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RESUMO 
 

ROCHA, J. C. INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DOS ADUTOS DE 
MORITA-BAYLIS-HILLMAN SOBRE Leishmania spp. 2018. 179 f. Tese – 
Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 
(CCS/UFPB), João Pessoa – PB. 
 
 
O tratamento das leishmanioses é baseado na utilização de compostos antimoniais 
pentavalentes, como medicamentos de primeira escolha; sendo drogas altamente 
tóxicas e que apresentam vários efeitos colaterais. Esse complexo de doenças é um 
problema de saúde pública, com desafios na identificação de novas terapias que 
permitam uma maior adesão e melhor qualidade no tratamento aos pacientes. Com 
a elevada toxicidade e o aparecimento de resistência às drogas, se justifica a busca 
de novas alternativas para o tratamento das leishmanioses. Neste contexto, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a atividade anti-Leishmania dos adutos de 
Morita-Baylis-Hillman em modelos experimentais in vitro e ex vivo. A atividade dos 
compostos sobre as formas promastigotas e amastigotas axênicas do parasito 
Leishmania, além das células monucleares de sangue periférico humano foram 
avaliadas pelo teste colorimétrico do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-
difenil tetrazólio). A taxa de infecção em monócitos humanos e o perfil de morte 
celular de formas promastigotas foram avaliados por citometria de fluxo. Além disso, 
foi mensurada a atividade hemolítica sobre eritrócitos humanos e a avaliação 
indireta dos níveis de óxido nítrico pelo reagente de Griess. A triagem das 36 
moléculas oriundas da reação de Morita-Baylis-Hillman sobre as formas 
promastigotas de L. donovani, teve os MBH-A12 e MBH-A13 com um dos menores 
valores de CI50 (4,71 e 0,37 µg/mL), além de que apresentam o mesmo processo de 
síntese química, sendo assim selecionados para a continuação da avaliação 
biológica. Essas duas substâncias também apresentaram inibição de crescimento 
(CI50) significativa sobre as formas promastigotas de L. infantum (5,6 e 5,3 µg/mL), L. 
amazonensis (13,2 e 13,4 µg/mL) e L. braziliensis (16,32 e 19,09 µg/mL); além 
disso, apresentaram atividade sobre as formas amastigotas axênicas de L. infantum 
(CE50 de 9,08 e 10,76 µg/mL) e L. amazonensis (CE50 de 13,4 e 10,4 µg/mL), 
demonstrando efeito sobre a diversidade de espécies de Leishmania que causam 
manifestações clínicas diferentes. Dentro das concentrações testadas, essas drogas 
não apresentaram toxicidade para células mononucleares de sangue periférico e 
eritrócitos humanos, apresentando assim índices de seletividade com tropismo para 
o parasito. No modelo de avaliação da taxa de infecção em monócitos humanos, não 
observamos diferença estatística com o tratamento das substâncias, nem 
modulação via síntese de óxido nítrico. O perfil de morte celular em promastigotas 
de Leishmania spp. sugere um padrão envolvendo mecanismo de morte via 
apoptose para os adutos MBH-A12 e MBH-A13, diferente da anfotericina B que 
também leva ao processo de necrose. Assim, conclui-se que os adutos de Morita-
Baylis-Hillman são compostos com atividade anti-Leishmania em modelo in vitro, 
sendo moléculas a serem investigadas quanto ao mecanismo de ação, na busca por 
novos tratamentos para as leishmanioses. 
 
Palavras-chave: atividade anti-Leishmania, compostos sintéticos, leishmanioses 



 
 

 

ABSTRACT 
 

ROCHA, J. C. BIOLOGICAL RESEARCH ACTIVITY OF MORITA-BAYLIS-
HILLMAN ADDUCTS ON Leishmania spp. 2018. p. 179. Thesis – Programa de 
Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos (CCS/UFPB), João 
Pessoa – PB. 
 
 
Leishmaniasis treatment is based on the use of pentavalent antimonial compounds, 
as first choice drugs; even though they are highly toxic presenting several side 
effects. This diseases complex is a public health problem, with challenges in the new 
therapies identification that allow a greater adhesion and better quality in the 
treatment of the patients. Due to high toxicity and drug resistance, the search of new 
alternatives for the treatment of leishmaniasis is justified. In this context, this study 
aimed to evaluate the anti-Leishmania activity of Morita-Baylis-Hillman adducts in 
vitro and ex vivo experimental models. Activity of the compounds on the 
promastigote and axenic amastigote forms of the Leishmania parasite, in addition to 
the human peripheral blood monuclear cells, were evaluated by the MTT colorimetric 
test (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium). The rate of infection in 
human monocytes and the cell death profile of promastigote forms were assessed by 
flow cytometry. In addition, hemolytic activity on human erythrocytes and indirect 
evaluation of nitric oxide levels by Griess's reagent were measured. Screening of 36 
molecules from the Morita-Baylis-Hillman reaction on L. donovani's promastigote 
forms had MBH-A12 and MBH-A13 as one of the lowest IC50 values (4.71 and 0.37 
μg/mL), besides they present the same chemical synthesis process, being thus 
selected for the continuation of the biological evaluation. These two substances also 
showed significant inhibition of growth (IC50) on the promastigote forms of L. infantum 
(5.6 and 5.3 μg/mL), L. amazonensis (13.2 and 13.4 μg/mL) and L. braziliensis 
(16.32 and 19.09 μg/mL). In addition, they showed activity on the axenic amastigote 
forms of L. infantum (EC50 of 9.08 and 10.76 μg/mL) and L. amazonensis (EC50 of 
13.4 and 10.4 μg/mL), demonstrating effect on the diversity of Leishmania species 
that cause different clinical manifestations. Among the tested concentrations, these 
drugs did not present toxicity to peripheral blood mononuclear cells and human 
erythrocytes, thus demonstrating selectivity indices to parasite tropism. In the 
infection model evaluation of human monocytes, we did not observe statistical 
difference with the substances treatment, nor in modulation via nitric oxide synthesis. 
Cell death profile in Leishmania spp. suggests a pattern involving apoptosis death 
mechanism for MBH-A12 and MBH-A13 adducts, different from amphotericin B which 
also leads to the necrosis process. Thus, we concluded that the Morita-Baylis-
Hillman adducts are compounds with expressive anti-Leishmania activity in an in vitro 
model, being molecules that need to be better investigated, regarding to the action 
mechanism, in the search for new treatments for leishmaniasis. 
 
Keywords: anti-Leishmania activity, synthetic compounds, leishmaniasis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As infecções causadas por protozoários são um dos maiores problemas de 

saúde pública do mundo, sendo essas a maior causa de morbidade e mortalidade 

em países tropicais e subtropicais (SACKS; SHER, 2002). Dentre tais doenças, 

podemos citar as leishmanioses que são causadas pela infecção com o parasito do 

gênero Leishmania, que faz parte da família Trypanosomatidae e da Ordem 

Kinetoplastida. As leishmanioses são um complexo de doenças tropicais endêmicas, 

infecto-parasitárias e não contagiosas (AKHOUNDI et al., 2016; DAVID; CRAFT, 

2009; LINDOSO; LINDOSO, 2009). 

