modelo GC-HP 

6850, equipado com uma coluna HP-5, foi utilizado para esse fim, com fase móvel 

de N2 e detecção por ionização de chama. 

Os espectros de massa por impacto de elétrons foram obtidos com a 

utilização de um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa, 

Shimadzu CG/QP – 5050a (70 eV) equipado com uma coluna capilar DB-5 e Hélio 

como gás de arraste.  

Os produtos sintetizados foram caracterizados através de ressonância 

magnética nuclear (RMN), espectrometria de massas (EM), ponto de fusão (P.F) e 

massa de alta resolução. 

Os dados de RMN 1H e 13C foram obtidos em um equipamento Bruker DPX-

300. Os deslocamentos químicos (δ) estão relacionados em partes por milhão (ppm) 

em relação ao tetrametilsilano (TMS, utilizados como padrão interno para os 

espectros de RMN 1H), e CDCl3 para espectros de RMN 13C. Entre parêntese estão 

dispostas informações referentes a multiplicidade dos picos (s = singleto, sl = 

singleto largo, d = dupleto, t = tripleto, quart = quarteto, quint = quinteto, sex = 

sexteto, m = multipleto, dd = duplo dupleto, dt = duplo tripleto, td = triplo dupleto). A 
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dedução do número de hidrogênios foi realizada através da integração relativa e a 

constante de acoplamento (J) expressa em Hertz (Hz). 

Os valores de ponto de fusão foram determinados em aparelho Büchi B-545, 

não aferido. 

Para remoção dos solventes das soluções orgânicas, foram utilizados: rota-

evaporadores Büchi R 210 e R 205; linha de vácuo equipada com uma bomba de 

alto-vácuo da marca Boc Edwards, modelo RV8 Rotary Vane de dois estágios. 

Para purificação de alguns compostos foi utilizado cromatografia líquida de 

alta eficiência em fase reversa (RP-HPLC) em um sistema HPLC binário (20A 

Prominence, Shimadzu Co., Japan). As amostras foram injetadas em coluna C18 

(ACE® 250 x 4,6mm), com solventes (A) ácido acético / H2O (1:1000) e (B) ácido 

acético / acetonitrila / H2O (1:900:100) em fluxo constante de 1,2 mL/min. O 

gradiente utilizado foi de 10 a 80% de solvente B em 35 minutos para a solução em 

diclorometano e de 50 a 100% de solvente B em 38 minutos para a solução em H2O. 

As frações resultantes do processo foram coletadas em tubos separadamente e 

depois foram concentradas em sistema de concentração a vácuo. 

As frações também foram analisadas por espectrometria de massas no 

laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan, em um espectrômetro 

ESI-IT-Tof (Simadzu Co., Japão). As amostras foram diluídas em 50% acetonitrila 

em água, contendo 0,5% de ácido fórmico e, após a diluição foram injetadas 

diretamente no espectrômetro por injeção manual; em um injetor Rheodyne (modo 

positivo e negativo) com fluxo de 50 µL/min na mesma solução usada na diluição 

das amostras. A voltagem da interface utilizada foi de 4,5 kV e a voltagem do 

detector, 1,76 kV, com temperatura de 200 °C. A fragmentação foi feita por gás de 

colisão argônio, com 50% de energia e os espectros foram obtidos na faixa de 50 a 

2000 m/z. Os dados obtidos foram analisados pelo software LCMSsolution 

(Shimadzu Co., Japão). 

Os espectros de absorção foram adquiridos em espectrofotômetro Varian Cay 

50 e os espectros de emissão, em fluorímetro Varian Cary Eclipse. 

Para a análise dos tratamentos incubados com as sondas fluorescentes 

sintetizadas foi utilizado citômetro de fluxo FACSCanto II da BD, software FACSDiva, 

versão 6.1.3 e o filtro utilizado para visualização da sonda fluorescente sintetizada 

foi o Pacific Blue. E para a obtenção das imagens das células incubadas com as 
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sondas forarm utilizados microscópio AxioCam Imager M2, sendo que para a 

aquisição das imagens foi utilizado o programa da Zeiss (Axion Vision).; Microscópio 

confocal Zeiss, versão LSM780 com multifótons modelo Chamaleon e o programa 

de aquisição foi o Zen, microscópio este do INFARi e a análise primária de placas 

com poços para cultura celular e realização de experimentos para EC50, HepG2, 

entre outros, foi realizada em microscópio Axio Vert. A1 da Zeiss (tabela 2). 

 

Tabela 2: Microscópios utilizados para aquisição de imagens celular 

 

# Microscópio Programa Local 

1 AxioCam Imager M2 Zeiss (Axion Vision) 
ICB II (laboratório Prof. 

Claudio Marinho) 

2 
Confocal Zeiss, versão LSM780 com 

multifótons: Chamaleon 
Zen INFAR 

3 Axio Vert. A1 Zeiss (Axion Vision) ICB II (laboratório Prof. 
Claudio Marinho) 

 

Para a aquisição dos resultados de EC50, foi utilizado o Molecular Devices -  

SpectraMax® i3, software Soft Max Pro 6.4. Já para a obtenção dos gráficos de EC50 

foi utilizado o programa GraphPad Prisma, versão 5. 

Para análise de amostras para diagnóstico rápido da malária foi utilizado 

câmara escura para analisar ultravioleta com lâmpada de 4 Watts com emissão de 

fluorescência com comprimentos de onda em 254 nm e 365 nm. 

 

3.2. Métodos  

 

3.2.1 Síntese geral dos compostos fluorescentes 

 

Baseado na reação de Suzuki-Miyaura, segue esquema de reações. Este 

esquema representa a síntese geral necessária para obtenção dos compostos 

fluorescentes 3-AFA, 3-AFA ala e 4-AFAPQ. 

                                                             
i
Laboratório Multiusuário 6 do Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular (INFAR) da Escola 

Paulista de Medicina (EPM) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Rua Três de Maio, 100 

- Térreo, São Paulo, SP. 
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3.2.2. Síntese do 2-(butilteluro)furano (1). 

 

 

 

Em um balão de duas bocas (100 mL), previamente flambado e sob fluxo de 

nitrogênio adicionou-se n-BuLi (20 mmol; 9,2 mL; 1,0 eq.) gota a gota em THF seco 

(60 mL) a uma temperatura de -78 °C e agitado por 1 hora. Após, adição de telúrio 

elementar (20 mmol; 2,54 g; 1,0 eq.) a -40 °C, para gerar o telurolato de lítio 

correspondente, foi deixado overnight, e por fim foi adicionado o brometo de n-butila 

(25 mmol; 2,8 mL; 1,25 eq.) gota a gota a -10 °C sendo agitado por mais 2 horas a 

temperatura ambiente. A reação foi finalizada com uma solução de NH4Cl e extraída 

com acetato de etila (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram combinadas e secas com 

MgSO4. A purificação foi realizada em coluna cromatográfica com sílica gel flash e 

eluída com hexano.63  

O produto foi obtido na forma de um líquido amarelo com rendimento de 80% 

(3,7 g).  

Dados espectroscópicos: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,63 – 7,56 (m, 1H); 

6,81 – 6,73 (m, 1H); 6,40 – 6,31 (m, 1H); 2,91 – 2,69 (m, 2H); 1,77 (dt, J = 15,2; 7,4 

Hz, 2H); 1,49 – 1,31 (m, 2H); 0,91 (t, J = 7,3 Hz, 3H);  13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 

148,35 (s); 125,60 (s); 118,41 (s); 111,67 (s); 33,90 (s); 24,72 (s); 13,31 (s); 9,82 (s). 
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MS m/z (%): 254 (52), 252 (47), 250 (29), 196 (33), 166 (18), 68 (59), 57 (64), 41 

(100). 

 

3.2.3. Síntese do 2-(4-metoxifenil)furano (2). 

 

 

 

Em um balão de duas bocas (100 mL) sob atmosfera de nitrogênio, foram 

adicionados metanol seco (30 mL), 2-(butilteluro)furano (1) (4 mmol; 1,008 g; 1,0 

eq.), óxido de prata (8 mmol; 1,856 g; 2,0 eq.); dppf (4 mmol; 0,443 g; 20 mol%) e 

acetato de paládio (II) (4 mmol; 0,089 g; 10 mol%). Em seguida, adicionou-se o sal 

de p-metoxifeniltrifluoroborato de potássio (4.4 mmol; 0,941 g; 1,1 eq.) e a reação 

agitada a temperatura ambiente até o consumo total do material de partida, 

acompanhada por CCD. Após duas horas, a reação foi filtrada em Celite®; extraída 

com acetato de etila e uma solução saturada de NH4Cl (3 x 30 mL). A fase orgânica 

foi seca com MgSO4 e o solvente removido sob pressão reduzida. A purificação foi 

realizada em coluna cromatográfica com sílica gel flash e eluída em hexano.63  

O produto foi obtido como um sólido amarelado com rendimento de 65% 

(0,500 g).  1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,52 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,34 (d, J = 0,9 Hz, 

1H); 6,84 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 6,43 (d, J = 3,3 Hz, 1H); 6,36 (dd, J = 3,1; 1,8 Hz, 1H); 

3,75 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 159,07 (s); 154,08 (s); 141,38 (s); 125,26 

(2) (s); 124,09 (s); 114,15 (2) (s); 111,51 (s); 103,37 (s); 55,31 (s). MS m/z (%): 174 

(78), 159 (67), 131 (16), 77 (14), 43 (100). 
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3.2.4. Síntese do 2-(butiltelanil)-5-(4-metoxifenil)furano (3). 

 

 

 

Em um balão de duas bocas sob atmosfera de nitrogênio foi adicionado THF 

seco (20 mL); 2-(4-metoxifenil)furano (2) (4 mmol; 0,696 g; 1,0 eq.) a temperatura a -

78 °C foi adicionado lentamente n-BuLi (4,4 mmol; 2,26 mL; 1,1 eq.) e agitado por 3 

horas. Em seguida, foi adicionado telúrio elementar (4,4 mmol; 0,558 g; 1,1 eq.) a 

uma temperatura de -40 °C e agitado adicionalmente por mais 3 horas. Após este 

tempo, foi adicionado o brometo de n-butila (4,4 mmol; 0,602 g; 0,47 mL; 1,1 eq.) a -

10 °C e agitado em temperatura ambiente por 6 horas. A reação foi finalizada com 

uma solução saturada de NH4Cl e extraída com acetato de etila (3 x 15 mL). As 

fases orgânicas combinadas foram secas com MgSO4 e o solvente removido sob 

pressão reduzida. A purificação foi realizada em coluna cromatográfica com sílica 

gel flash e eluída em hexano.64  

O produto foi obtido como um líquido avermelhado com rendimento de 83% 

(1,3 g).  

Dados espectrais: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,55 – 7,48 (m, 2H); 6,83 (d, J 

= 8,8 Hz, 2H); 6,71 (d, J = 3,2 Hz, 1H); 6,36 (d, J = 3,3 Hz, 1H); 3,73 (s, 3H); 2,72 (t, 

J = 7,5 Hz, 2H); 1,77 – 1,61 (m, 2H); 1,31 (dt, J = 14,5; 7,4 Hz, 2H); 0,81 (t, J = 7,3 

Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 160,00 (s); 159,33 (s); 127,88 (2) (s); 125,34 

(d, J = 12,7 Hz); 123,54 (s); 117,18 (s); 114,14 (2) (s); 105,54 (s); 55,32 (s); 33,90 

(s); 24,75 (s); 13,37 (s); 10,28 (s). MS m/z (%): 360 (33), 358 (26), 356 (20), 303 

(36), 301 (34), 299 (21), 275 (14), 273 (9), 271 (8), 187 (6), 175 (10), 174 (78), 159 

(11), 146 (13), 145 (100), 130 (10), 115 (6), 102 (22), 92 (4), 77 (7), 76 (7), 63 (5), 55 

(4), 41 (9).              
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3.2.5. Síntese do 2-(3-aminofenil)-5-(4-metoxifenil)furano (3-AFA) (4). 

 

 

 

 

Em um balão de duas bocas (50 mL) sob atmosfera de nitrogênio, foram 

adicionados o 2-(butiltelanil)-5-(4-metoxifenil)furano (3) (2 mmol; 0,720 g; 1,0 eq.); 

óxido de prata (4 mmol; 0,928 g; 2,0 eq.); dppf (2 mmol; 0,221 g; 20 mol%) e 

Pd(OAc)2, (2 mmol; 0,044 g; 10 mol%) em metanol seco (15 mL). Em seguida 

adicionado o cloridrato do ácido 3-(aminofenil)borônico (2 mmol; 0,348 g; 1,0 eq.) e 

agitado a temperatura ambiente overnight. A mistura foi filtrada em Celite
®
 e o 

filtrado extraído com acetato de etila e uma solução de NH4Cl (3 x 30 mL). A fase 

orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente removido sob pressão reduzida. A 

purificação foi realizada em coluna cromatográfica com sílica gel flash e eluída em 

hexano/acetato de etila 44/6.64  

Foi obtido um sólido amarelo com rendimento de 55% (0,128 g).  

Dados: PF=150,5-151,8 °C dec.; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,69 (dd, J = 

6,8; 2,0 Hz, 1H); 7,28 (s, 1H); 7,20 (dd, J = 13,5; 5,9 Hz, 1H); 7,15 – 7,08 (m, 1H); 

6,96 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 6,69 (d, J = 3,4 Hz, 2H); 6,62 (dd, J = 8,5; 2,7 Hz, 2H); 5,32 

(s, 1H); 5,32 (s, 1H); 3,87 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 159,08 (s); 153,29 (s); 

152,88 (s); 146,66 (s); 131,89 (2) (s); 129,63  (s); 125,18 (2) (s); 124,01 (s); 114,21 

(2) (t, J = 7,8 Hz); 110,09 (s); 107,19 (s); 105,60 (2) (s); 55,34 (s). MS m/z (%) 266 
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(18), 265 (100), 251 (13), 250 (69), 237 (4), 222 (7), 204 (1), 194 (3), 176 (2), 165 

(3), 145 (2), 133 (24), 125 (3), 111 (16), 97 (6), 84 (3), 65 (4), 44 (14). 

 

3.2.6. Proteção do grupo amina do aminoácido L-alanina (5). 

 

 

 
Para o acoplamento do aminoácido L-alanina com a sonda 3-AFA (4), se fez 

necessário a proteção do grupo amina da molécula do aminoácido para que 

houvesse um direcionamento no acoplamento da sonda na porção ácido carboxílico 

e o grupo amina ficasse livre na molécula. 