As leishmanioses estão inseridas no grupo de “Doenças Tropicais 

Negligenciadas”, as quais atingem principalmente pessoas que vivem sob condições 

socioeconômicas desfavoráveis, associada à desnutrição, condições precárias de 

habitação, sistema imunológico debilitado, entre outros fatores. Essas acometem as 

populações pobres da Ásia, da África e da América Latina, levando a óbito cerca de 

vinte a trinta mil pessoas por ano em todo o mundo (WHO, 2017a; DAVID; CRAFT, 

2009; FEASEY et al., 2010; LINDOSO; LINDOSO, 2009). Essas doenças também 

são endêmicas em todas as regiões do Brasil, com focos na região do Nordeste, 

incluindo o estado da Paraíba; e possuem um forte impacto na saúde e na qualidade 

de vida da população (BRASIL, 2011a). 

A doença causa um amplo espectro de manifestações clínicas, cuja evolução 

depende não apenas da espécie do parasito envolvida, como também da genética 

do hospedeiro e da capacidade do indivíduo em desenvolver uma resposta 

imunológica adequada ao controle da infecção (MCMAHON-PRATT; ALEXANDER, 

2004). As formas clínicas podem apresentar lesões não ulceradas, ulcerativas e 

nodulares na pele, podendo evoluir para mucosas e cartilagens, na forma 

mucocutânea; e ser potencialmente fatal na forma clínica visceral, que é tida como a 

mais grave (KEVRIC; CAPPEL; KEELING, 2015; KAYE; SCOTT, 2011). 

Os medicamentos são a única opção na terapêutica das leishmanioses, já 

que até hoje não foi desenvolvida nenhuma vacina humana para a prevenção da 

mesma. Há várias décadas, os antimoniais pentavalentes são os medicamentos de 

primeira escolha para o tratamento das leishmanioses, tendo a anfotericina B e a 

pentamidina como fármacos de segunda opção, porém todos eles apresentam uma 
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elevada toxicidade e induzem uma série de efeitos colaterais para o paciente, como 

cefaleia, náuseas e febre (TORRES-GUERRERO et al., 2017; LIMA et al., 2007).  

Diante do contingente de indivíduos infectados ou em risco de adquirir a 

infecção por residirem em áreas endêmicas, estudos que visem identificar potenciais 

compostos que possam ser utilizados no tratamento dos pacientes com 

leishmaniose, causando menos efeitos colaterais e mais acessíveis 

economicamente são absolutamente justificados. Desta forma, o estudo de novas 

drogas que sejam mais eficazes e seguras para o homem é de extrema importância 

no controle, tratamento e prevenção destas doenças (ROATT et al., 2014; 

OULELLETE et al., 2004). 

Um dos grandes desafios no estudo das leishmanioses é identificar novos 

fármacos que permitam maior adesão e melhor qualidade de vida dos pacientes 

durante o tratamento. Compostos sintéticos derivados da reação de Morita-Baylis-

Hillman já demonstraram diversas atividades biológica como antiproliferativa, 

antimalárica e anti-Leishmania (LIMA-JUNIOR; VASCONCELLOS, 2012). Dentro 

desta linha de pesquisa, alguns trabalhos já foram realizados, in vitro e in vivo 

avaliando o efeito anti-Leishmania de algumas moléculas oriundas dessa reação 

sintética (XAVIER, et al. 2014; AMORIM, et al. 2013; BARBOSA et al., 2011; 

JUNIOR et al., 2010; BARBOSA et al., 2009), as quais demonstraram eficácia sob 

formas promastigotas de L. amazonensis e L. braziliensis, espécies associadas a 

leishmaniose tegumentar; como também sob as formas promastigotas de L. 

infantum, espécie que causa a leishmaniose visceral. 

Considerando os resultados promissores de outros compostos sintéticos 

derivados da reação de Morita-Baylis-Hillman em trabalhos anteriores, o baixo custo 

de síntese desses compostos e o cenário atual das leishmanioses, avaliou-se a 

possível atividade biológica de substâncias oriundas da reação de Morita-Baylis-

Hillman para o futuro desenvolvimento de novas drogas a serem utilizadas na 

terapêutica das leishmanioses. Os estudos compreenderam a avaliação da atividade 

biológica anti-Leishmania, da citotoxicidade frente a células de mamíferos e a 

influência na taxa de infecção de monócitos humanos pelo parasito. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Parasito e vetor 

 

 Os parasitos do gênero Leishmania são classificados filogeneticamente na 

ordem Kinetoplastida, da família Trypanosomatidae, com mais de 20 espécies 

conhecidas e divididas nos subgêneros Leishmania e Viannia (Figura 1). Os dois 

subgêneros foram divididos de acordo com o local de desenvolvimento dos parasitos 

na porção do intestino do flebotomíneo e por análises filogenéticas (FRAGA et al., 

2010). Parâmetros como distribuição geográfica, especificidade pelo vetor e formas 

clínicas da doença foram utilizados para determinar as relações filogenéticas. Além 

disso, os estudos moleculares como análise de polimorfismo e marcadores 

genéticos tornam possível o entendimento das relações evolutivas entre as espécies 

desse gênero (MARCILLI et al., 2014; LUKES et al., 2007). 

Nos continentes da Ásia, África e Europa, encontram-se diversas espécies de 

Leishmania como a Leishmania (Leishmania) major, Leishmania (Leishmania) 

tropica, Leishmania (Leishmania) aethiopica, Leishmania (Leishmania) infantum e 

Leishmania (Leishmania) donovani. Já no continente americano, os principais 

agentes etiológicos são Leishmania (Viannia) braziliensis, Leishmania (Leishmania) 

amazonensis, Leishmania (Viannia) guyanensis e Leishmania (Leishmania) infantum 

(GOTO, LINDOSO, 2010). Cada espécie do parasito apresenta características 

específicas quanto ao tipo de manifestações clínicas, vetores, reservatórios, padrões 

epidemiológicos, distribuição geográfica e resposta terapêutica. No Brasil, algumas 

espécies são responsáveis pelo desenvolvimento da leishmaniose, sendo a forma 

tegumentar causada principalmente pela L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. 

(L.) amazonensis, enquanto a L. (L.) chagasi/infantum é a responsável pela doença 

na sua forma clínica visceral (BRASIL, 2007). 
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Figura 1 - Taxonomia de Leishmania 
 

 
Fonte: BRASIL, 2010. Descrição taxonômica referente à família, gênero, sub-gênero e espécies do protozoário do gênero Leishmania.
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Os parasitos do gênero Leishmania são caracterizados por duas formas 

evolutivas: as promastigotas, que colonizam o hospedeiro invertebrado (Figura 2A), 

e as amastigotas, presentes no hospedeiro vertebrado (Figura 2B); caracterizando 

assim um ciclo de vida heteroxênico. A forma promastigota é encontrada no trato 

digestivo do inseto vetor (insetos fêmeas hematófagos da família Psychodidae da 

subfamília Phlebotominae), caracterizada como sendo uma forma extracelular, 

móvel, de formato alongado e com flagelo longo exteriorizado. Enquanto que a 

forma amastigota é encontrada no hospedeiro mamífero, sendo uma forma 

intracelular obrigatória, de formato ovalado e sem flagelo exteriorizado. As 

amastigotas parasitam principalmente o interior dos macrófagos, podendo também 

parasitar células dendríticas, neutrófilos e fibroblastos (VANNIER-SANTOS; 

MARTINY; SOUZA, 2002). O cinetoplasto está presente em ambas às formas 

morfológicas, sendo uma região que apresenta o DNA mitocondrial altamente 

condensado em uma região perpendicular a base do flagelo, característico de sua 

ordem Kinetoplastida (de Souza, 2008). 

 
Figura 2 - Formas promastigotas e amastigotas de parasitos do gênero Leishmania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Laboratório de Leishmanioses. Departamento de Biologia Molecular. Universidade Federal da 
Paraíba. (A) Cultura de promastigotas de L. chagasi. (B) Fotomicrografia de macrófago infectado com 
formas amastigotas de Leishmania. Coloração hematológica panótico rápido. Aumento: 1000x. 
 

 Os parasitos do gênero Leishmania são transmitidos principalmente através 

do repasto sanguíneo realizado pelos insetos infectados da ordem Diptera, 

pertencentes à subfamília Phlebotominae, chamados de flebotomíneos (Figura 3) 

Foto: Rubens Monte Foto: Márcia Rosa de Oliveira 

A B 
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(KATO et al., 2010). Apenas as fêmeas dos flebótomos são hematófogas, pois as 

mesmas se alimentam de sangue para a maturação e postura dos seus ovos. Dois 

gêneros possuem importância clínica na transmissão da leishmaniose; o 

Phlebotomus para os continentes europeu, asiático e africano; e o gênero Lutzomyia 

no continete americano (STEVERDING, 2017).  

  

Figura 3 - Insetos vetores fêmeas das leishmanioses 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: http://www.raywilsonbirdphotography.co.uk/Galleries/Invertebrates/vectors/sand_fly.html. (A): 
Lutzomia longipalpus; (B): Phlebotomus papatasi.  

 

As formas promastigotas são encontradas parasitando as mais de 90 

espécies identificadas como insetos vetores desses parasitos (WHO, 2017a 

SHIMABUKURO; GALATI, 2011), sendo as mais importantes descritas no Brasil, a 

L. longipalpis, L. flaviscutelleta e L. wellcomei (KAYE; SCOTT, 2011). Enquanto que 

a forma amastigota de Leishmania possui como principais reservatórios na área 

urbana as diversas espécies de mamíferos, como os cães e humanos, e no 

ambiente silvestre as raposas, roedores, endentados, marsupiais e canídeos 

silvestres (BRASIL, 2010; BRASIL, 2006).  

A transmissão da leishmaniose pode ocorrer de forma zoonótica, quando 

ocorre de animal para vetor para humano, ou antroponótica, quando ocorre de 

humano para vetor para humano (FREITAS et al., 2016). A transmissão depende 

das características das espécies dos parasitos, características ecológicas dos locais 

de transmissão, exposição atual e exposição anterior da população humana ao 

parasito e do comportamento humano. Cerca de 70 espécies de animais, incluindo 

A B 
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seres humanos, já foram encontradas como reservatórios naturais desses parasitos 

(WHO, 2017a). 

 

2.2 Ciclo biológico 

 

 O ciclo de vida dos parasitos do gênero Leishmania é do tipo heteroxênico 

(Figura 4) (PEREIRA; BRANDÃO, 2013), iniciando no hospedeiro invertebrado, 

quando esses insetos vetores fêmeas realizam o repasto sanguíneo, sendo ingerido 

o sangue contaminado com formas amastigotas livres ou presentes no interior de 

macrófagos de um hospedeiro mamífero. No intestino médio do inseto, as 

amastigotas são libertadas dos macrófagos digeridos no qual são envolvidas pela 

matriz peritrófica, uma membrana quitinosa secretada pelo epitélio do intestino do 

inseto vetor, a qual confere proteção contra o ataque das enzimas digestivas. Na 

porção posterior do trato digestivo do inseto vetor, as formas amastigotas se 

transformam em promastigotas, devido à diminuição da temperatura e aumento do 

pH, em comparação ao ambiente encontrado no hospedeiro mamífero. Essas 

promastigotas são avirulentas, chamadas de procíclicas e se replicam intensamente 

(KAMHAWI, 2006; BATES, 2007). 

As promastigotas procíclicas se diferenciam em nectomonadas, com a função 

primordial de deslocamento da parte posterior para a anterior do trato digestivo do 

inseto vetor. Em seguida, se diferenciam na forma de leptomonadas, as quais se 

multiplicam intensamente resultando em um aumento da infecção no intestino 

anterior do inseto e dando origem às formas promastigotas metacíclicas, que são as 

formas consideradas infectivas. Quando o inseto vetor fizer um novo repasto 

sanguíneo, dará continuidade ao ciclo de vida desses parasitos, transmitindo as 

formas promastigotas metacíclicas a um hospedeiro mamífero susceptível 

(KAMHAWI, 2006). 

O processo de diferenciação da forma promastigota procíclica até a forma 

promastigota metacíclica dentro do trato digestivo do inseto vetor é denominado de 

metaciclogênese, em que ocorrem nesses parasitos várias alterações na expressão 

gênica, levando a modificações morfológicas e bioquímicas (SOARES et al., 2005). 

O tempo necessário para os parasitos completarem seu desenvolvimento e 

migração da porção posterior para a anterior do trato digestivo do inseto vetor, 

depende da espécie do parasito, variando aproximadamente entre 6 e 9 dias 
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(KAMHAWI, 2006). As modificações morfológicas são do corpo celular do parasito 

que fica mais afilado e com flagelo mais alongado, melhorando a locomoção; e as 

modificações bioquímicas são as alterações nas moléculas de lipofosfoglicano e da 

glicoproteína gp63 presentes na superfície do parasito (DA SILVA et al., 2015). A 

maior expressão da glicoproteína gp63 nas formas metacíclicas também confere 

proteção aos parasitas contra o sistema imune inato do mamífero, além de facilitar 

sua internalização pelos macrófagos via receptores que não o ativam, sendo outro 

importante fator de virulência desses protozoårios (OLIVIER et al., 2012) 

 
Figura 4 – Ciclo de vida dos parasitos do gênero Leishmania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: modificado de SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002. Ciclo biológico do parasito do gênero 
Leishmania, demonstrando o desenvolvimento da forma morfológica promastigota no hospedeiro 
invertebrado e da foma amastigota no hospedeiro vertebrado, caracterizando um ciclo heteroxênico. 