Em um balão de duas bocas (50 mL) foram adicionados L-alanina (5 mmol; 

0,445 g; 1,0 eq.), bicarbonato de sódio (5 mmol; 0,630 g; 1,5 eq.), Boc (5 mmol; 1,63 

g; 1,5 eq.) em metanol (6 mL) e água (6 mL). A reação foi agitada por 36 horas. 

Após este tempo e não havendo mais material de partida a reação foi finalizada com 

uma solução de HCl e o pH ajustado para 2. A extração foi realizada com acetato de 

etila e NH4Cl (3 x 10 mL).65  

Foi obtido um sólido branco com 90% de rendimento (0,816 g).  

Dados: PF= 79-83 °C dec.; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 10,79 (s, 1H); 6,66 

(s, 1H); 4,51 – 3,94 (m, 1H); 1,76 – 1,04 (m, 6H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 177,70 

(s); 155,51 (s); 80,20 (s); 49,11 (s); 28,65 (3) (t, J = 58,6 Hz); 18,33 (t). 

 

3.2.7. Síntese do 1-(3-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)fenilamino)-1-

oxopropano-2-il-carbamato de terc-butila ou 3-AFA N-Boc-Ala (6). 
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Em um balão de 2 bocas de 50 mL sob atmosfera de nitrogênio, foi 

adicionado o composto N-Boc-alanina (5) (0,25 mmol; 47 mg; 2,0 eq.), o HOBt (0,25 

mmol; 33 mg; 2,0 eq.) e o DIC (0,25 mmol; 31 mg; 0,04 mL; 2,0 eq.) em THF seco (5 

mL). O sistema reacional foi resfriado em banho de gelo e agitado por 1 hora. Após 

este tempo, foi adicionado o 2-(3-aminofenil)-5-(4-metoxifenil)furano (4) (0,125 mmol; 

33 mg; 1,0 eq.) e a reação agitada por 20 horas a temperatura ambiente. A reação 

foi extraída com solução aquosa de HCl 1M (12 mL); solução aquosa 5% de 

NaHCO3  (12 mL) e água (12 mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente 

removido sob pressão reduzida. A purificação foi realizada em coluna cromatográfica 

com sílica gel flash e eluída em mistura de acetato de etila e hexano66 (11/50).  

O produto foi obtido na forma de um sólido amarelo em 65% (0,031 g).  

Dados espectrais: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,55 (s, 1H); 7,86 (s, 1H); 7,65 

(d, J = 8,7 Hz, 3H); 7,41 (t, J = 7,4 Hz, 3H); 7,33 – 7,23 (m, 2H); 6,93 (d, J = 8,7 Hz, 

3H); 6,68 (d, J = 3,2 Hz, 1H); 6,56 (d, J = 3,3 Hz, 1H); 4,37 (s, 1H); 3,84 (s, 4H); 1,66 

(s, 1H); 1,47 (d, J = 8,7 Hz, 15H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 171,16 (s); 159,12 (s); 

153,54  (2) (s); 152,22 (s); 138,30 (s); 131,61 (s); 129,23 (s); 125,24 (2) (s); 123,86 

(s); 119,46 (s); 118,49 (s); 114,80 (s); 114,17 (2) (s); 107,74 (s); 105,68 (s); 80,76 (s); 

55,33 (2) (s); 28,34 (3) (s); 17,67 (s). 

 

3.2.8. Síntese do (S)-2-amino-N-(3-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)fenil) 

propanamida (3-AFA ala) (7). 
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Nesta reação é possível observar a desproteção da porção amina deste 

composto para realização dos testes biológicos e avaliação da capacidade de a 

molécula penetrar nas células de modo a carrear outros compostos de maneira 

seletiva, mantendo suas características fluorescentes. Para isso, foi realizado o 

seguinte procedimento: 

Em um balão de duas bocas de 25 mL sob atmosfera de nitrogênio e refluxo 

foi adicionado (S)-terc-butil(1-((3-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)fenil)amino)-1-

oxopropano-2-il)carbamato (6) (0,04 mmol; 20 mg; 1,0 eq.) em THF (3 mL); t-BuOK 

(0,04 mmol; 13,5 mg; 3,0 eq.) e H2O ( 0,04 mmol; 1 μL). A reação foi agitada em 

refluxo por 12 horas. Após este tempo a reação voltou a temperatura ambiente e foi 

finalizada com ácido cítrico 10% (1 g/ 5 mL H2O). A reação foi agitada por mais 1 

hora. Em seguida, ajustou-se o pH da solução em 10-12 com NaOH 6M. A fase 

aquosa foi extraída com acetato de etila (3 x 10 mL). A fase orgânica foi seca com 

MgSO4 e concentrada a vácuo.67 A purificação foi realizada em HPLC preparativo 

onde, A (H2O 100%) e B (Acetonitrila 42,5%/ Metanol 42,5% e 15% H2O); a coluna 

utilizada foi Zoreax SB C18, 5 micras; 9.4 x 250 mm.  

O produto foi obtido em um sólido branco com rendimento de 90% (18 g).  

Dados espectrais: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,51 (s, 1H); 7,87 (s, 1H); 7,66 

(d, J = 8,8 Hz, 1H); 7,42 (t, J = 8,6 Hz, 1H); 7,31 (d, J = 7,8 Hz, 2H); 7,26 (d, J = 4,2 

Hz, 1H); 6,93 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 6,70 (d, J = 3,4 Hz, 1H); 6,57 (d, J = 3,4 Hz, 1H); 

5,08 (d, J = 6,9 Hz, 2H); 4,24 (d, J = 66,9 Hz, 1H); 3,84 (s, 3H); 1,77 – 1,20 (m, 3H). 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 170,92 (s); 159,15 (s); 153,61 (s); 152,21 (s); 138,28 

(s); 131,67 (s); 129,29 (s); 125,26 (s); 123,85 (s); 119,51 (s); 118,49 (s); 114,78 (s); 

114,18 (2) (s); 107,76 (s); 105,68 (2) (s); 55,33 (s); 51,06 (s); 28,33 (s). 

 

3.2.9. Síntese do 4-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)ácido benzóico (8). 

 

Em um balão de 2 bocas (50 mL) sob refluxo e atmosfera de nitrogênio foram 

adicionados o 2-(butiltelanil)-5-(4-metoxifenil)furano (3) (0,5 mmol; 0,180 g; 1,0 eq.); 

(4-carboxifenil)trifluoroborato de potássio (0,5 mmol; 0,159 g; 1,4 eq.); DIPEA (0,5 

mmol; 0,193 g; 261 µL; 3,0 eq.); Pd(dppf)Cl2 (0,5 mmol; 0,028 g; 7 mol%) em 

metanol seco (10 mL). A reação foi agitada sob refluxo por 18 horas. Evaporei o 

solvente antes da extração. A extração foi realizada com água (20 mL) e acetato de 
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etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas combinadas foram secas com MgSO4 e 

concentrada a vácuo.68 A purificação foi realizada em coluna com sílica gel flash e 

eluída com uma mistura de acetato de etila (50 mL) e três gotas de acetona.  

O produto foi obtido como um sólido marrom com rendimento de 62% (80 

mg).  

Dados: PF=210-225 °C dec.; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,52 (d, J = 4,9 Hz, 

2H); 7,34 (s, 2H); 6,85 (s, 4H); 6,40 (d, J = 19,8 Hz, 2H); 3,75 (s, 3H).  

 

 

 
 

Algumas alterações na estequiometria da reação foram realizadas para 

encontrar a melhor rota sintética e se chegar ao produto desejado com rendimentos 

satisfatórios como mostra a tabela 3. 

 

Tabela 3: Alteração na estequiometria da reação 

ArBF3K 

(Equiv.) 

Base 

(Equiv.) 

Catalisador 

(Equiv.) 

Rend. (%) 

produto final 

1,4 1,5 5 mol % 23 

1,0 2,0 10 mol % 25 

1,7 3,0 7 mol % 45 

2,0 3,0 7 mol % 62
a 

2,0 3,0 7 mol % 54
b 

a 
Rendimento isolado; 

b 
Solvente: DMF. 
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Além destas alterações foram realizadas mais duas tentativas de rota sintética 

para chegar ao produto 8 de maneira mais rápida, mas o mais importante, de 

maneira mais eficiente.  

Com isso, segue as reações adicionais para a formação de intermediários, 

seguida pela tentativa da obtenção do composto 8. 

 

3.2.10. Síntese do 4-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)benzonitrila (10). 

 

 

 

Em um balão de duas bocas (50 mL) sob atmosfera de nitrogênio, foram 

adicionados metanol seco (10 mL); 2-(butiltelanil)-5-(4-metoxifenil)furano (3) (0,5 

mmol; 0,180 g; 1,0 eq.), óxido de prata (0,5 mmol; 0,232 g; 2,0 eq.); dppf (0,5 mmol; 

0,055 g; 20 mol%) e acetato de paládio (II) (0,5 mmol; 0,011 g; 10 mol%). Em 

seguida, adicionou-se o sal de (4-cianofenil)trifluoroborato de potássio (0,5 mmol; 

0,114 g; 1,1 eq.) e a reação agitada a temperatura ambiente até o consumo total do 

material de partida, acompanhada por CCD. Após cinco horas, a reação foi filtrada 

em Celite®; extraída com acetato de etila e uma solução saturada de NH4Cl (3 x 10 

mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente removido sob pressão 

reduzida.64 A purificação foi realizada em coluna cromatográfica com sílica gel flash 

e eluída com hexano: acetato de etila 90:10%.  

Foi obtido o produto com uma coloração amarela com rendimento de 62% 

(0,084 g).  

Dados espectrais: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,70 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,5 – 

7,55 (m, 2H); 7,41 (s, 1H); 7,34 (d, J = 6,7 Hz, 1H); 7,19 (s, 1H); 6,89 (d, J = 7,9 Hz, 

1H); 6,80 (d, J = 3,3 Hz, 1H); 6,57 (d, J = 3,3 Hz, 1H); 6,53 (s, 1H); 3,78 (s, 3H). 13C 

NMR (75 MHz, CDCl3) δ 158,65 (s); 142,49 (2) (s); 131,68 (2) (d, J = 22,5 Hz); 

130,31 (s); 127,12 (2) (d, J = 35,2 Hz); 124,36 (2) (d, J = 25,9 Hz); 122,52 (s); 117,34 

(s); 113,30 (3) (s); 109,53 (s); 105,12 (2) (s); 54,33 (s). 
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3.2.11. Reação do 4-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)ácido benzóico (8a). 

 

 

 

Em um balão de 2 bocas (50 mL) sob refluxo e atmosfera de nitrogênio foi 

adicionado o 4-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)benzonitrila (10) (0,25 mmol; 0,068 g; 1,0 

eq.) e solução de NaOH 2M (0,25 mmol; 0,4 mL; 1,0 eq.) e a reação agitada em uma 

temperatura de 100 °C overnight. A reação foi finalizada com NH4Cl e extraída com 

acetato de etila (3 x 10 mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente 

removido sob pressão reduzida.71 Uma amostra foi enviada para o RMN e foi 

comprovado que não houve a formação do produto desejado.  

 

3.2.12. Síntese do 2-(4-metoxifenil)-5-(p-toluil)furano (11). 

 

 

 

Em um balão de duas bocas (50 mL) sob atmosfera de nitrogênio, foram 

adicionados metanol seco (10 mL), 2-(butiltelanil)-5-(4-metoxifenil)furano (3) (1 

mmol; 0,360 g; 1,0 eq.), óxido de prata (1 mmol; 0,464 g; 2,0 eq.); dppf (1 mmol; 

0,110 g; 20 mol%) e acetato de paládio (II) (1 mmol; 0,022 g; 10 mol%). Em seguida, 

adicionou-se o sal de p-metilfeniltrifluoroborato de potássio (1,1 mmol; 0,217 g; 1,1 

eq.) e a reação agitada a temperatura ambiente até o consumo total do material de 

partida, acompanhada por CCD. Após cinco horas, a reação foi filtrada em Celite®; 

extraída com acetato de etila e uma solução saturada de NH4Cl (3 x 10 mL). A fase 

orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente removido sob pressão reduzida. A 

purificação foi realizada em coluna cromatográfica com sílica gel flash e eluída com 

hexano.64  
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Foi obtido o produto com uma coloração amarela com rendimento de 62% 

(0,162 g).  

Dados espectrais: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,64 (ddd, J = 11,1; 7,5; 2,3 

Hz, 2H); 7,25 (s, 1H); 7,20 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 6,98 – 6,88 (m, 2H); 6,64 (d, J = 3,4 

Hz, 1H); 6,58 (d, J = 3,4 Hz, 1H); 6,51 – 6,41 (m, 1H); 3,83 (d, J = 4,3 Hz, 3H); 2,37 

(s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 159,06 (s); 153,07 (d, J = 8,6 Hz); 136,95 (s); 

129,39 (3) (s); 128,32 (2) (s); 125,21 (2) (d, J = 9,5 Hz); 123,58 (s); 114,19 (2) (d, J = 

4,1 Hz); 111,54 (s); 106,47 (s); 105,62 (s); 55,32 (d, J = 2,1 Hz); 21,28 (s). 

 

3.2.13. Reação do 4-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)ácido benzóico (8b). 

 

 

 

 

Em um balão de 2 bocas (25 mL) sob refluxo e atmosfera de nitrogênio foi 

adicionado o 2-(4-metoxifenil)-5-(p-toluil)furano (11) (0,5 mmol; 0,132 g; 1,0 eq.); 

ZnO (0,5 mmol; 0,010 g; 0,25 eq.) em DMF (4 mL). A reação foi aquecida a uma 

temperatura de 90 °C e agitada por 1 hora. Como neste tempo não houve a 

formação do produto, agitou overnight. A reação voltou a temperatura ambiente e foi 

filtrada. O filtrado foi lavado com H2O e extraído com DCM (3 x 10 mL). A fase 

orgânica foi seca com Na2SO4 e o solvente removido sob pressão reduzida.70 A 

purificação foi realizada em coluna cromatográfica com sílica gel flash e eluída com 

acetato de etila: metanol: 90:10%. A reação não ocorreu sob essas condições, 

sendo possível recuperar o material de partida. 
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3.2.14. Síntese do composto acoplado a Primaquina: 4-(5-(4-

metoxifenil)furano-2-il)-N-(4-((6-metoxiquinolina-8-il)amino)pentil)benzamidas 

(4-AFAPQ)  (9). 