 

Quando o flebótomo fêmea infectado for fazer um novo repasto sanguíneo, 

regurgitará na derme do hospedeiro vertebrado, formas infectantes do parasito 

(promastigotas metacíclicas), presente na saliva do inseto, a qual tem função direta 

na hemostasia, respostas inflamatórias e imunológicas do hospedeiro mamífero 

(ANDRADE et al., 2007). A saliva do vetor auxilia na lise do tecido e aumenta o fluxo 

de células sanguíneas para o local da picada, uma vez que apresenta substâncias 
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imunorreguladoras (KATO et al., 2010). Estas formas promastigotas são inicialmente 

internalizadas principalmente por neutrófilos e posteriormente por macrófagos, que 

são as células hospedeiras definitivas no hospedeiro mamífero (CHARMOY et al., 

2010). Dentro do fagolisossomo ou vacúolo parasitóforo do macrófago, os parasitos 

se transformam rapidamente em formas amastigotas, pelo ambiente ácido e rico em 

hidrolases, conseguindo sobreviver e se multiplicar por divisão binária até a lise da 

célula hospedeira e a infecção de novas células do sistema monocítico fagocitário 

(BURCHMORE; BARRETT, 2001). 

Vários processos humorais e celulares ocorrem no estabelecimento de uma 

resposta imunológica quando o organismo sofre uma infecção pelo protozoário do 

gênero Leishmania (GOLLOB; VIANA; DUTRA, 2014). O tipo de resposta 

imunológica desenvolvida pelo hospedeiro mamífero ao interagir com o parasito, 

determinará a estabilização e manifestação das formas clínicas da leishmaniose 

(TORRES-GUERRERO et al., 2017). Contudo, a resposta imune celular é aquela 

que está mais associada à cura das leishmanioses, principalmente pela ativação 

macrofágica, que leva a eliminação do parasito (WANDERLEY et al., 2012; 

TRIPATHI et al., 2007).  

 

2.3 Epidemiologia 
 

 As leishmanioses são um complexo de doenças inseridas no grupo de 

Doenças Tropicais Negligenciadas, devido aos poucos recursos aplicados em 

diagnóstico, tratamento e controle, como também por estarem associadas à 

pobreza, desnutrição, deslocamento populacional e condições precárias de 

habitação (WHO, 2017c; BERN et al., 2008). Têm como agente etiológico os 

parasitos do gênero Leishmania, as quais são endêmicas em 98 países e territórios 

da América do Sul, Europa, América Central, África, Oriente Médio e Sul da Ásia 

(CONTEH et al., 2010). Estima-se que anualmente cerca de 700 mil a 1 milhão de 

novos casos sejam notificados da doença no mundo, com uma mortalidade anual 

entre 20 mil e 30 mil pessoas (WHO, 2017a; PIGOTT et al., 2014; ALVAR et al., 

2012).  

 A leishmaniose tegumentar (LT) é a forma clínica mais comum de 

leishmaniose, sendo uma importante doença infecciosa, devido apresentar um alto 

coeficiente de detecção e capacidade de produzir deformidades nos indivíduos que 
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desenvolvem essa patologia (GOTIJO e CARVALHO, 2003). Acometem cerca de 

600 mil a 1 milhão de pessoas em todo o mundo anualmente, sendo 95% dos casos 

nas Américas, na bacia do Mediterrâneo, no Oriente Médio e na Ásia Central 

(Figura 5A) (WHO, 2017a; WHO, 2017b). 

 A leishmaniose visceral (LV) varia de uma infecção assintomática a forma 

mais grave da doença, com risco de vida e associada a 95% dos casos de óbito em 

pacientes não tratados. Estima-se que surjam entre 50 mil e 90 mil novos casos de 

LV por ano no mundo, de modo que foram notificados à OMS em 2015 mais de 90% 

dos novos casos nos países: Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e 

Sudão (Figura 5B) (WHO, 2017a). 

O Brasil é o país que tem o maior número de casos de leishmaniose 

registrados no continente americano, com cerca de 3.000 novos casos humanos de 

leishmaniose visceral e 22.000 novos casos de leishmaniose tegumentar 

anualmente. A região Nordeste é a mais afetada por indivíduos que desenvolvem 

essa patologia. Do total de casos em humanos registrados no país, essa região 

apresenta 47% dos casos de LV e 35,16% dos casos de LT (CARVALHO et al., 

2015). 

A LT apresenta ampla distribuição no Brasil, com registro de casos em todas 

as regiões brasileiras, destacando-se as regiões Norte e Nordeste (FRANCO, 2014). 

Em 2015, foi notificada no Brasil a ocorrência de 19.395 novos casos de LT, com 

73% sendo indivíduos do sexo masculino (PAHO, 2017). O Estado da Paraíba 

notificou 110 casos de LT em 2012, principalmente nos municípios de Areia e João 

Pessoa, tendo 56% do total de casos do Estado (BRASIL, 2013).  

A forma visceral é endêmica no Brasil, sendo observada em todas as regiões 

do país, apesar da região Nordeste concentrar o maior número de casos de pessoas 

com essa doença (VAN GRIENSVEN; DIRO, 2012). Em 2015, foi reportado nas 

Américas um total de 3.456 novos casos de LV, com 95,1% deles ocorrendo no 

Brasil (PAHO, 2017). No estado da Paraíba, entre os anos de 2007 a 2015, foram 

registrados 348 novos casos de LV; os quais a capital João Pessoa notificou a maior 

quantidade de casos, 133 (38,21% do total), seguido por Campina Grande com 85 

notificações (24,42% do total) (REIS et al., 2017). 

O perfil epidemiológico das pessoas com leishmaniose, apresentado pelos 

órgãos de saúde do mundo, não retrata fielmente a realidade, devido à 

subestimação desses dados, com a existência de subnotificação da doença. 
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Acredita-se que esses números sejam ainda maiores do que aqueles registrados, 

principalmente pela leishmaniose ser uma das doenças mais negligenciadas pelos 

órgãos públicos (BERGER et al., 2017). 

 

Figura 5 – Distribuição geográfica das leishmanioses no mundo em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de WHO, 2017b. (A) Distribuição da leishmaniose tegumentar em 2015; (B) 
Distribuição da leishmaniose visceral em 2015.  
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2.4 Manifestações clínicas  

 

 As diferentes respostas imunológicas do hospedeiro mamífero se 

correlacionam com as diferentes manifestações clínicas desenvolvidas pelos 

mesmos (REITHINGE et al., 2007; DAVID; CRAFT, 2009). A espécie do parasito 

envolvida na infecção, associada a fatores genéticos do hospedeiro e a capacidade 

do indivíduo em montar uma resposta imunológica capaz de controlar a infecção são 

variáveis para os diversos quadros clínicos desenvolvidos de leishmaniose em 

humanos (KAYE; SCOTT, 2011; MCMAHON-PRATT; ALEXANDER, 2004). 

 As leishmanioses compreendem manifestações clínicas sob as formas 

tegumentar e visceral (Figura 6).  A leishmaniose tegumentar é caracterizada pela 

infecção do parasito na derme, e pode ser subdividida em quatro subtipos: 

leishmaniose cutânea localizada (LCL), leishmaniose cutânea disseminada (LD), 

leishmaniose cutânea difusa (LCD) e leishmaniose mucocutânea (LMC). A 

leishmaniose visceral apresenta tropismo pelas vísceras do hospedeiro mamífero, 

principalmente para os órgãos como baço e do fígado (SILVEIRA et al., 2009; 

REITHINGE et al., 2007).  

As formas clínicas de leishmaniose abrangem uma ampla variedade de sinais, 

sintomas e graus de gravidade (GONZÁLEZ et al., 2009), também relacionadas a 

espécie do parasito envolvida. A leishmaniose tegumentar é causada por várias 

espécies distribuídas nas Américas e nos continentes europeu, asiático e africano, 

como a L. amazonensis e L. braziliensis; já a leishmaniose visceral é causada pela 

espécie L. donovani no Velho Mundo e pela L. infantum/chagasi no Novo Mundo 

(SCORZA; CARVALHO; WILSON, 2017). 

A LCL (Figura 6A) causa uma única lesão ou lesões ulceradas na pele, com 

bordas elevadas e fundo granuloso; sendo a de ocorrência mais comum entre os 

subtipos de leishmaniose tegumentar (DAVID; CRAFT, 2009; REITHINGE et al., 

2007). No Brasil, ela é causada principalmente pela espécie L. brasiliensis (BRASIL, 

2010), que quando tratada, apresenta uma boa resposta à terapêutica. Em 

indivíduos imunocompetentes, essa forma clínica tende à cura espontânea dentro de 

2 a 15 meses (GOTO; LINDOSO, 2012; REITHINGE et al., 2007). 

 A LD (Figura 6B) é uma forma relativamente rara, que evolui 

progressivamente com múltiplas lesões na forma de pápulas, com pequenas 

ulcerações, as quais se localizam no corpo do hospedeiro em duas ou mais regiões 
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não próximas (GOTO; LINDOSO, 2012). Nesse quadro clínico, os pacientes 

costumam responder satisfatoriamente ao tratamento. Os agentes etiológicos 

comumente associados à leishmaniose cutânea disseminada são as espécies L. 

braziliensis e L. amazonensis (BRASIL, 2010; SILVEIRA et al., 2008), embora outras 

espécies também possam estar associadas a essa forma tegumentar (GOTO; 

LINDOSO, 2012). 

 

Figura 6 - Formas clínicas das leishmanioses  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2006; BRASIL, 2010. Manifestações clínicas das leishmanioses. (A) cutânea 
localizada; (B) cutânea disseminada; (C) cutânea difusa; (D) mucocutânea (E) visceral. 
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A LCD (Figura 6C) apresenta lesões não ulceradas, na forma de nódulos 

distribuídos por todo o corpo. Esta é uma manifestação clínica também rara, a qual 

acomete principalmente pacientes com algum comprometido imunológico. As 

espécies frequentemente associadas a este quadro clínico são a L. aethiopica no 

Velho Mundo e a L. amazonensis no Novo Mundo (GOTO; LINDOSO, 2012; 

SILVEIRA et al., 2008). 

A LMC (Figura 6D) é uma doença considerada mutilante, caracterizada pela 

concentração das lesões na mucosa oral e nasal. As lesões da mucosa oral 

geralmente produzem sintomas que variam de um simples desconforto e dor leve 

para uma odinofagia a caquexia em casos extremos; o último é observado somente 

nos casos em que a lesão envolve a totalidade da faringe, laringe e esôfago 

(TORRES-GUERRERO et al., 2017). Os pacientes acometidos da LMC não 

respondem com sucesso ao tratamento; e comumente, são pessoas que já tiveram a 

manifestação da forma cutânea (DAVID; CRAFT, 2009; REITHINGE et al., 2007). A 

espécie L. braziliensis está frequentemente associada a indivíduos acometidos por 

esse quadro clínico no Novo Mundo e a L. aethiopica no Velho Mundo (GOTO; 

LINDOSO, 2012). 

A leishmaniose visceral (Figura 6E), também conhecida como calazar, é uma 

manifestação clínica sistêmica, marcada pelo desenvolvimento de sintomas como 

febre alta irregular, anemia e hepatoesplenomegalia, com imunossupressão e 

discrasias sanguíneas devido à infecção dos órgãos hematopoéicos (BERGER et 

al., 2017). É uma forma clínica grave, a qual leva ao óbito casos de pacientes não 

tratados (ZIJLSTRA et al., 2003). No continente amerciano, esse quadro clínico é 

causado principalmente pela espécie Leishmania chagasi (sinonímia Leishmania 

infantum) (FREITAS et al., 2016). 

Durante a LV ou após a sua cura aparente, alguns pacientes podem 

desenvolver a leishmaniose dérmica pós-calazar (LDPC), principalmente em 

indivíduos de áreas endêmicas que tenham o sistema imunológico imunossuprimido, 

como nos países africanos (LINDOSO et al., 2012). A LDPC é caracterizada por 

apresentar máculas hipopigmentadas, pápulas, erupções cutâneas, tendo uma 

condição cutânea crônica e desfigurante, associada a considerável morbidade e 

estigma social, além de provavelmente contribuir para a transmissão do parasito 

(FREITAS et al., 2016). Tem uma incidência maior no Velho Mundo pela infecção 

pela espécie Leishmania (Leishmania) donovani (LINDOSO et al., 2012). 
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2.5 Terapêutica das leishmanioses 

 

O tratamento das leishmanioses se baseia no uso principalmente dos 

medicamentos antimoniais pentavalentes (antimoniato de meglumina [Glucantime®] 

e o estibogluconato de sódio [Pentostam®]), anfotericina B, pentamidina, 

paramomicina e miltefosina. Com a ausência de vacinas como medida profilática, a 

terapia farmacológica é a única opção de tratamento de um indíviduo parasitado. A 

terapia farmacológica atual é realizada por medicamentos com uma elevada 

toxicidade, inúmeros efeitos adversos, com longos períodos de tratamento, custos 

elevados e casos de resistência aos fármacos utilizados (Quadro 1) (SINGH, GARG, 

VAHAB et al., 2016). 