 

Em um balão de 2 bocas (50 mL) sob atmosfera de nitrogênio foram 

adicionados 4-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)ácido benzóico (8) (0,2 mmol; 58,8 mg; 

1,0 eq.), EDC (0,2 mmol; 49,6 mg; 1,3 eq.), a reação foi agitada por 40 minutos em 

1,4-dioxano. Após este tempo, foi adicionado HOBt (0,2 mmol; 32,4 mg; 1,2 eq.); 

Primaquina (0,2 mmol; 91 mg; 1,0 eq.), n-metilmorfolina (0,2 mmol; 32,9 mg; 1,5 eq.) 

e a reação foi agitada em temperatura ambiente overnight. Após 24 horas de reação, 

não houve a formação do produto desejado. Foram realizadas algumas 

modificações na reação (tabela 4) para se chegar ao produto final, mas todas as 

tentativas não tiveram êxito.66 

 

 

Tabela 4: Alteração na estequiometria, método e solvente da reação 

 

Composto 8
a 

(Equiv.) 
Ativante

b 

(Equiv.) 
Antiracemizante

c

(Equiv.)
 

Base 
(Equiv.) 

Fármaco 
(Equiv.) 

Solvente 
Rend 
(%) 

1,0 1,3 1,2 1,5 1,0 1,4-dioxano n.r. 

1,2 2,0 2,0 2,0 1,5 THF n.r. 

2,0 1,7 1,7 3,0 1,7 THF/ H2O n.r. 

1,5 1,0 1,5 4,0 2,0 THF/ DMF n.r.
d 

1,0 1,3 1,2 4,0 1,5 DMF n.r.
d 

a
4-(5-(4-metoxifenil)furano-2-il)ácido benzóico (8); 

b
EDC, 

c
HOBt, 

d
 ultrassom. 

 

Pelo insucesso nas tentativas acima mostradas, outra rota sintética foi 

adotada para conseguir realizar o acoplamento e chegar ao produto desejado. 
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No esquema a seguir, nas condições mostradas, é possível ver que houve o 

acoplamento do composto (9) com a PQ. 

 

3.2.15. Síntese do composto acoplado a Primaquina: 4-(5-(4-

metoxifenil)furano-2-il)-N-(4-((6-metoxiquinolina-8-il)amino)pentil)benzamidas 

(4-AFAPQ)  (9). 

 

 

 

 

 

 

Em um balão de duas bocas (50 mL) sob atmosfera de nitrogênio, foram 

adicionados Primaquina (2,5 mmol; 1,137 g; 1,0 eq.) em DMF (25 mL) e TEA (2,5 

mmol; 1,39 mL; 4,0 eq.) em banho de gelo (0 °C). Adicionei o composto com ácido 

carboxílico (8) (2,5 mmol; 0,882 g; 1,2 eq.). O pH da solução foi ajustado para 7-8 

com n-metilmorfolina (20 µL). Adicionei HOBt (2,5 mmol; 0,405 g; 1,2 eq.) e DIC (2,5 

mmol; 463 µL; 1,2 eq.) e o pH ajustado novamente para 7-8. A reação foi agitada em 

temperatura ambiente overnight e monitorada por TLC. A mistura foi diluída com 0,2 

M de Na2CO3 (15 mL) (pH 11), o produto extraído com éter etílico (3 x 10 mL) e 

lavado com 0,2 M de ácido cítrico (15 mL) (pH 2). O produto orgânico foi seco com 

Na2SO4 e o solvente removido totalmente sob pressão reduzida.69 A purificação foi 
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realizada em HPLC preparativo com gradiente de 50-100 de B, onde, A (H2O 100%/ 

ácido acético 0,1%): B (Acetonitrila 90%/ H2O 10%/ ácido acético 0,1%).  

O produto foi obtido como um sólido preto com rendimento de 85% (5 mg). 

Dados: PF= 81-87 °C dec.; 1H NMR (300 MHz, Acetona) δ 8,51 (dd, J = 4,1; 

1,3 Hz, 1H); 8,08 – 7,88 (m, 2H); 7,89 – 7,67 (m, 2H); 7,35 (dd, J = 8,2; 4,2 Hz, 1H); 

7,05 – 6,94 (m, 2H); 6,81 (d, J = 3,5 Hz, 2H); 6,44 (d, J = 2,3 Hz, 2H); 6,44 (d, J = 2,3 

Hz, 1H); 6,33 (d, J = 2,3 Hz, 1H); 6,16 (d, J = 8,5 Hz, 1H); 4,43 – 4,10 (m, 1H); 3,84 

(d, J = 4,8 Hz, 6H); 3,47 (d, J = 5,5 Hz, 2H); 2,87 (s, 1H); 1,88 – 1,66 (m, 4H); 1,29 

(d, J = 6,3 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, Acetona) δ 166,89 (s); 160,59 (d, J = 5,9 Hz); 

155,12 (s); 152,69 (s); 146,06 (s); 145,03 (s); 135,53 (2) (s); 134,41 (s); 133,92 (s); 

130,96 (s); 128,67 (s); 126,18 (2) (s); 124,34 (2) (s); 123,86 (2) (s); 122,78 (s); 

115,21 (2) (s); 110,02 (s); 107,03 (2) (s); 97,38 (s); 92,52 (s); 55,70 (s); 55,48 (s); 

48,52 (s); 40,49 (s); 34,93 (s); 27,27 (s); 20,87 (s). 

 

3.3. Obtenção de animais e parasitas para testes biológicos 

 

O presente trabalho foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

(Protocolo CEUA/FCF/496). 

Para a realização dos ensaios, foram utilizados camundongos da linhagem 

Balb/c, machos, adultos, entre 9 a 10 semanas de idade, e peso entre 22-24 g, 

fornecidos pelo biotério do Instituto de Química e da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos em 

condições normais de biotério, com luz e temperatura controlada e dieta regular 

(água e comida a vontade).  

Para a obtenção dos parasitas, um criotubo contendo 106 EI/mL (eritrócitos 

infectado/mL), sendo este da espécie P. berghei ANKA expresso pela proteína GFP, 

foi fornecido pela Profa. Dra. Sabrina Epiphanio (CEUA-ICB nº 24, folha 16 do livro 

3) do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, para o preparo de mais criotubos e 

posterior realização dos experimentos.  
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3.4. Testes com diferentes tipos celulares 

 

Os experimentos realizados a seguir, foram em colaboração com Laboratório 

de Toxicologia da Profa. Tit. Dra. Sandra H. P. Farsky do Departamento de 

Toxicologia e Análises Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo.  

 

3.4.1. Obtenção de macrófagos primários para avaliação da capacidade 

de penetração da sonda 3-AFA 

 

Este experimento foi realizado para avaliar a capacidade da sonda sintetizada 

(3-AFA) penetrar em macrófagos primários e expressar sua fluorescência 

especificamente, através da avaliação por citometria de fluxo e microscopia de 

fluorescência. 

Macrófagos primários foram obtidos da cavidade peritoneal de camundongos 

Balb/c, machos, adultos, após 5 dias da injeção intra-peritoneal de 3 mL de 

tioglicolato de sódio a 4%. Os animais foram anestesiados com cloridrato de 

ketamina (77 mg/Kg) e cloridrato de xilazina (7 mg/Kg) e exsanguinados por secção 

da artéria carótida e o lavado da cavidade peritoneal contendo tampão fosfato-salino 

(PBS) foi coletado. Este material coletado foi centrifugado (600 g, 10 min), 

ressuspendido em 1 mL de PBS estéril, e o número total de macrófagos quantificado 

em câmara de Neubauer por microscopia óptica.  

Após a obtenção destas células, colocou-se lamínulas em poços de placas de 

cultura celular, adicionados 500 µL (1x106) células e 1 mL de meio de cultura RPMI 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (RPMI 10). Após a adição foi para 

incubadora com temperatura de 37 °C e controle de CO2, deixando por 1 dia para 

que estas células aderissem a lamínula.  

Após este tempo de incubação, foi adicionada a sonda 3-AFA em uma 

concentração de 15 µM em cada poço e incubado na mesma placa nos seguintes 

tempos: 30 minutos e 1 hora. 

Outra placa foi preparada com a alteração da concentração da sonda 3-AFA 

para 25 µM com exposição de 30 minutos e 1 hora. Após o tempo de incubação, os 

poços foram lavados (5 x 1 mL) com PBS e a lamínula com as células aderidas foi 
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colocada em uma placa de Petri, adicionando-se RPMI 10 e a realização da análise 

no microscópio 1 da tabela 2. 

 

3.4.2. Obtenção de células da linhagem RAW 264.7 para avaliação da 

capacidade de absorção da sonda 3-AFA 

 

Os macrófagos da linhagem RAW 264.7 foram mantidos em atmosfera de 5% 

de CO2 a 37°C em meio com RPMI 10. 

Na primeira placa de cultura com 1x104 células/poço, foi adicionada uma 

concentração de 15 µM da sonda fluorescente 3-AFA e na segunda placa adicionou 

a sonda em uma concentração de 25 µM, ambas em HBSS; com a variação dos 

tempos de incubação, onde em cada placa, o tempo foi de 30 minutos e 1 hora 

respectivamente, e com o controle da temperatura (37 °C), CO2 (5%) e umidade. 

Após transcorrer o tempo de incubação, o meio de cultura foi retirado, 

lavagem das amostras com PBS (5 x 1 mL) e a lâmina foi transferida para uma placa 

de Petri com o HBSS. Foi realizada a microscopia (microscópio 1) para a 

visualização dos resultados. 

 

3.4.3. Obtenção dos eritrócitos: animal e humano 

 

A obtenção dos eritrócitos de animais (infectados pelo P. berghei GFP) e 

sangue humano infectado com P. falciparum 3D7 se deu através das técnicas 

abaixo descritas para avaliar a capacidade dos compostos fluorescentes sintetizados 

(3-AFA e 4-AFAPQ) marcarem estas células seletivamente. 

Os eritrócitos provenientes de animais utilizados neste trabalho foram obtidos 

a partir de camundongos sadios, os quais foram infectados com P. berghei ANKA 

GFP (Green Fluorescent Protein), uma proteína produzida pelo cnidário Aequorea 

victoria que emite fluorescência na zona verde do espectro visível, sendo possível 

monitorar a localização desta proteína no organismo. 

A partir do criotubo contendo 1 mL de sangue com 106 EI com P. berghei GFP 

cedido pela Profa. Sabrina, 200 µL deste sangue foi inoculado em um animal que, 

após o desenvolvimento da parasitemia serviu como fonte para o fornecimento de 

alíquotas de sangue infectado para o preparo de outros criotubos.  
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A coleta destas alíquotas de sangue foi realizada 7 dias após a inoculação 

dos eritrócitos infectados, uma vez que a parasitemia neste período encontrava-se 

em uma porcentagem de 10% a 15%. Com isso, a contagem do número total de 

células eritrocíticas e o cálculo do número de eritrócitos infectados, foi realizada em 

câmara de Neubauer e, após este procedimento, as células foram centrifugadas e 

ressuspendidas em Alsever’s Buffer (Dextrose, citrato de sódio, NaCl, H2O e glicina 

em pH: 6,1) em uma concentração de 106 EI/mL. Em seguida, as amostras foram 

armazenadas em criotubos de 1 mL a -80 °C para posterior inoculação em outros 

animais. Após este procedimento o animal foi eutanasiado.  

A partir do procedimento descrito acima, 3 animais foram infectados com 100 

µL de sangue contendo 106 EI/mL proveniente de um criotubo. O controle da 

parasitemia foi realizado através da análise de esfregaços sanguíneos diários, 

coletados da veia submandibular de cada animal. O esfregaço foi fixado com 

metanol e corado com Giemsa.72 

Quando a parasitemia estava em torno de 10%, o sangue foi coletado da veia 

submandibular (50 µL) de cada animal para a realização dos testes com a sonda 

fluorescente em citometria de fluxo e microscopia confocal. Vale ressaltar que o 

laboratório e materiais utilizados para realizar estes ensaios foram compartilhados 

gentilmente pela Profa. Dra. Sandra Helena Poliselli Farsky do Departamento de 

Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP. As análises das 

amostras por citometria de fluxo foram realizadas no Departamento de Imunologia 

Instituto de Ciências Biomédicas (ICB IV) – USP e a microscopia confocal realizada 

no INFAR- Unifesp. 

Já para a realização dos testes em humanos, foi utilizado sangue humano tipo 

O fator-Rh positivo, obtido através de doação, que posteriormente foi infectado com 

P. falciparum 3D7 expresso com GFP. Os testes com a sonda fluorescente 3-AFA, 

4-AFAPQ e o fármaco Primaquina foram realizados em microscopia de fluorescente, 

além dos testes de EC50, e todas estas análises foram realizadas no Departamento 

de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB II) – USP sob 

coordenação do Prof. Dr. Carsten Wrenger do laboratório “Unit for Drug Discovery”.           
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3.4.4. Citometria de fluxo: quantificação de células sadias/infectadas e 

expressão de GFP e a sonda 3-AFA e 3-AFA ala. 

 

A citometria de fluxo é uma técnica utilizada para separar, classificar, além de 

contar, medir tamanho celular, complexidade das células e intensidade de 

fluorescência. 

Portanto, ensaios de citometria de fluxo foram realizados para analisar a 

expressão da sonda 3-AFA e a capacidade de penetrar ou não seletivamente em 

relação ao estado celular (infectado ou não).  

Os eritrócitos foram obtidos do sangue circulante dos animais sadios e 

infectados.  

Vale ressaltar que tanto nos testes a seguir de citometria quanto nos de 

microscopia, foram realizados testes variando a concentração das moléculas 

sintetizadas (10 μM, 25 μM, 100 μM). 

Com este sangue, foram preparados tubos contendo 300 µL de meio RPMI 

1640, onde no primeiro tubo já com este meio, adicionou-se 5 µL de sangue de um 

animal sadio, sendo este o controle. No segundo tubo adicionou-se 5 µL de sangue 

de um animal infectado, no terceiro tubo foram adicionados 5 µL de sangue do 

mesmo animal infectado e 30 µL do veículo que a sonda foi conservada (DMSO em 

PBS 1x – 30 µM), nos tubos número quatro adicionou-se 5 µL de sangue do animal 

infectado em cada um deles com a sonda fluorescente 3-AFA e 3-AFA ala em uma 

concentração de 100 µM e nos 2 tubos cinco foram adicionados 5 µL de sangue do 

animal sadio com a sondas 3-AFA e 3-AFA ala em uma concentração de 100 µM 

(figura 14). 

As amostras foram incubadas a 37 °C em banho Maria com uma variação de 

tempo (5 min., 15 min. e 30 min.), em seguida, as amostras foram centrifugadas por 

10 minutos 1.200 rpm a 4 °C. Ao final deste procedimento, houve a retirada do 

sobrenadante e o acréscimo de 100 μL do meio RPMI 1640. A análise da leitura 

proveniente da aquisição no citômetro de fluxo foi realizada pelo software FlowJo 

(Tree Star, Inc., Ashland, TN, USA). Uma seleção inicial foi realizada por tamanho e 

granulosidade (FSC-H e SSC-H), depois uma seleção com FL1-H e FSC-H para 

identificar os eritrócitos infectados expressados com GFP. A parasitemia é expressa 

em percentual de células marcadas dentro do gate de eritrócitos. 
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Figura 14: Esquema dos tubos para análise de citometria de fluxo 

 

 

Legenda: Foram preparados 2 grupos (cada um com 5 tubos), sendo que o primeiro com a sonda 3-

AFA e o segundo com sonda 3-AFA ala. Este esquema representativo mostra como cada grupo de 

amostra foi preparado. Em todos os tubos foram adicionados 5 µL de sangue em 300 µL de meio 

RPMI 1640. A concentração final de DMSO foi de 30 µM e a concentração das moléculas 3-AFA e 3-

AFA ala: 100 µM. Tubo 1 (amostra controle, contendo somente sangue sadio); tubo 2 (amostra 

contendo sangue infectado); tubo 3 (amostra com sangue  infectado e DMSO); tubo 4 (amostra com 

sangue infectado e molécula 3-AFA ou 3-AFA ala); tubo 5 (amostra com sangue sandio e moléculas 

3-AFA ou 3-AFA ala). Incubação a 37 °C. 

 

3.4.5. Microscopia confocal: obtenção de imagens de amostras vivas 

incubadas com a sonda 3-AFA e 3-AFA ala  

 

Este experimento foi realizado para obtenção de imagens e avaliar a 

possibilidade de a sonda 3-AFA marcar de maneira seletiva células sadias ou 

infectadas. Já a análise de amostras com a sonda 3-AFA ala se fez para avaliar a 

possibilidade em esta sonda ser capaz de carrear compostos como fármacos para 

dentro dessas células mantendo suas características intactas. 
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Os ensaios de microscopia confocal foram realizados com eritrócitos obtidos 

do sangue circulante dos animais, pela punção da veia submandibular. O mesmo 

procedimento utilizado para as análises no citômetro, porém os tampões e o sangue 

foram mantidos em gelo (aproximadamente 4 °C). Em seguida, foram preparados 

tubos com meio RPMI 1640, de escolha por se mostrar mais eficiente quando 

comparado com outros.  

No primeiro tubo já com meio RPMI 1640 (300 µL) foi adicionado 5 µL de 

sangue de um animal sadio, sendo este, o animal controle. No segundo tubo 

adicionou-se 5 µL de sangue de um animal infectado, no terceiro tubo, adicionado 5 

µL de sangue do mesmo animal contaminado com o veículo que a sonda foi 

conservada (DMSO em PBS 1x), no quarto tubo adicionou-se 5 µL de sangue do 

animal contaminado com a sonda fluorescente 3-AFA ou 3-AFA ala (100 µM) e o 

quinto tubo foi adicionado sangue 5 µL do animal sadio com a sonda fluorescente 3-

AFA ou 3-AFA ala (100 µM). Esquema representativo na figura 14 (p. 71). 

Estes tubos foram incubados a 37 °C em banho Maria e o tempo variando (5 

min., 15 min. e 30 min.); após este procedimento os tubos foram centrifugados por 

10 minutos a 1.200 rpm/ 4 °C. Após a retirada do sobrenadante foi adicionado mais 

meio RMPI 1640 e levado para a análise no microscópio confocal 2 (tabela 2, p. 52) 

seguindo o protocolo já descrito na literatura.53 O microscópio confocal com laser 

multifótons (Zeiss LSM780) fornece imagens de alta resolução por microscopia de 

fluorescência, tanto para células fixadas e marcadas com sondas fluorescentes, 

quanto para células vivas contendo indicadores funcionais e/ou moléculas 

conjugadas com GFP e derivados. Desta maneira, os testes foram realizados neste 

microscópio devido a sonda 3-AFA estar na faixa de λexc= 320 nm e λem= 400 nm e 

ser visualizada neste laser (multifótons). A análise microscópica foi realizada em 

objetiva de 100x. 
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3.4.6. Microscopia de fluorescência com 3-AFA e 4-AFAPQ: obtenção de 

imagens de amostras vivas infectadas com P. falciparum 3D7 

 

Os experimentos a seguir, foram realizados em colaboração com o Prof. Dr. 

Carsten Wrenger da Unit for Drug Discovery, Departamento de Parasitologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas (ICB II) coordenado pela aluna de doutorado 

Kamila Meissner. 

Este experimento foi realizado para obtenção de resultados através da 

avaliação de imagens com a possibilidade de a sonda 3-AFA marcar de maneira 

seletiva células sadias ou infectadas. Já a análise de amostras com a sonda 4-

AFAPQ se fez para avaliar a possibilidade em este composto ser capaz de penetrar 

as células e atuar com potencializador de fármacos, já que está acoplada ao 

fármaco Primaquina e assim atuar como parasiticida, melhorando a eficácia de 

tratamento atualmente muito utilizado contra a malária. 

Para visualizar os compostos fluorescentes 3-AFA e 4-AFAPQ, a microscopia 

de fluorescência foi utilizada. Os compostos foram analisados com sangue sadio 

humano cedido pelo Hospital das Clínicas – SP e infectado com o parasita P. 

falciparum 3D7 que expressou a proteína GFP no citosol do parasita. Essas células 

foram mantidas em cultura contínua, cultivadas em garrafa e incubadas a 37 °C na 

presença de 90% de N2, 5% de O2 e 5% de CO2 em meio RPMI 1640 suplementado 

com 25 mM HEPES, 20 mM bicarbonato de sódio e 0,5% AlbuMAX II (Invitrogen, 

Alemanha) a 4% hematócrito.73, 74 

Para o preparo das amostras para análise no microscópio foi utilizado 500 µL 

de sangue infectado ressuspendido da cultura acima descrita, quando a parasitemia 

chegou em 5%; foi adicionado 10 µM da sonda 3-AFA ou 4-AFAPQ. Após isso, foi 

retirado 10 µL desta solução de células vivas e posto em lâmina para microscópio 

(figura 15). A análise microscópica foi realizada em objetiva de 100x. 
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Figura 15: Esquema para microscopia de fluorescência de cultura de P. falciparum 

3D7 

 

 

 

Legenda: Em uma cultura de P. falciparum 3D7 com 500 µL de sangue, foram adicionados os 

compostos 3-AFA e 4-AFAPQ em uma concentração de 10 µM e analisado em microscópio de 

fluorescência.  

 

3.4.7. Diagnóstico rápido da malária utilizando os compostos 3-AFA, 3-

AFA ala e 4-AFAPQ por análise visual com emissão de fluorescência 

 

Os experimentos a seguir, foram realizados no laboratório da Profa. Dra. 

Sandra Helena Poliselli Farsky do laboratório de Toxicologia, Departamento de 

Toxicologia e Análises Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 

Este experimento foi realizado para avaliar a possibilidade de esses 

compostos fluorescentes serem utilizados em teste diagnóstico rápido, com o 

desenvolvimento de técnica rápida e mais acessível. 

Para a visualização dos compostos fluorescentes sintetizados 3-AFA, 3-AFA 

ala e 4-AFAPQ sem a utilização de microscopia, foi realizado testes utilizando 

câmara escura com luz UV. Para este ensaio foi utilizado sangue de camundongo 

Balb/c sadio e infectado com P. berghei ANKA GFP. O sangue sadio e infectado 

obtido pela punção da veia submandibular dos animais foi colocado em meio RPMI 

1640 com as moléculas sintetizadas (3-AFA, 3-AFA ala e 4-AFAPQ) com testes de 

diferentes concentrações (20 μM, 50 μM, 100 μM e 200 μM). Estes tubos incubados 

a 37 °C em banho Maria, o tempo variando (5 min., 15 min. e 30 min.), onde na 

figura 14 (p. 71) é possível visualizar os grupos preparados e analisados. Após este 
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procedimento foi adicionado mais meio RPMI 1640 e levado para a análise na caixa 

escura com lâmpada fluorescente (365 nm).  

 

3.4.8. Avaliação da eficácia da atividade parasiticida das moléculas 3-

AFA, 4-AFAPQ comparadas a Primaquina através de testes de EC50 em 

amostras vivas de P. falciparum 3D7 

 

Os experimentos a seguir, foram realizados em colaboração com o Prof. Dr. 

Carsten Wrenger da Unit for Drug Discovery, Departamento de Parasitologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas (ICB II) coordenado pela aluna de doutorado 

Kamila Meissner. 

Este experimento foi realizado para avaliar a eficácia da atividade parasiticida 

das moléculas sintetizadas 3-AFA e 4-AFAPQ em relação ao fármaco Primaquina 

através de testes de EC50, uma curva de dose-resposta em que 50% da população 

exibe uma resposta. A toxicidade de 3-AFA e 4-AFAPQ foi analisada pela média do 

EC50.  

Para isso foram realizados testes utilizando placas de cultura de células com 

96 poços, as quais foram montadas em triplicatas com um volume final de 100 µL de 

meio por poço; 2% hematocrito e 0,5% de parasitemia. As concentrações finais de 3-

AFA e 4-AFAPQ foram de 1 mM e as diluições foram feitas até 3,90 μM de 

concentração final. Como referência a PQ foi utilizada com concentração máxima de 

100 μM com diluições até 0,35 μM. O EC50 da PQ já é conhecido (1-2 μM). Como 

controle foi feito poços contendo P. falciparum 3D7 com ou sem DMSO. Nos poços 

das laterais só foi adicionado meio de cultura. Nas linhas A e H (2, 3 e 4) foi feito o 

branco dos compostos nas mesmas concentrações iniciais (1 mM) para o teste da 

influência destes compostos na curva de detecção. Nos poços E a G (1) foi feito o 

controle do sangue e nos poços H (10 11e 12) o controle de DMSO (figura 16).  
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Figura 16: Montagem de placas de cultura de células com 96 poços para medida de 

EC50 de 3-AFA e 4-AFAPQ em P. falciparum 3D7 

 

 

 

 

Legenda: As concentrações dos compostos fluorescentes 3-AFA e 4-AFAPQ foram de 1 mM a 3,90 

µM. Poços com o padrão do sangue, padrão do DMSO e do composto 3-AFA ou 4-AFAPQ. Todos os 

tubos com volume de 100 µL. A PQ foi o composto para comparação e as concentrações foram de 

100 µM a 0,35 µM. 
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Após o preparo das placas, foram incubadas por 96 horas a 37 °C na 

presença de 90% de N2, 5% de O2 e 5% de CO2.  

Vale ressaltar que este teste foi realizado de forma a obter triplicatas. 

Após as 96 horas, adicionou-se 100 µL de SYBR Green I em buffer de lise 

(0,2 µL/mL) (corante que marca DNA), as células foram incubadas por 1 hora, após 

este tempo foi realizada a análise de EC50 com a leitura dos poços preparados no 

SpectraMax® i3 ajustado para uma fluorescência medida em exc.485 e emis.530 em 

uma temperatura de 21,5 °C e a aquisição dos dados para produção dos gráficos 

pelo programa Graph Pad Prism 5. 

 

3.4.9. Avaliação da capacidade de penetração das moléculas 3-AFA e 4-

AFAPQ em células HepG2 

 

Este experimento foi realizado para avaliar se os compostos fluorescentes 3-

AFA e 4-AFAPQ possuem seletividade em se tratando do local celular (citosol ou 

núcleo celular) de hepatócitos humano HepG2. 

Para o preparo das amostras com HepG2 foi utilizado uma placa de cultura 

celular contendo 24 poços. Cada poço continha uma lamínula com 4x104 células 

aderidas ali, onde foram cultivadas em DEMEM e incubadas a 37 °C, 5% CO2 por 48 

horas. 

Após este tempo, foi adicionada uma concentração de 10 μM da sonda 3-AFA 

e 4-AFAPQ e 2 μL de um composto comparativo (HOECHST 33342 – corante de 

núcleo celular). Para cada composto foram preparados 3 poços e a placa de cultura 

incubada por 0 minutos, 30 minutos e 1 hora respectivamente (figura 17). Ao final 

de cada tempo de incubação um poço foi lavado (3 x PBS) e a lamínula transferida 

para uma lâmina contendo 10 µL de uma solução (10% de PBS 1x e 90% de 

Glicerol) para fixá-las e a partir daí a análise no microscópio. 
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Figura 17: Placa de cultura de células com 24 poços de HepG2 com HOECHST 

33342 (2 μL), 3-AFA e 4-AFAPQ (10 µM) 

 

 

 

Legenda: Placa de cultura celular com 24 poços contendo 4x10
4
 células por poço. As células foram 

incubadas com azul de núcleo (HOECHST) – poços 5 (A, B, C); sonda 3-AFA azul – poços 1 (A, B, C) 

e 4-AFAPQ azul – poços 3 (A, B, C). 

 

3.4.10. Avaliação de citotoxicidade através do EC50 das moléculas 3-AFA, 

4-AFAPQ e Primaquina em HepG2 

 

Este experimento foi realizado para avaliar a citotoxicidade das moléculas 

sintetizadas em relação ao fármaco primaquina através de testes de EC50, uma 

curva de dose-resposta em que 50% da população exibe uma resposta com os 

compostos sintetizados 3-AFA e 4-AFAPQ. 