Os antimoniais pentavalentes (SBV) são os medicamentos de primeira 

escolha, utilizados desde 1945 no tratamento de pacientes com leishmaniose. No 

Brasil, a droga de escolha é o antimoniato de meglumina (Glucantime®), usado para 

diversas manifestações clínicas com uma dose recomendada de 20 mg/kg/dia 

durante pelo menos 20 dias; sendo de administração parenteral obrigatória. Os 

pacientes apresentam a ocorrência de vários efeitos locais e sistêmicos, como dor 

no local da injeção, rigidez articular, fadiga, problemas gastrointestinais, pancreatite, 

cardiotoxicidade, insuficiência hepática e renal e hemólise (SINGH E SIVAKUMAR, 

2004).  

Embora o mecanismo de ação ainda não seja totalmente conhecido, os 

antimoniais pentavalentes apresentam a característica de pró-fármaco do SbV, 

sendo este metabolizado no interior de macrófagos e do parasito à forma trivalente 

ativa (FRÉZARD et al., 2013). Essa conversão também pode ocorrer por reações 

não enzimáticas, através da presença dos tióis glutationa e da tripanotiona; ou de 

forma enzimática, mediada pelas enzimas tiol dependente redutase 1 e a 

antimoniato redutase (SINGH, GARG, VAHAB et al., 2016). 

Quando não há uma resposta adequada ao tratamento com os medicamentos 

de primeira escolha, as drogas de segunda escolha são utilizadas, como a 

anfotericina B®, a pentamidina, a paramomicina e a miltefosina. A anfotericina B é 

um antibiótico macrólideo polieno, utilizado como droga de referência para infecções 

fúngicas sistêmicas (OULELLETE et al., 2004).  
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Quadro 1 – Fármacos utilizados no tratamento das leishmanioses 

Fonte: RATH et al., 2003.
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A anfotericina B possui ação leishmanicida, principalmente, no tratamento das 

lesões mucosas e é indicada como primeira opção no tratamento de pacientes 

gestantes com LC e/ou com coinfecção Leishmania/HIV (BRASIL, 2011b). A 

administração da anfotericina B é por via intravenosa a uma dose de 0,5-1,0 mg/kg 

diariamente ou em dias alternados, durante 8 semanas ou 3 mg/kg/dia durante 21 

dias (PURKAIT et al., 2012; CROFT; SUNDAR; FAIRLAM, 2006). 

O alvo de ação da anfotericina B são os esteróis localizados na membrana 

celular do parasito. A permeabilidade celular é alterada com a perda de potássio e 

outras pequenas moléculas pela célula, causando a morte do parasito (CROFT; 

SUNDAR; FAIRLAM, 2006; PURKAIT et al., 2012). No entanto, apesar dos seus 

reconhecidos efeitos terapêuticos, a maioria dos pacientes apresentam efeitos 

adversos como febre, náuseas, vômitos, cefaleia, hipopotassemia, insuficiência 

renal, anemia e alterações cardíacas (SINGH, GARG, VAHAB et al., 2016). Uma 

nova formulação foi aprovada em 1997 para o tratamento da LV, a anfotericina 

lipossomal. É um medicamento menos tóxico e que causa menos efeitos colaterais, 

porém mais caro do que a anfotericina B (FREITAS, et al., 2016; SINGH, GARG, 

VAHAB et al., 2016). 

A pentamidina é um fármaco de segunda escolha, principalmente para o 

tratamento da LV; embora apresente efeitos adversos significativos e administração 

parenteral (OULLETE et al., 2004). O mecanismo de ação está relacionado com a 

ligação e desintegração do DNA e inibição da topoisomerase I, associada à 

replicação do DNA mitocondrial (COELHO et al., 2008; JEAN-MORENO et al., 

2006). É uma diamina aromática que apresenta efeitos adversos como mialgias, dor 

no local da injeção, náusea, dor de cabeça, e em maior extensão, hipoglicemia, 

hipotensão, alterações cardiológicas, nefrotoxicidade; com a administração em 

baixas doses e em um curto período de tratamento. Há relatos de morte repentina 

pela alta toxicidade desta droga, sendo isso um fator limitante para o seu emprego 

terapêutico (SINGH, GARG, VAHAB et al., 2016). 

A paromomicina é um aminoglicosídeo, com mecanismo de ação 

caracterizado pela inibição da síntese proteica, além de interferir na fluidez da 

membrana, metabolismo lipídico e potencial de membrana mitocondrial da 

Leishmania (RAJASEKARAN e CHEN, 2015). Esta droga é administrada por via 

endovenosa, na dose de 16-20 mg/kg diariamente durante 21 dias, ou 12-20 

mg/kg/dia em combinação com antimoniais. Efeitos tóxicos, como nefrotoxicidade, 
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hepatotoxicidade e ototoxicidade são associados com excessos de doses 

recomendadas e o uso concomitante de outros agentes com toxicidades similares 

(SINGH, GARG, VAHAB et al., 2016). Casos de resistência foram relatados em 

isolados de promastigotas de L. aethiopica e L. donovani associada com a absorção 

diminuída da droga (SOARES et al., 2002). 

A miltefosina foi desenvolvida para o tratamento do câncer, tendo sua 

atividade anti-Leishmania descoberta pela década de 1980. Esta droga é uma 

alquilfosfocolina, com mecanismo de ação ainda não totalmente esclarecido. Sua 

atuação em Leishmania deve ser da mesma forma que a atuação dessa droga em 

células cancerígenas, com indução da apoptose e alteração das vias de sinalização 

celular mediada por lipídeos (SUNDAR; OLLIARO, 2007). A administração é por via 

oral de 50-200 mg/kg durante 28 dias, tendo como efeitos adversos distúrbios 

gastrintestinais, transaminases hepáticas elevadas e os níveis de creatinina sérica, 

teratogenicidade e hemólise (SUNDAR; OLLIARO, 2007; CROFT; SEIFERT; 

YARDLEY, 2006). 

A elevada toxicidade desses medicamentos e o surgimento de resistência às 

drogas justifica a busca de novas alternativas para o tratamento adequado das 

leishmanioses. Apesar da pesquisa envolvida para a descoberta de terapias eficazes 

anti-Leishmania ser uma preocupação mundial, o progresso nesse campo tem sido 

muito lento e pouco expressivo. A vacinação aparece, então, como uma possível 

maneira de se controlar a leishmaniose, contudo, até agora, poucas foram as 

estratégias de imunização para humanos. Portanto, todos os fármacos atualmente 

em uso para o tratamento das leishmanioses apresentam restrições, como 

toxicidade, graves efeitos colaterais, custo elevado, administração parenteral ou 

teratogenicidade (BRASIL, 2011a). Desta forma, se faz necessário o 

desenvolvimento de fármacos que promovam tratamentos mais eficazes, seletivos, 

seguros e menos tóxicos do que às drogas convencionais. Dessa forma, estudos 

com produtos naturais ou sintéticos representam uma perspectiva na busca de 

novas drogas com atividade anti-Leishmania. 