Placas de cultura de células com 96 poços foram montadas em triplicatas com 

um volume final de 100 µL de meio por poço contendo 1x104 de células HepG2. As 

concentrações iniciais de 3-AFA e 4-AFAPQ foram de 5 mM e as diluições foram 

feitas até 19 μM de concentração final. Como referência a PQ foi utilizada com 

concentração máxima igual das sondas fluorescentes. O EC50 da PQ já é conhecido 

(1-2 μM). Como controle foi feito poços contendo HepG2 com ou sem DMSO. Nos 



3. Materiais e Métodos_________________________________________________ 

79 

 

poços das laterais só foi adicionado meio de cultura. Nas linhas A e H (2, 3 e 4) foi 

feito o branco dos compostos nas mesmas concentrações iniciais do meio para o 

teste da influência destes compostos na curva de detecção. Nos poços E a G (1) foi 

feito o controle das células e nos poços H (10 11e 12) o controle de DMSO (figura 

16, p 76). 

Com as placas já montadas estas células foram incubadas por 48 horas a 37 

°C, 5% CO2. 

Após o tempo de incubação destas células, adicionamos nestes poços um 

corante de mitocôndria, o WST1 da Roche (10 μL) e as placas incubadas por mais 4 

horas para que ocorra a fixação do mesmo na mitocôndria celular. Transcorrido este 

tempo, foi feita a leitura das placas no SpectraMax® i3, onde, neste caso, não se 

utiliza a fluorescência mas sim absorbância (450 nm) e os dados analisados em 

Graph Pad Prism 5.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Resultados 

 

4.1.1. Síntese orgânica dos compostos fluorescentes 3-AFA, 3-AFA ala e 

4-AFAPQ 

 

Para o preparo dos compostos fluorescentes 3-AFA, 3-AFA ala e 4-AFAPQ 

foram necessárias sínteses de compostos intermediários além de encontrar uma 

melhor rota sintética para se chegar ao produto desejado com rendimentos 

satisfatórios. 

Algumas tentativas demonstradas anteriormente bem como, no item 3.2.11, 

3.2.13 e 3.2.14 (figura 18) foram realizadas, mas não obtiveram sucesso, tendo que 

ser adota uma nova rota sintética para chegar aos produtos desejados, neste caso o 

composto 4-AFAPQ. 

 

Figura 18: Rota sintética que não levou ao produto desejado 

 

Legenda: Sínteses realizadas que não chegaram ao produto desejado (composto 8 – com ácido 

carboxílico- intermediário para obtenção da sonda 4-AFAPQ) e (4-AFAPQ -  composto 8 acoplado ao 

fármaco Primaquina). 
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Vale ressaltar que assim como nos itens 3.2.10 e 3.2.12 os compostos 

sintetizados foram utilizados como produtos intermediários para se chegar ao 

produto final, assim como mostra a figura 19.  

 

Figura 19: Síntese de intermediários para chegar ao composto 4-AFAPQ 

 

Legenda: Compostos intermediários para sintetizar o composto 8 (contendo ácido carboxílico) para 

posterior síntese da sonda 4-AFAPQ. 

 

No item 3.2.8 é possível ver a síntese do composto 3-AFA ala, este foi 

sintetizado para avaliar a possibilidade da sonda 3-AFA carrear outros compostos 

para dentro de células sem perder suas características fluorescentes e possível 

atividade biológica. Na figura 20 é possível ver a síntese resumida desta molécula. 

 

Figura 20: Síntese do composto 3-AFA ala 
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4.1.2. Avaliação da capacidade de penetração em macrófagos da 

linhagem RAW 264.7 do composto 3-AFA  

 

Para analisar a entrada da sonda 3-AFA dentro de macrófagos da linhagem 

RAW 264.7 e visualização por microscopia de fluorescência, foram realizados testes 

de incubação com a variação da concentração e tempo de exposição. 

Na figura 21 é possível ver o campo com as células e a molécula 3-AFA. 

 

Figura 21: Incubação das células RAW 264.7 em HBSS com a sonda 3-AFA (15 

µM) 

 

 

Legenda: Composto 3-AFA incubado em macrófagos RAW 264.7. A) concentração da sonda 3-AFA 

de 15 µM por 30 minutos e B) concentração da sonda 3-AFA de 15 µM por 1 hora. Ambos incubados 

em HBSS sob condições específicas de temperatura e CO2. 

 

Podemos observar que na figura 21-A há a presença da sonda fluorescente, 

mas não é possível ver acúmulo da mesma dentro de nenhuma célula. O mesmo 
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acontece na figura 21-B, onde há a presença da sonda 3-AFA no meio e ao redor 

delas, mas dentro dos macrófagos não é possível se observar. 

Com a visualização das imagens acima, é possível constatar que não houve a 

entrada da sonda 3-AFA nas células observadas. Foram realizadas aquisições de 

várias fotos em campos distintos sendo possível observar a mesma situação. 

Outra tentativa foi incubar as células utilizando uma maior concentração da 

sonda 3-AFA (25 µM) e incubada por 30 minutos e 1 hora respectivamente (figura 

22). 

O meio de cultura foi escolhido de acordo com os melhores resultados das 

análises de microscopia, sendo assim, o HBSS foi o de escolha por apresentar mais 

características positivas para este experimento. 

 

Figura 22: Incubação das células RAW 264.7 em HBSS com a sonda 3-AFA (25 

µM) 

 

 

Legenda: Composto 3-AFA incubado em macrófagos RAW 264.7. A) concentração da sonda 3-AFA 

de 25 µM por 30 minutos e B) concentração da sonda 3-AFA de 25 µM por 1 hora. Ambos incubados 

em HBSS sob condições específicas de temperatura e CO2. 
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4.1.3. Avaliação da capacidade de penetração em macrófagos de células 

primárias do composto 3-AFA  

 

As análises foram realizadas para verificar se as sondas 3-AFA foi capaz de 

penetrar macrófagos e marcá-los através da visualização da microscopia 

fluorescente. 

Vale ressaltar que todas as análises no microscópio foram feitas em objetivas 

de 20x e 40x respectivamente. 

 

Figura 23: Incubação em RPMI 10 de macrófagos de células primárias com a sonda 

3-AFA (15 µM) 

 

 

Legenda: Composto 3-AFA incubado em macrófagos de células primárias. A) concentração da sonda 

3-AFA de 15 µM por 30 minutos e B) concentração da sonda 3-AFA 15 µM por 1 hora. 
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É possível observar na figura 23-A a presença da sonda fluorescente, mas 

não houve a fagocitose dos macrófagos pelo composto 3-AFA. 

Vale ressaltar que, as análises foram realizadas em microscópio da Zeiss 

(Axio Imager A2) onde várias imagens foram adquiridas através do programa Zen. 

As imagens foram selecionadas para análise e discussão. Houve a repetição deste 

experimento com essas condições por 3 vezes para a confirmação dos resultados 

obtidos. 

 

Figura 24: Incubação de RPMI 10 de macrófagos de células primárias com a sonda 

3-AFA (25 µM) 

 

 

Legenda: Composto 3-AFA incubado em macrófagos de células primárias. A) concentração da sonda 

3-AFA de 25 µM por 30 minutos e B) concentração da sonda 3-AFA de 25 µM por 1 hora. 

 

Esta figura mostra mais uma vez que a sonda 3-AFA não foi capaz de 

penetrar nestas células. 
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4.1.4. Análises dos resultados por citometria de fluxo da sonda 3-AFA 

em eritrócitos infectados ou não pelo Plasmódio da malária 

 

Para a obtenção dos resultados destas análises, as amostras foram divididas 

em 5 grupos conforme esquema na figura 14 (p. 71). 

A sonda 3-AFA foi sintetizada e testada para avaliar se é capaz de penetrar 

eritrócitos de camundongos. 

As análises dos resultados das amostras da sonda 3-AFA foram adquiridas 

pelo citômetro de fluxo (FACSCanto II) e os dados estatísticos adquiridos através do 

programa GraphPad Prism 5. 

Na figura 25 é possível visualizar as populações em sua totalidade da 

amostra analisada (amostra com sangue contaminado) esta com vários tipos 

celulares. A população de escolha fica na região em P2, região esta, que se 

localizam eritrócitos em sua totalidade. 

 

Figura 25: Populações totais de uma amostra  

 

 

Legenda: A1) Gate representativo da distribuição dos eventos presentes nas amostras de FSC e 

SSC analisados por citometria de fluxo. P1= Debri celular e parasitas soltos; P2= Eritrócitos totais; 

P3= Leucócitos. A2) especificação da região de P2 onde, é expresso eritrócitos sadios e eritrócitos 

contaminadas, ou seja, marcados com GFP (delimitado com uma linha). 
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Para a análise dos resultados foi adotada uma estratégia de seleção de gates 

com os eventos de interesse. A figura 26 representa o gate que inclui as 

subpopulações celulares. No gráfico A (citograma), através da distribuição de 

tamanho e granulosidade (FSC-H e SSC-H), são selecionadas as células 

eritrocitárias totais, no gráfico B mostra a concentração de eritrócitos na região onde 

não há expressão de fluorescência (amostra com sangue sadio). 

 

Figura 26: Seleção de gate de uma amostra não infectada 

 

 

 

Legenda: A) gate com a percentagem total de eritrócitos que relaciona tamanho (FSC) e 

granularidade (SSC). B) Dot-plot da população escolhida em A, onde Q4 seleciona neste caso, 

células eritrocíticas sadias sem nenhuma marcação de fluorescência. 

 

A partir de amostras infectadas, foi selecionado o gate dos eventos que 

expressam células com fluorescência provenientes dos parasitas com fluorocromo 

GFP (figura 27). 
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Figura 27: Gate de uma amostra infectada com P. berghei ANKA GFP 

 

Legenda: A) gate com a percentagem total de eritrócitos infectados com P. berghei ANKA GFP 

tamanho (FSC) e granularidade (SSC). B) Dot-plot da população escolhida em A, onde Q4 seleciona 

neste caso, células eritrocíticas sadias sem nenhuma marcação de fluorescência, já em Q3 seleciona 

células eritrocíticas infectadas com P. berghei ANKA GFP em percentagem. 

 

E como mostra a figura 28, quando se incuba as células infectadas com o 

veículo DMSO, não ocorrem alterações significativas no resultado. 

 

Figura 28: Gate de uma amostra infectada com P. berghei ANKA GFP incubada 

com o veículo DMSO 

 

Legenda: A) gate com a percentagem total de eritrócitos infectados com P. berghei ANKA GFP que 

relaciona tamanho (FSC) e granularidade (SSC). B) Dot-plot da população escolhida em A, onde Q4 

seleciona neste caso, células eritrocíticas sadias sem nenhuma marcação de fluorescência, já em Q3 

seleciona células eritrocíticas infectadas com P. berghei ANKA GFP incubadas com DMSO em 

percentagem. 
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A amostra preparada com eritrócitos infectados incubados com a sonda 

sintetizada 3-AFA foi analisada usando os mesmos critérios de seleção anterior 

representados pelo citograma com gate, que é mostrado abaixo (figura 29), onde 

expressa a seleção de células com a dupla marcação de fluorescência, com proteína 

GFP (verde) e a sonda 3-AFA (azul). 

 

Figura 29: Gate de uma amostra infectada com P. berghei ANKA GFP incubada 

com a sonda 3-AFA 

 

Legenda: A) gate com a percentagem total de eritrócitos infectados e com fluorescência que 

relaciona tamanho (FSC) e granularidade (SSC). B) Dot-plot da população escolhida em A, onde Q4 

seleciona neste caso, células eritrocíticas sadias sem nenhuma marcação de fluorescência, Q2 

células com a dupla marcação de fluorescência (GFP e 3-AFA). Q1 expressa eritrócitos sem GFP, 

mas com 3-AFA (valores irrelevantes). 

 

E por fim a análise de uma amostra contendo eritrócitos sadios e incubados 

com a sonda 3-AFA. Isso define a seletividade quanto a eritrócitos sadios e 

infectados frente a penetração da sonda 3-AFA. O gate selecionado (figura 30) 

mostra a seleção da população de células não expressas por fluorescência.        
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Figura 30: Seleção de gate de uma amostra não infectada incubada com a sonda 3-

AFA 

 

 

 

Legenda: A) gate com a percentagem total de eritrócitos sadios que relaciona tamanho (FSC) e 

granularidade (SSC). B) Dot-plot da população escolhida em A, onde Q4 seleciona neste caso, 

células eritrocíticas sadias sem nenhuma marcação de fluorescência e Q1 células sadias marcadas 

com a fluorescência de 3-AFA (valores irrelevantes). 

 

Com as seleções realizadas as análises foram feitas em software FACSDiva, 

versão 6.1.3 para obtenção do histograma mostrado a seguir, expressando os 

resultados das análises das amostras em concentrações diferentes da sonda 

fluorescente 3-AFA. (figura 31). 
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Figura 31: Histograma da Seletividade da sonda 3-AFA em eritrócitos 

 

 

 

Legenda: A) Análise dos tratamentos de eritrócitos com parasitemia positiva (aproximadamente 10%) 

e B) eritrócitos sadios com a sonda 3-AFA, ambos em diferentes concentrações e com seu veículo. 

Os valores expressam a dupla marcação dos eritrócitos com GFP e a sonda 3-AFA. Os resultados 

representam a média +/- e.p.m. de 4 animais por grupo. *p<0,05 vs DMSO. 

 

No histograma A podemos verificar que quanto maior a concentração da 

sonda 3-AFA mais eritrócitos infectados possuem a dupla marcação, ou seja, mais 

parasitas são marcados por esta molécula. 

Quando analisamos o histograma B é possível ver que não há marcação de 

eritrócitos sadios por 3-AFA mesmo em concentração de 100 µM. 

Na figura 32 é possível visualizar o comportamento das células frente a 

fluorescência em diferentes concentrações da sonda 3-AFA. 
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Figura 32: Diferentes concentrações (25 e 100 μM) da sonda 3-AFA em eritrócitos 

de camundongo 

 

 

 

Legenda: Dot-plot esquemático mostrando em A) diferentes concentrações da sonda 3-AFA (25 µM e 

100 µM) em comparação com o DMSO como padrão e em B) os resultados das amostras com 

células sadias incubadas com a sonda 3-AFA em uma concentração de 100 µM, esta concentração 

foi a de escolha devido ao seu melhor resultado expresso em A. 

 

4.1.5. Análises dos resultados por citometria de fluxo da sonda 3-AFA 

ala em eritrócitos infectados ou não pelo Plasmódio da malária 

 

A sonda 3-AFA ala foi preparada (3-AFA acoplada ao aminoácido L-alanina) 

para verificar a capacidade de este composto carrear outras substâncias para dentro 

destas células. 
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Neste caso, os resultados obtidos foram muito parecidos quando comparados 

com os da sonda 3-AFA. Como mostrado abaixo (figura 33) a sonda 3-AFA ala foi 

capaz de penetrar somente as células infectadas marcando o parasita, provando 

mais uma vez sua seletividade em relação a células sadias e infectadas. 

 

Figura 33: Dot-plot de uma amostra infectada com P. berghei ANKA GFP incubada 

com a sonda 3-AFA ala e seu veículo 

 

 

 

Legenda: Análise dos tratamentos de eritrócitos com parasitemia positiva (aproximadamente 60%) e 

eritrócitos sadios com a sonda 3-AFA ala e com seu veículo. Os valores expressam a dupla marcação 

dos eritrócitos com GFP e a sonda 3-AFA ala. Obs: valores de Q1 não são relevantes, Q2 expressa a 

dupla marcação de fluorescência (GFP e 3-AFA ala). Os resultados representam a média +/- e.p.m. 

de 4 animais por grupo. *p<0,05 vs DMSO. 

 

A molécula fluorescente 3-AFA ala mostrou-se seletiva através das análises 

de citometria. A figura 34 apresenta os resultados em gráficos, onde A expressa 

dados referente a dupla marcação (GFP e 3-AFA ala) e em B os dados que 

expressam eritrócitos sadios incubados com 3-AFA ala, a qual não penetrou essas 

células, provando que a afinidade da sonda é somente com o parasita, e, onde não 

há infecção por eles a sonda não é capaz de entrar. 
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Figura 34: Histograma representativo da seletividade da sonda 3-AFA ala 

 

Legenda: A) Análise dos tratamentos de eritrócitos com parasitemia positiva (aproximadamente 60%) 

em uma concentração de sonda 3-AFA ala de 100 µM e seu veículo DMSO e B) eritrócitos sadios 

com a sonda 3-AFA ala, ambos em uma concentração (100 µM) e com seu veículo. Os valores 

expressam a dupla marcação dos eritrócitos com GFP e a sonda 3-AFA ala. Os resultados 

representam a média +/- e.p.m. de 4 animais por grupo. *p<0,05 vs DMSO. 

 

A tabela abaixo (tabela 5) mostra um resumo das amostras obtidas para 

análise de citometria de fluxo e seus respectivos resultados com a sonda 3-AFA e a 

sonda 3-AFA ala. 

 

Tabela 5: Resumo dos resultados de citometria de fluxo com a sonda 3-AFA e 3-

AFA ala incubadas em células eritrocíticas 

 

 

Legenda: 
a
Eritrócitos sadios, 

b
Eritrócitos infectados; 

c
Eritrócitos infectados com a sonda 3-AFA; 

d
Eritrócitos infectados com a sonda 3-AFA ala; 

e
Eritrócitos sadios com a sonda 3-AFA; 

f
Eritrócitos 

sadios com a sonda 3-AFA ala; 
*
amostras com DMSO deram o mesmo resultado. 
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A sonda fluorescente 3-AFA só marca eritrócitos infectados com o plasmódio. 

Já a sonda 3-AFA ala além de mostrar sua semelhança em relação a sonda 3-AFA 

em marcar eritrócitos infectados, mostrou-se capaz de carrear substâncias para o 

meio intracelular. 

 

4.1.6. Avaliação da capacidade de penetração em eritrócitos do 

composto 3-AFA através da obtenção das imagens por microscopia de 

fluorescência 

 

Dado os resultados obtidos através da citometria de fluxo, foram realizadas 

análises por microscopia confocal (Zeiss LSM780 com multifótons - Chamaleon). A 

escolha por está técnica se dá pela utilização principalmente na obtenção de 

imagens de amostras vivas por informação computadorizada tridimensional muito 

usada na pesquisa biológica.  

As análises foram feitas após o preparo das amostras. Assim como mostra a 

figura 14 (p. 71), foram preparadas 5 amostras em tubos diferentes e após o 

preparo levados para a análise microscopal. Vale ressaltar que estas análises foram 

realizadas no INFAR – Unifesp.  

Para a análise foram preparadas lâminas de microscópio com 10 µL da 

amostra (sangue, meio de cultura e molécula juntamente com seu veículo (DMSO) 

previamente tratados e incubados nas condições já descritas anteriormente neste 

trabalho). As lâminas já com as amostras foram vedadas com esmalte incolor após a 

fixação de lamínulas. Isso se fez necessário porque quando se trata de amostras 

vivas a utilização desta técnica traz segurança para quem as manipula. Também por 

ser utilizada objetiva de 100x (imersão) se faz necessário a proteção e contenção da 

amostra. 

A figura 35 mostra a imagem adquirida pela microscopia confocal da amostra 

onde havia somente sangue sadio. 
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Figura 35: Eritrócitos Sadios 

 

 

Legenda: Imagem obtida por microscopia confocal de eritrócitos sadios provenientes da coleta 

sanguínea de veia submandibular de camundongo Balb/c. 

 

Com a aquisição da imagem de células sadias, foram analisadas células 

infectadas com plasmódio transfectado com GFP (figura 36) e amostra de sangue 

infectada incubado com a sonda 3-AFA (figura 37) respectivamente. 

 

Figura 36: Eritrócitos infectados por P.berghei ANKA GFP 

 

 

Legenda: Imagem adquirida através de microscópio confocal de uma amostra com sangue infectado 

por P. berghei GFP de sangue de camundongo Balb/c. As setas identificam as células parasitadas 

marcadas com o fluorocromo GFP. 
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Figura 37: Eritrócito infectado com P. berghei ANKA GFP incubado com a sonda 3-

AFA 

 

Legenda: A primeira imagem (1) mostra uma célula sadia (esquerda) e célula infectada (direita). A 

segunda imagem (2) mostra a presença do parasita transfectado com GFP. A terceira imagem (3) 

mostra a presença da sonda 3-AFA. E a última imagem (4) revela a dupla marcação, ou seja, a 

sobreposição na célula infectada (verde do GFP e azul da sonda 3-AFA). Na imagem 5 é possível ver 

um eritrócito infectado, a imagem 6 a fluorescência do GFP, a imagem 7 a sonda 3-AFA ala e a 8 a 

dupla marcação (GFP e 3-AFA ala). 

 

Como mostrado anteriormente (figura 37) a sonda 3-AFA é capaz de marcar 

o parasita da malária. Alterações na membrana do eritrócito podem facilitar a 

entrada da sonda e atingir o parasita, mas esta suposição não pode ser confirmada 

ainda. 

 

4.1.7. Avaliação da capacidade de penetração do composto 3-AFA ala 

em eritrócitos infectados por P. berghei GFP através da obtenção das imagens 

de amostras vivas por microscopia de fluorescência. 

 

Com a molécula fluorescente acoplada a um aminoácido (L- alanina) 3-AFA 

ala sintetizada, foram realizadas as análises em microscópio de fluorescência para 

avaliar a especificidade desta sonda. 
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As mesmas amostras descritas no item acima foram preparadas e levadas 

para aquisição das imagens. 

Como é possível ver na figura 38, há a presença de parasita (trofozoíto) na 

célula, com isso a expressão de GFP e consequentemente a marcação deste 

parasita pela sonda 3-AFA ala resulta então, na dupla marcação (verde – GFP e 

azul – 3-AFA ala).  

 

Figura 38: Eritrócito infectado com P.berghei ANKA GFP incubado com a sonda 

fluorescente 3-AFA ala 

 

Legenda: A imagem 1 mostra uma célula eritrocítica infectada pelo parasita da malária em seu 

estágio 2 (trofozoíto), a imagem 2 é o plasmódio transfectado com GFP, a imagem 3 mostra a 

incidência do laser e a emissão da fluorescência da sonda 3-AFA ala e na imagem 4 revela a 

sobreposição das fluorescências (verde e azul). 

 

A sonda sintetizada 3-AFA ala foi capaz de penetrar nos eritrócitos infectados 

e marcar os parasitas ali instalados expressados por GFP. 

 

4.1.8. Avaliação da capacidade de penetração dos compostos 3-AFA e 4-

AFAPQ em amostras vivas de eritrócitos infectados pelo P. falciparum 3D7, 

análise em microscopia de fluorescência 

 

Com as análises realizadas em murinos, houve a oportunidade de fazer os 

testes em células sanguíneas de humano infectadas com P. falciparum 3D7 

transfectado com GFP. 

Para a realização dos testes foi utilizado sangue humano O positivo 

proveniente de doação do Hospital das Clínicas, este sangue foi infectado com o P. 
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falciparum 3D7. Quando o nível de parasitemia chegou a aproximadamente 5%, 500 

µL deste sangue foi separado e posto em contato com a sonda 3-AFA (10 µM), não 

sendo necessária incubar como feito nos testes anteriores. A figura 39 mostra as 

imagens provenientes da análise em microscópio de fluorescência (AxioCam Imager 

M2), sendo possível visualizar a sonda fluorescente. 

 

Figura 39: Eritrócito infectado com P. falciparum 3D7 transfectado com GFP 

marcado com 3-AFA 

 

 

 

Legenda: A imagem A mostra um eritrócito infectado com o parasita P. falciparum 3D7 GFP em sua 

forma de anel. Imagem B evidencia a célula infectada em sua forma de trofozoíto e a Imagem C em 

seu último estágio na hemácia (esquizonte). Todos expressos pela proteína GFP e marcados com a 

sonda 3-AFA. 

 

Já a figura 40 mostra imagens provenientes da análise em microscópio de 

fluorescência da sonda 4-AFAPQ. 
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Figura 40: Eritrócito infectado com P. falciparum 3D7 transfectado com GFP 

marcado com 4-AFAPQ 

 

 

Legenda: A imagem 1 mostra eritrócitos sadios (RBC- Red cels blood) e um eritrócito infectado 

(RBCi- Red cel blood infected) marcado com o composto 4-AFAPQ. Na imagem 2A mostra um 

eritrócito infectado com o parasita P. falciparum 3D7 GFP em sua forma de anel. Imagem 2B em sua 

forma de trofozoíto e a imagem 2C em seu último estágio na hemácia (esquizonte). 

 

4.1.9. Diagnóstico por análise visual com emissão de fluorescência. 

 

Foram realizadas análises para saber se os compostos fluorescentes 

sintetizados (3-AFA, 3-AFA ala e 4-AFAPQ) poderiam ser utilizados em kits rápidos 
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para diagnóstico da malária. Como pode ser visualizado na figura 41 é possível 

visualizar os compostos nos tubos 3 quando submetidos em luz UV. 

 

Figura 41: Amostras com eritrócitos infectados e marcados pelas moléculas 

sintetizadas 3-AFA e 4-AFAPQ 

 

 

Legenda: Tubos com amostras contendo sangue de camundongos sadios e infectados com P. 

berghei GFP em meio RPMI 1640 e as moléculas sintetizadas. No tubo 1 contem eritrócitos sadios, 

no tubo 2 eritrócitos infectados, no tubo 3 eritrócitos infectados com a sonda 4-AFAPQ e 3-AFA 

respectivamente (100 µM); no tubo 4 eritrócitos sadios com a sonda 3-AFA ala (100 µM) e o tubo 5 

contendo eritrócitos sadios com a sonda 4-AFAPQ (100 µM). Todos foram submetidos à luz UV 365 

nm. 

 

Como visto acima, é possível utilizar os compostos sintetizados acima para 

diagnóstico rápido da malária, pois a técnica é rápida e de fácil desenvolvimento, 

além de ser necessário tempo bastante curto desde o preparo das amostras até a 

revelação dos resultados.  

Vale ressaltar que o mesmo resultado ocorreu quando analisada a sonda 3-

AFA ala. 
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4.1.10. Avaliação da eficácia da atividade parasiticida através de EC50 

das moléculas 3-AFA, 4-AFAPQ em relação a Primaquina em amostras vivas de 

P. falciparum 3D7  

 

Com este resultado foi possível avaliar a eficácia da atividade parasiticida das 

moléculas sintetizadas 3-AFA e 4-AFAPQ em relação ao fármaco Primaquina 

através de testes de EC50, uma curva de dose-resposta em que 50% da população 

exibe uma resposta. 

Esta técnica de análise de eficiência de drogas e moléculas disponibiliza 

resultados bastante esclarecedores e confiáveis. 

O EC50 dos compostos 3-AFA, 4-AFAPQ e da Primaquina pôde nos dar uma 

curva da dose-reposta quantal que representa a concentração em 50% da 

população das amostras vivas de P. falciparum 3D7 exibe uma resposta. 

Os gráficos da figura 42 mostram qual o comportamento das moléculas 

sintetizadas (3-AFA e 4-AFAPQ) em relação ao efeito relativo da Primaquina. 

 

Figura 42: EC50 P. falciparum 3D7 da sonda 3-AFA, 4-AFAPQ e Primaquina 

 

 

 

Legenda: O composto 3-AFA não tem nenhum efeito no P. falciparum 3D7. 
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Legenda: Esse acoplamento do composto 4-AFA e PQ piora o EC50 mais que 10 x em relação ao 

EC50 da PQ. 

 

 

Legenda: EC50 da Primaquina inicia ação com 1,8 µM no estágio sanguíneo. 

 

Como é possível ver no primeiro gráfico da figura acima, a sonda 3-AFA não 

chega em EC50 de P. falciparum 3D7 em uma concentração máxima de 1 mM de 3-

AFA devido a não solubilidade acima deste valor. 

Já a sonda 4-AFAPQ obteve um EC50 pior quando comparado ao da 

Primaquina, ou seja, este acoplamento piorou a atividade parasiticida da PQ. 
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4.1.11. Microscopia de fluorescência dos compostos 3-AFA, 4-AFAPQ e 

PQ em HepG2 

 

Em se tratando da seletividade das moléculas sintetizadas em relação ao tipo 

celular, a técnica utilizada possibilitou a visualização dos compostos através de 

microscopia de fluorescência e saber se marcam somente parasitas ou se possuem 

afinidade por núcleo, citosol, membrana de outras células. 

Vale ressaltar que em todas as amostras as moléculas sintetizadas foram 

incubadas em uma concentração de 10 μM (2 μL) em 4.104 células/poço em placa 

de cultura com 24 poços. 