 

2.6 Adutos de Morita-Baylis-Hillman 

 

Na perspectiva do estudo de compostos naturais ou sintéticos, com melhores 

características farmacocinéticas e farmacodinâmicas para o uso no tratamento das 
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leishmanioses; os compostos sintéticos oriundos da reação química de Morita-

Baylis-Hillman se apresentam como candidatos promissores nesse estudo de 

atividade biológica anti-Leishmania. 

Essa reação foi patenteada em 1972, por Baylis e Hillman, em que se 

referiam a uma reação de acoplamento entre alcenos ativos (ou alcinos) e aldeídos, 

sendo catalisada por aminas terciárias, produzindo uma variedade de moléculas 

sintéticas. Essa reação envolve inicialmente a síntese do aceptor de Michael (alceno 

ativado), seguido da reação de Morita-Baylis-Hillman, empregando aldeídos 

aromáticos como eletrófilos. Diante das grandes variações de parâmetros, essa 

reação nos fornece um enorme reservatório de moléculas de classes diversas, 

densamente funcionalizadas. Existem inúmeros aceptores de Michael que podem se 

ligar a qualquer carbono eletrofílico (deficiente de elétrons), justificando a obtenção a 

partir dessa reação de bilhões de moléculas (BASAVAIAH E VEERARAGHAVAIAH, 

2012). 

A reação de Morita-Baylis-Hillman (MBH) (Figura 7) ocorre com a formação 

da ligação carbono-carbono (C-C), que ocorre entre um carbono sp2 eletrofílico (por 

exemplo, aldeídos, cetonas ou iminas) e a posição alfa de um alceno (ou alcino) 

ativado, ou seja, que contém um grupo retirador de elétrons (GRE) na sua molécula. 

Essa reação ocorre sob a catálise nucleofílica de aminas terciárias, das quais o mais 

utilizado é a 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano (DABCO), gerando os adutos de Morita-

Baylis-Hillman (MBH-A) (XAVIER, et al., 2014; JUNIOR, et al., 2010). 

Nenhum grupo de moléculas se comporta de forma uniforme nas sínteses, 

além das alterações de alguns parâmetros para melhor obtenção (temperatura, 

solvente, catalisadores), buscando maior pureza e menores tempos de reação. 

Poucos grupos de estudos atuam na utilização dos compostos sintéticos oriundos da 

reação de MBH com aplicação biológica. Além disso, a infinidade de possibilidade 

de criação de novas moléculas torna cada novo composto químico sintetizado uma 

inovação dentro do campo de estudo. 

Baseadas em estratégias da Química Medicinal, foram utilizadas técnicas 

químicas tradicionais junto com a reação de Morita-Baylis-Hillman. As moléculas 

usadas nesse trabalho são oriundas das estratégias de hibridação molecular e de 

“twin drugs” ou “drogas gêmeas”, sendo o nosso grupo de pesquisa o primeiro a 

trabalhar nesse campo de síntese e com atividade biológica desses compostos com 

o parasito do gênero Leishmania. As moléculas avaliadas são substâncias 
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estruturalmente relacionadas uma à outra e sintetizadas pela mesma rota sintética. 

Contudo, a reação final para obtenção dos adutos seja a mesma (reação de MBH), 

as etapas anteriores são diferentes, dependendo da série estudada (hibridação ou 

“twins drugs”) (BARREIRO e FRAGA 2001). 

 

Figura 7 – Reação de Morita-Baylis-Hillman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: modificado de BARBOSA et al. 2011. R – radical. GRE – grupo retirador de elétrons.  

 

Outras substâncias oriundas da reação química de MBH já foram avaliadas e 

apresentaram várias atividades biológicas como atividade antifúngica e 

antibacteriana (NARENDER et al., 2006), efeito anti-inflamatório (FAHEINA-

MARTINS et al., 2017) e atividade contra diversas doenças negligenciadas como a 

leishmaniose (XAVIER et al., 2016; SILVA et al., 2011; JUNIOR et al., 2010; 

BARBOSA et al., 2011; LIMA-JUNIOR et al. 2009; SOUZA et al., 2007), a 

esquistossomose (VASCONCELLOS et al., 2006), a malária (NARENDER et al., 

2005) e a doença de Chagas (SANDES et al., 2014; SANDES et al., 2010). 

Observando o potencial biológico dessas moléculas avaliadas anteriormente, 

justifica-se que novos compostos oriundos da reação de MBH se apresentem como 

candidatos promissores nesse estudo de atividade biológica.  

 A atividade anti-Leishmania de compostos sintéticos oriundos da reação 

MBH foi evidenciada em testes com adutos aromáticos (JUNIOR et al., 2010), como 

também com adutos derivados do salicilato de metila por hibridação molecular 

(BARBOSA et al., 2011), sob as formas promastigotas de L. amazonensis e L. 

chagasi, as quais são espécies associadas à leishmaniose tegumentar e a 

leishmaniose visceral, respectivamente. Contudo, ainda não se tem conhecimento 

sobre o mecanismo biológico dessas moléculas sintéticas. 
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Um aduto, oriundo da estratégia química de hibridação molecular entre o 

salicilato de metila e um aduto derivado do orto-nitro-benzaldeído, mostrou atividade 

anti-Leishmania sob as formas promastigotas de isolados clínicos de L. braziliensis, 

como também eficaz na redução da taxa de infecção desses parasitos em 

macrófagos murinos. Sugere-se a atuação destes compostos na regulação das 

moléculas que modulam a ativação dos macrófagos ou atuação no processo de 

estresse oxidativo. Os estudos mostraram a diminuição na síntese de certas 

citocinas responsáveis por inibir a ativação de macrófagos, como IL-6 e IL-10. Dessa 

forma, a redução na produção de IL-6 e IL-10 pode facilitar a ativação destes 

macrófagos e, levar assim a contenção da infecção por Leishmania (AMORIM et al., 

2013).  

Xavier e colaboradores (2014) fizeram a primeira avaliação da atividade de 

adutos de Morita-Baylis-Hillman racêmicos e enantiômeros puros. O composto 

racêmico apresentou melhor atividade biológica sobre formas promastigotas de L. 

braziliensis, como também baixa citotoxicidade para macrófagos murinos, em 

comparação com os compostos enantiomêricos. 

Devido às atividades biológicas dos adutos Morita-Baylis-Hillman e a gama de 

efeitos destes sobre algumas espécies de Leishmania, esses compostos são uma 

fonte rica de candidatos em potencial a medicamentos contra a leishmaniose. O 

mecanismo de ação pode variar de acordo com a estrutura química da molécula, 

portanto, acredita-se que não há um único mecanismo biológico de ação para todos 

os adutos Morita-Baylis-Hillman. Devido à versatilidade das estruturas destes 

compostos, cada série de adutos pode ter diferentes mecanismos de ação, bem 

como diferentes rotas metabólicas, que amplia ainda mais o desafio de buscar o 

caminho que cada molécula dessa pode atuar.  