Um composto comparativo, este vale ressaltar, é um corante que marca 

núcleo celular comercialmente disponível (HOECHST 33342) e que desta forma foi 

utilizado para avaliar se há diferença do local de marcação deste em relação aos 

compostos fluorescentes sintetizados. Analisando as imagens obtidas foi possível 

definir qual afinidade que as moléculas possuem em relação a células HepG2. A 

figura 43 mostra o efeito do HOECHST 33342 e das moléculas sintetizadas 3-AFA e 

4-AFAPQ, respectivamente. 

 

Figura 43: HepG2 incubados com HOECHST, 3-AFA e 4-AFAPQ 

 

Legenda: Imagem A mostra HepG2 incubadas com HOECHST e os núcleos celulares marcados por 

este composto. A imagem B HepG2 com a sonda 3-AFA e a imagem C HepG2 com 4-AFAPQ. 
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Vale ressaltar que a variação de tempo de incubação alterou o resultado, 

então o tempo de incubação foi padronizado para 1 hora em todas as amostras.  

Então é possível ver que as moléculas sintetizadas fluorescentes 3-AFA e 4-

AFAPQ marcam citosol celular, já o corante utilizado para comparar os resultados 

marca o núcleo das células. 

 

4.1.12. Avaliação da citotoxicidade dos compostos fluorescentes 

sintetizados 3-AFA, 4-AFAPQ e do fármaco PQ através de EC50 em HepG2.  

 

Primeiramente houve a avaliação da citotoxicidade do fármaco Primaquina, 

composto este que é muito utilizado para tratar infectados pelo plasmódio. A figura 

45 mostra os gráficos obtidos pela análise dos resultados adquiridos através do 

programa GraphPad Prisma 5. 

    

Figura 44: EC50 HepG2 da Primaquina, 4-AFAPQ e 3-AFA 

 

 

 

Legenda: A viabilidade se refere à sobrevivência celular em relação ao controle. A concentração está 

apresentada em μM em todos os experimentos realizados nesta etapa. 
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Legenda: A viabilidade se refere a sobrevivência celular em relação ao controle. A concentração está 

apresentada em μM em todos os experimentos realizados nesta etapa. 

 

 

Legenda: A viabilidade se refere a sobrevivência celular em relação ao controle. A concentração está 

apresentada em μM em todos os experimentos realizados nesta etapa. 

 

Mesmo com uma concentração de 5 mM a sonda 3-AFA não apresentou 

citotoxicidade, não chegando a 50% de viabilidade, isso impossibilitou o cálculo de 

EC50 desta molécula. 

O composto 4-AFAPQ, que é acoplado a PQ tem um EC50 de 332,4 µM. Isso 

mostrou que o acoplamento não muda, ou, diminui significativamente o EC50 da PQ, 



4. Resultados e Discussões_____________________________________________ 

 

108 

 

e neste caso, não aumenta sua citotoxicidade; mostrando-se menos citotóxico que o 

fármaco. 

A Primaquina que já é usada como droga antimalárica mostra que o EC50 em 

HepG2 é de 392,9 µM. Esse valor é mais que 200 vezes maior que o EC50 contra o 

P. falciparum no estágio sanguíneo. 

 

4.2. Discussão 

 

A ativação de macrófagos é fundamental para resistir à várias infecções 

geradas por patógenos intracelulares, como por exemplo, o parasita intracelular 

obrigatório Toxoplasma gondii.75  

Contudo, havia uma grande expectativa da sonda sintetizada marcar estas 

células, podendo assim, ser uma potente alternativa de diagnóstico e até mesmo de 

tratamento. 

Porém, após as análises de microscopia foi constatado que a sonda 3-AFA 

não foi capaz de entrar nessas células assim como mostram as figuras de 21 a 24 

(p. 83 a 86). Mas esses resultados também revelaram que a sonda 3-AFA possuía 

um grande potencial, uma vez que, macrófagos são células participantes do sistema 

imune e dentre as suas mais importantes funções é proteger o organismo de 

substâncias e organismos estranhos, fagocitando-as.76 Então quando o esperado 

era a fácil entrada da sonda nessas células, devido as suas características isso não 

ocorreu. E mesmo com o aumento da concentração da sonda 3-AFA, não houve a 

entrada da mesma nas células. 

A obtenção de imagens com a presença de fluorescência é uma grande 

vantagem sobre análises de amostras por microscopia normal. A marcação de 

células, parasitas, tecido, microrganismos entre outros com sondas fluorescentes é 

um grande avanço para a medicina, pois possibilita diagnósticos, tratamentos mais 

precisos de maneira qualitativa e o mais interessante, quantitativa. Por isso este 

trabalho se esforça em trazer um composto seletivo para contribuir de alguma 

maneira e melhorar processos e técnicas já utilizadas.57
 

Sendo assim, com a não expressão de fluorescência dentro dos macrófagos, 

partimos para testes com outros tipos celulares. 
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A malária é causada por um parasita intracelular que infecta e destrói 

eritrócitos,77, 78 tendo como uma das complicações mais comuns a anemia, já que 

essas células possuem como papel principal o transporte de hemoglobina (Hb), que 

por sua vez, transporta O2 .
79,80 Com a destruição dos eritrócitos parasitados, tanto o 

aumento da eliminação de eritrócitos não parasitados quanto à diminuição da 

produção dessas células devido à disfunção na eritropoiese teriam importantes 

contribuições para a patogênese da anemia na malária.75, 81 

Os primeiros testes realizados com eritrócitos sadios e infectados foram 

obtidos de camundongos Balb/c infectados com P. berghei ANKA GFP com 

parasitemia em aproximadamente 10%, o qual mostrou através da microscopia de 

fluorescência e citometria de fluxo que a sonda foi capaz de entrar nas células 

eritrocíticas contaminadas, marcando o citosol, mesmo local onde há a expressão da 

proteína GFP. Vale ressaltar que o nível de parasitemia foi variado de 0,5; 5; 10 e 

60% e não houveram alterações significativas e relevantes para o resultado final. 

GFP é uma das proteínas mais amplamente estudadas e exploradas em 

bioquímica e biologia celular. A capacidade de gerar de forma eficiente um fluoróforo 

emissor interno altamente visível é extremamente valioso, estruturas cristalinas de 

alta resolução do GFP oferecem oportunidades de compreender e manipular a 

relação espectroscópica entre estrutura e função das proteínas.82 

Esse fluoróforo tornou-se bem estabelecido como um marcador de expressão 

do gene e proteína de segmentação em células intactas e organismos. Permite o 

controle em tempo e espaço de um número cada vez maior de fenômenos em 

células e organismos como a expressão do gene, localização e dinâmica de 

proteínas, interações proteína-proteína, divisão celular, replicação de cromossomos; 

via de transporte intracelular e organela.83 

As técnicas fluorimétricas já descritas utilizam corantes de ácidos nucleicos, 

como por exemplo, dimetiloxacarbocianina (DiOC1-3), HOECHST 33258.84, 85 As 

metodologias de marcação de ácidos nucleicos apresentam limitações pois, 

necessitam de várias etapas na preparação do sangue, tais como: fixação, 

coloração e tratamentos adicionais para prevenir o aparecimento de fluorescência 

inespecífica. Alguns fatores específicos limitam o uso de alguns destes corantes 

para a quantificação de parasitas in vivo, como é o caso de corantes de RNA, há 

uma dificuldade de distinguir eritrócitos infectados de reticulócitos não infectados 
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que contém RNA.86 Já os métodos que utilizam corantes de DNA apresentam 

colorações falso-positivas com plaquetas e eritrócitos não infectados. Outro método, 

descrito recentemente para utilização em ensaios quimioterápicos in vitro foi a 

quantificação de parasitas da malária por PCR em tempo real, mas esta 

metodologia, apesar de sensível, não têm aplicação em ensaios quimioterápicos 

devido ao alto custo dos reagentes.86 Por isso os compostos fluorescentes 

sintetizados possuem um grande potencial porque além de possuírem eficiência na 

detecção de células parasitas, o seu preparo é de baixo custo. 

A vantagem na utilização de parasitas transfectados com GFP se dá pela 

simplicidade e facilidade da técnica, não sendo necessária qualquer preparação 

prévia das amostras para a leitura da fluorescência. Estas cepas estão catalogadas 

em um banco de reagentes de malária (Malaria Research and Reference Reagent 

Resource Center - MR4) e os compostos sintetizados nesta dissertação têm 

características parecidas das deste fluorocromo. 

Para obter os resultados provenientes das análises em citometria de fluxo, se 

fez necessário selecionar a população a qual fica na região em P2, região esta, que 

se localizam eritrócitos em sua totalidade, mostrado na figura 25 (p. 87). 

Quando amostras de sangue sadio com a sonda 3-AFA foram analisadas, 

possibilitou visualizar que não houve a entrada desta nas células. Quando 

analisadas amostras de sangue infectado com o P. berghei GFP incubado com a 

sonda 3-AFA foi possível ver que as células parasitadas também estavam marcadas 

com o azul da molécula fluorescente 3-AFA. E como é possível ver na figura 32 (p. 

93), quanto maior a concentração da sonda, maior foi a quantidade de eritrócitos 

expressos com GFP com a dupla marcação. 

Já quando foi analisado amostras com a sonda 3-AFA ala, ou seja, a sonda 

acoplada ao aminoácido L-alanina, os resultados mostraram que este composto é 

capaz de penetrar nos eritrócitos parasitados e marcá-los assim como é possível ver 

na figura 33 (p. 94), mostrando que a sonda mesmo acoplada a outra substância, 

ainda é capaz de penetrar eritrócitos e manter suas características. 

Com estes resultados de citometria de fluxo, partimos para as análises de 

microscopia confocal.  

A sonda 3-AFA foi submetida a esta análise a partir do preparo de 5 amostras 

distintas. Quando amostras contendo sangue infectado incubado com a sonda 3-
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AFA foram analisadas, é possível ver (figura 37, p. 98) que há a marcação do 

parasita com o azul desta molécula e que ela marca o citosol, local este que o GFP 

também atua. Dentre as 5 amostras preparadas somente a que estava parasitada 

revelou resultados positivos de dupla marcação. Nas demais amostras não houve a 

entrada da sonda ou expressão de fluorescência (azul), tanto as parasitadas 

incubadas com DMSO quanto as sadias incubadas com este composto (3-AFA). 

Quando analisamos amostras com a sonda 3-AFA ala, foi possível constatar 

os mesmos resultados citados acima quando a sonda sozinha 3-AFA foi avaliada. 

Amostras infectadas incubadas com a molécula possuíam dupla marcação, ou seja, 

o parasita estava expresso com o GFP e marcado (citosol) também com a sonda 3-

AFA ala assim como é possível ver na figura 38 (p. 99). 

Este resultado mostra que a sonda possui por si só, um grande potencial em 

não só marcar o parasita, mas de carrear outros compostos para dentro das células 

sanguíneas. Isso possibilitou dar continuidade no trabalho podendo então acoplar o 

fármaco Primaquina nesta sonda e ampliar a sua utilização. 

Com isso, resolvemos sintetizar alguns compostos e adaptar a sonda 3-AFA 

para acoplar a Primaquina nela, dando origem a molécula fluorescente 4-AFAPQ. 

Estudos já descritos mostraram que modificações moleculares nos fármacos 

já utilizados contra a malária tem sido uma abordagem mais eficiente para introduzir 

novos medicamentos na terapêutica.  

Contudo, os testes realizados a partir daí, não mais foram com plasmódio de 

murinos, mas sim com plasmódio de humano assim como o P. falciparum 3D7. 

O P. falciparum, o mais virulento dos parasitas da malária humana, passa por 

uma transformação morfológica notável, quando inicia a reprodução sexual e 

transmissão via mosquito. Na verdade P. falciparum é nomeado fazendo uma 

referência a falciforme.87 

Com estes conhecimentos e à oportunidade de uma colaboração com o grupo 

de pesquisa do professor Dr. Carsten Wrenger, utilizamos o P. falciparum 3D7 

expressado com GFP. Este parasita 3D7 foi obtido a partir do isolado NF54 

inicialmente obtido de um paciente residente perto do Aeroporto de Schiphol, 

Amsterdã. A origem deste parasita (NF54) tem sido um mistério para a sociedade 

científica. Alguns estudos recentemente disponibilizados (Nature) sugere que o 

parasita tem sua origem na África.88 



4. Resultados e Discussões_____________________________________________ 

 

112 

 

Sendo assim, a partir destas modificações no gene do parasita NF54 houve a 

produção do parasita 3D7, possibilitando estudos utilizando estes parasitas.  

Os compostos 3-AFA e 4-AFAPQ foram submetidos a análises em 

microscopia de fluorescência para confirmar sua afinidade por parasitas de amostras 

vivas de P. falciparum. 

Neste caso, não houve a necessidade de incubar as moléculas por muito 

tempo no sangue. 

Após o preparo das amostras, foi possível observar (figura 39, p. 100) que a 

sonda 3-AFA marca o citosol parasitário, bem como o GFP.  

Quando a molécula 4-AFAPQ foi analisada, observou-se que este composto 

possui o mesmo efeito da sonda 3-AFA. É capaz de marcar o citosol. É possível 

observar claramente na figura 40 (p. 101) que a molécula expressa sua 

fluorescência somente nas células que estão infectadas, e que esta molécula marca 

o citosol destes parasitas em seus 3 estágios eritrocíticos (anel, trofozoíto e 

esquizonte). Células sadias como é possível observar na figura 40-1 (p. 101), não 

possuem a expressão de fluorescência de GFP e 3-AFA, já que só marcam os 

parasitas. 

Neste caso, o grande desafio seria analisar se estes compostos não marcam 

o parasita simplesmente, mas se eles podem ser utilizados no tratamento desta 

doença, ou seja, potencializar o efeito da Primaquina. 

Apesar dos métodos atualmente utilizados para diagnosticar a malária como o 

exame da gota espessa que apesar de apresentar inquestionável vantagem para o 

diagnóstico, inúmeros fatores podem interferir nos resultados adquiridos, tais como: 

a habilidade técnica no preparo da lâmina, seu manuseio e coloração; qualidade 

ótica e iluminação do microscópio; competência e cuidado por parte do profissional 

além do grau de parasitemia.14b Considerando-se esses fatores, realizar o 

diagnóstico específico de malária torna-se difícil em muitos locais, seja pela 

precariedade dos serviços de saúde, seja pela dificuldade de acesso da população 

aos centros de diagnóstico. Por esta razão, nos últimos 15 anos métodos rápidos, 

práticos e sensíveis vêm sendo desenvolvidos.17 

Como mostrado anteriormente, é possível confirmar que quando se coloca as 

moléculas fluorescentes sintetizadas em contato com sangue parasitado, este 

sangue emite fluorescência. Também é possível ver que quando se incuba as 
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moléculas com sangue sadio, o mesmo não apresenta fluorescência. Isso nos 

permite dizer que a sonda entra somente em células infectadas, pois marca estes 

parasitas, podendo ser confirmado nas análises de microscopia e provando sua 

seletividade. Com estes resultados podemos propor a utilização destas moléculas na 

produção de Kits para diagnóstico rápido da malária.  

Nesta proposta, a utilização de uma câmara escura para análise de 

ultravioleta com lâmpada de 4 Watts, meio RPMI 1640 e as moléculas fluorescentes 

sintetizadas são os únicos materiais essenciais para a execução desta técnica, isso 

facilitaria muito e com maior rapidez o diagnóstico da malária, além do mais, esta 

técnica alcaçaria locais que hoje não existe o diagnóstico, beneficiando uma maior 

quantidade de pessoas que vivem principalmente nessas áreas. A figura 45 

exemplifica como é a câmara escura para a utilização na proposta aqui 

desenvolvida. 

 

Figura 45: Câmara escura para análise de fluorescência 

 

 

Legenda: Foto de uma câmara escura para análise de fluorescência com lâmpada de 4 Watts para 

utilização na técnica para diagnosticar a infecção por malária de forma simples, barato e rápida. 

(SPLABOR). 

 

Muitas vantagens podem ser citadas na utilização dos compostos com esta 

técnica: o custo é muito mais baixo quando comparado com as técnicas utilizadas 

atualmente, enquanto um microscópio de fluorescência, utilizado na maioria dos 

diagnósticos, custa em torno de 165 mil reais uma câmara escura com a lâmpada 

específica para expressar a fluorescência custa em torno de 2.800 reais e a síntese 

destes compostos é muito mais barato que corantes utilizados nas outras técnicas já 

utilizadas. Além da questão financeira, existe nesse caso a facilidade de diagnosticar 
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a doença em qualquer lugar, mesmo em locais de difícil acesso, pois o material 

utilizado é de fácil transporte. A necessidade de pessoal bem treinado quando se 

utiliza microscopia é de extrema importância, e, neste caso, qualquer pessoa com o 

mínimo de instrução poderia realizar estes testes. 

Nestes testes com os compostos sintetizados foram realizadas variações na 

concentração dos compostos e no tempo de incubação, resultando no gráfico a 

seguir. 

 

Figura 46: Gráfico de tempo e concentração dos compostos 3-AFA, 3-AFA ala e 4-

AFAPQ 

 

Legenda: Porcentagem aproximada de fluorescência (eixo y) com a variação da concentração (µM) 

(eixo x) em função do tempo de incubação dos compostos fluorescentes sintetizados. 

 

No gráfico da figura 46, mostra que a partir de uma concentração de 100 μM 

já é possível obter resultados satisfatórios de marcação de eritrócitos infectados com 

a fluorescência dos compostos sintetizados, onde o tempo de incubação não altera 

significativamente a eficácia das sondas (3-AFA, 3-AFA ala e 4-AFAPQ). 

Vale ressaltar que em todos os compostos testados o resultado permaneceu 

inalterável. 

A técnica desenvolvida e a utilização das moléculas para diagnosticar a 

malária é um grande passo para que tanto o diagnóstico quanto o tratamento 

alcance pessoas em locais muitas vezes esquecidos pela sociedade. 

Quando realizamos testes de EC50 de amostras vivas de P. falciparum e 

analisamos a sonda 3-AFA, não foi possível obter resultados conclusivos porque 
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mesmo em altas concentrações não chegou ao EC50 (figura 42–1, p. 103), mas 

quando analisamos a 4-AFAPQ em relação aos resultados do fármaco PQ, é 

possível observar que os resultados pioram em 10 x, mostrando que esse 

acoplamento não foi o mais viável para tratamento da malária em se tratando da 

Primaquina.  

A PQ inicia seu efeito no crescimento de P. falciparum com uma concentração 

de cerca de 1,8 μM, já a 4-AFAPQ inicia sua ação em cerca de 22,4 μM, possível 

visualizar na figura 42–2 e 3 (p. 104).  

Quando se fala em mecanismo de ação da Primaquina, podemos dizer que 

ela possivelmente atua através do stress oxidativo do grupo amino terminal de sua 

estrutura química.89 Quando a molécula 4-AFA foi acoplada, houve um impedimento 

deste mecanismo de ação do fármaco, pela inativação do grupo amina. Isso explica 

o EC50 deste composto proveniente do acoplamento (4-AFAPQ), podendo observar 

que ainda havia muitos parasitas vivos. 

Os compostos sintetizados (3-AFA e 4-AFAPQ) foram incubados com células 

HepG2 e analisados em microscopia de fluorescência para verificar a seletividade 

destes compostos, mas assim como foi possível observar na figura 43 (p. 105), 

houve a marcação do citosol celular. Então podemos dizer que os compostos são 

seletivos para eritrócitos sadios mas inespecíficos, já que expressam a fluorescência 

em células HepG2. 

Quando analisamos a figura acima citada, é possível observar que a sonda 3-

AFA marca o citosol (composto por uma grande parte de água, glicídios, proteínas, 

aminoácidos, lipídeo, bases nitrogenadas, íons, etc.). Ao contrário do corante de 

núcleo celular usado para comparar, o HOECHST 33342.  

Em se tratando da molécula 4-AFAPQ foi possível observar que possui o 

mesmo efeito quando comparada a sonda 3-AFA. A molécula 4-AFAPQ marca o 

citosol celular, também mostrando ser diferente do corante utilizado como 

comparativo. 

Com a aquisição destas imagens através das amostras preparadas podemos 

ver claramente a afinidade dos compostos fluorescentes sintetizados pelo citosol das 

células. Não tendo diferenciação em relação a tipo celular, mesmo porque marca 

parasitas da malária em seu estágio sanguíneo e células que possuem núcleo, 

mostrando inespecificidade. 
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Uma explicação bastante coerente em relação a esta afinidade seria as 

características moleculares destes compostos. A Primaquina é transportada por 

permeabilidade, o transporte é feito por difusão, e podemos dizer que é transportada 

por este mecanismo assim como toda a classe das 8-aminoquinolinas e compostos 

aromáticos que por suas características lipofílicas, atravessam membrana por este 

mecanismo de difusão.90 

O teste de EC50 dos compostos fluorescentes sintetizados 3-AFA, 4-AFAPQ e 

do fármaco PQ foram realizados em HepG2.  

Os aminoácidos e os peptídeos têm sido muito utilizados como veículos, 

devido a pró-fármacos terem sua biodisponibilidade aumentada através da 

hidrossolubilidade aumentada e/ou declive da toxicidade. Trabalhos publicados já 

mostraram que a associação de Primaquina com aminoácidos ou peptídeos diminuiu 

a toxicidade e sua ação permaneceu a mesma. Isso se deve a clivagem seletiva 

desses peptídeos através da plasmina (uma importante enzima presente no sangue 

que degrada muitas proteínas do plasma sanguíneo).69 

A citotoxicidade de compostos no meio intracelular é um impasse o qual é 

necessário contornar. Mesmo que um composto seja muito eficaz contra algum 

parasita, microrganismo ou qualquer que seja o organismo vivo é prioridade que não 

seja tóxico para as células porque perderia totalmente sua utilidade. 

Por isso este teste é de extrema importância para avaliar se estes compostos 

sintetizados podem trazer algum risco tóxico ás células. 

Assim como descrito na figura 44-1 (p. 106) a sonda 3-AFA mesmo em uma 

concentração de 5 mM, não apresentou citotoxicidade, não chegando a 50% de 

viabilidade, isso impossibilitou o calcula de EC50. 

Já na figura 44–2 (p. 107) o composto 4-AFAPQ tem um EC50 de 332,4 μM, 

quando vemos a Primaquina o EC50 é de 392,9 μM, valor este que é 200 vezes 

maior que o EC50 contra P. falciparum, mostra que esse acoplamento do fármaco e a 

sonda diminui a citotoxicidade em relação a PQ sozinha.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

Com a análise do projeto inicial e de todo o trabalho até aqui desenvolvido, 

podemos relacionar algumas considerações e conclusões relevantes. 

Houve a necessidade de troca do título inicial da dissertação de “Síntese de 

2,5-diaril/heteroarilfuranos: Potenciais Sondas fluorescentes usadas como 

biomarcadores em doenças negligenciadas” para “Síntese de 2,5-Diarilfuranos: 

Potenciais Sondas fluorescentes usadas como biomarcadores em malária”, devido a 

caminhos diferentes que o trabalho tomou após análise de alguns resultados 

obtidos. Não sendo possível devido ao tempo, sintetizar compostos heteroarilfuranos 

e abordar nesta dissertação, além da malária, outras doenças negligenciadas.  

A síntese de compostos fluorescentes através de reações de acoplamento 

tipo Suzuki-Miyaura abriu a possibilidade de produzir compostos acoplados ou não a 

fármacos que tenham um potencial fluorescente e biológico. 

Desta maneira, o composto sintetizado 3-AFA pode ser utilizado para 

diagnóstico da malária, segundo a proposta descrita neste trabalho, trazendo 

vantagens em se tratando de custo/benefício porque pode trazer uma grande 

economia de tempo para diagnóstico já que, a maioria das pessoas acometidas por 

esta doença vive em locais de difícil acesso. Aumentaria a acessibilidade ao 

diagnóstico precoce e consequentemente o tratamento muito mais rápido, já que a 

proposta apresentada necessita de material de fácil manuseio e transporte. Outra 

vantagem é a economia de recursos monetários, já que desde a síntese dos 

compostos até a utilização do material necessário é barato e não necessita de 

pessoal altamente treinado para manuseá-lo. Porém, se faz necessário mais 

estudos frente a esta proposta, já que o teste não diferencia espécie de plasmódio. 

A sonda 3-AFA não é citotóxica para as células podendo ser um bom corante 

citosólico já que não mata as células por um bom período de tempo (48 horas em 

HepG2 e 96 horas em células parasitas com P. falciparum). 

A molécula acoplada ao fármaco Primaquina, a 4-AFAPQ não aumenta a 

citotoxicidade, porém não melhora a eficiência deste fármaco contra P. falciparum, 

ou seja, não possui atividade parasiticida. Assim, esta junção não foi uma boa 

escolha para analisar estágios sanguíneos da malária.  
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Acredita-se que os compostos sintetizados atravessam a membrana celular 

por difusão,90 isso explica a marcação por fluorescência do citosol celular tanto em 

HepG2 quanto em plasmódio da malária. Características lipofílicas destes 

compostos, bem como da PQ devem ser evitadas para que a passagem seja por 

algum mecanismo de transporte, podendo assim, aumentar sua seletividade, porém 

se fazem necessários mais estudos e testes para confirmar esta proposta. 

As moléculas fluorescentes sintetizadas são seletivas para eritrócitos 

infectados pelo Plasmódio da malária. A especificidade ainda não foi estudada 

totalmente. 

O fato de as moléculas sintetizadas terem afinidade com células infectadas e 

marcarem citosol celular se deve a ligação a alguma proteína deste processo, então 

estudos de afinidade para detectar qual proteína os compostos fluorescentes se 

ligam deveriam ser realizados. Para isso é extremamente necessário dar sequência 

nas análises para que se conheça claramente o mecanismo pelo qual estes 

compostos desempenham sua função e assim, poderem ser utilizados para 

tratamento mais eficaz contra a malária, além da possibilidade de serem utilizados 

no diagnóstico precoce. 
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7. DADOS ESPECTROSCÓPICOS 

 

7.1. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

 

Espectro RMN 1H do composto 1 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

Espectro RMN 13C do composto 1 em CDCl3 a 300 MHz. 
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Espectro RMN 1H do composto 2 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

 

Espectro RMN 13C do composto 2 em CDCl3 a 300 MHz. 
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Espectro RMN 1H do composto 3 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

 

Espectro RMN 13C do composto 3 em CDCl3 a 300 MHz. 
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Espectro RMN 1H do composto 4 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

 

Espectro RMN 13C do composto 4 em CDCl3 a 300 MHz. 



7. Dados Espectroscópicos e Espectrométricos______________________________ 

136 

 

 

 

Espectro RMN 1H do composto 5 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

 

Espectro RMN 13C do composto 5 em CDCl3 a 300 MHz.  
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Espectro RMN 1H do composto 6 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

 

Espectro RMN 13C do composto 6 em CDCl3 a 300 MHz. 
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Espectro RMN 1H do composto 7 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

 

Espectro RMN 13C do composto 7 em CDCl3 a 300 MHz. 
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Espectro RMN 1H do composto 8 em Acetona a 300 MHz. 
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Espectro RMN 1H do composto 9 em Acetona a 300 MHz. 

 

 

 Espectro RMN 13C do composto 9 em Acetona a 300 MHz. 
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Espectro RMN 1H do composto 11 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

 

Espectro RMN 13C do composto 11 em CDCl3 a 300 MHz. 
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Espectro RMN 1H do composto 10 em CDCl3 a 300 MHz. 

 

 

Espectro RMN 13C do composto 10 em CDCl3 a 300 MHz. 
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7.2. Espectro de Infravermelho (IV) 

 

Composto 2 
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Composto 8 
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Composto 9 
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Composto 10 
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7.3. Dados espectrométricos: Espectro de Massa de alta Resolução  

 

Composto 8 

 

 

PM= 294,09 

 

 

 

Zoom em 290 

 

 



7. Dados Espectroscópicos e Espectrométricos______________________________ 

148 

 

Zoom região 290 

 

 

Modo negativo 
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Composto 9 

 

 

PM= 535,25 g/moL 

 

 

Zoom 
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Modo Negativo 

 

 

 

Amostra final, injeção para analisar a absorção 
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Composto 10 

 

 

PM= 275,09 g/moL 

 

 

 

Zoom 
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ANEXO 1 - COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

 



 

155 

 

ANEXO 2 - CURRÍCULO LATTES 
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ANEXO 3 - FICHA DO ALUNO 
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ANEXO 4 - THREE-COMPONENT REACTION FOR THE SYNTHESIS OF 

DIVERSE β-UNSATURATED α-AMINO ESTERS 
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