Dessa forma, justifica-se o estudo com novos compostos oriundos da 

estratégia química hibridação molecular, como também a avaliação biológica dos 

compostos “twins drugs” contra as formas promastigotas e amastigotas de algumas 

espécies de Leishmania; citotoxicidade dessas moléculas sobre células de 

mamíferos e possíveis mecanismos de ação responsáveis pela atividade anti-

Leishmania. As informações adquiridas pela realização deste trabalho ampliam os 

conhecimentos na área das leishmanioses e levam ao desenvolvimento de novos 

estudos que possam beneficiar diretamente a população de indivíduos infectados. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

Investigar a atividade biológica dos compostos sintéticos oriundos da reação 

de Morita-Baylis-Hillman sobre os parasitos do gênero Leishmania. 

 

3.2  Objetivos específicos: 

 

 Avaliar a atividade anti-Leishmania dos compostos sintéticos oriundos da 

reação de Morita-Baylis-Hillman sobre as formas promastigotas de L. 

donovani; 

 

 Avaliar a atividade anti-Leishmania de MBH-A12 e MBH-A13 sobre as formas 

promastigotas de L. infantum, L. amazonensis e L. braziliensis;  

 

 Avaliar a atividade anti-Leishmania dos compostos sintéticos adutos Morita-

Baylis-Hillman MBH-A12 e MBH-A13 sobre as formas amastigotas axênicas 

de L. infantum e L. amazonensis; 

 

 Investigar o efeito citotóxico dos compostos MBH-A12 e MBH-A13 sobre as 

células mononucleares de sangue periférico de indivíduos saudáveis e sobre 

os eritrócitos humanos; 

 

 Determinar o índice de seletividade dos adutos de Morita-Baylis-Hillman; 

 

 Avaliar a ação dos compostos MBH-A12 e MBH-A13 na taxa de infecção de 

monócitos humanos por parasitos da espécie L. infantum e L. amazonensis, 

além da avaliação na indução da síntese de óxido nítrico; 

 
 Analisar se os compostos sintéticos MBH-A12 e MBH-A13 induzem morte por 

apoptose/necrose em formas promastigotas de L. infantum e L. amazonensis.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local da pesquisa 

 

 As atividades de pesquisa foram desenvolvidas no Laboratório de Imunologia 

de Doenças Infecciosas (LABIDIC), do Departamento de Biologia Celular e 

Molecular do Centro de Biotecnologia (CBiotec) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB),como também, no Laboratório de Leishmanioses do Departamento de 

Biologia Molecular (DBM) do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da 

UFPB. 

4.2 Parasitos e manutenção das culturas in vitro  

  

 As cepas de referência de Leishmania (Leishmania) donovani 

(MHOM/ET/1967/HU3), Leishmania (Leishmania) infantum (MHOM/BR/2008/RN-05), 

Leishmania (Leishmania) amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8) e Leishmania (Viannia) 

braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903) foram obtidas da Coleção de Leishmania do 

Instituto Oswaldo Cruz (CLIOC), localizada no Rio de Janeiro – RJ. As espécies de 

Leishmania foram enviadas com o certificado de autenticação (ANEXO A, B e C) 

para o Laboratório de Imunologia de Doenças Infecciosas da Universidade Federal 

da Paraíba.  

As formas promastigotas dessas espécies de Leishmania foram mantidas in 

vitro em meio Schneider com pH 7 (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), suplementado 

com 20% de soro fetal bovino (SFB – Cultilab, São Paulo, BRA), 1% de antibiótico 

(penicilina 200 U/mL e estreptomicina 0.1 mg/mL - Gibco, BR) e 1% de urina 

masculina humana, denominado neste trabalho de meio Schneider suplementado. 

As culturas foram mantidas a uma temperatura de 26 ± 1 ºC em estufa de demanda 

biológica de oxigênio (DBO) e repicadas semanalmente. 

 As culturas de formas promastigotas em início de fase estacionária, de 4 a 6 

dias dependendo da espécie, foram criopreservadas em 12% de glicerol estéril 

(Amresco, Ohio, EUA) sob agitação constante por 15 minutos e então armazenadas 

em freezer a -80 ºC para futuras utilizações. Com a mesma finalidade, as formas 

promastigotas foram criopreservadas em 7,5% de dimetilsulfóxido (DMSO) 
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(Mallinckrodt Chemicals, St. Louis, EUA), suplementado com 20% de soro fetal 

bovino (SFB – Cultilab, São Paulo, BRA) e 70% do meio de cultura Roswell Park 

Memorial Institute 1640 (RPMI-1640) (Cultilab, São Paulo, Brazil), sendo 

armazenadas em freezer a -80 ºC. O DMSO e o glicerol, como criopreservantes, 

penetram na membrana celular dos microorganismos, sendo o DMSO de rápida 

difusão e o glicerol de lenta penetração. Para algumas espécies de 

microorganismos, o DMSO é um melhor criopreservante do que o glicerol. As céulas 

que serão criopreservadas em DMSO devem ser mantidas em baixas temperaturas 

antes do congelamento, já que de 0 a 5 ºC, esse criopreservante é menos tóxico 

para as células (ÇAVUS, et al. 2017; MIYAKE, KARANIS, UGA, 2004). De acordo 

com a necessidade, as culturas foram descongeladas à temperatura ambiente e 

alíquotas de 100 µL foram colocadas em 5 mL de meio Schneider suplementado e 

mantidas em estufa de DBO à 26 ± 1ºC. 

 

4.2.1 Obtenção das formas amastigotas axênicas de L. infantum e L. 
amazonensis 

 

As formas promatigotas de L. infantum foram diferenciadas em formas 

amastigotas axênicas conforme o protocolo de DEBRABANT et al., 2003. As formas 

promastigotas de L. infantum foram cultivadas até atingirem a fase estacionária em 

meio Schneider suplementado durante 5 dias, à 26 ± 1 ºC. Após esse período, as 

culturas foram centrifugadas durante 10 minutos a 112 x g (centrífuga PARSEC 

CT0603)], desprezado o sobrenadante e ressuspendidas em meio Schneider 

suplementado, com pH 7, suplementado com 20% de SFB e 1% de antibiótico 

(penicilina 200 U/mL e estreptomicina 0.1 mg/mL). As células foram então incubadas 

a 37 ºC em estufa a 5% de CO2 por 24 horas para diferenciação em formas 

amastigotas. A morfologia característica de amastigota foi analisada sob microscopia 

óptica antes de cada experimento. 

A partir da diferenciação das formas promastigotas de L. amazonensis foram 

obtidas as formas amastigotas axênicas, conforme modificações nos protocolos de 

UEDA-NAKAMURA et al., 2006 e HODGKINSON et al., 1996. As formas 

promastigotas de L. amazonensis foram cultivadas até atingirem a fase estacionária 

em meio Schneider suplementado durante 5 dias, à 26 ± 1 ºC. Após esse período, 
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as culturas foram centrifugadas durante 10 minutos a 112 x g (centrífuga PARSEC 

CT0603), desprezado o sobrenadante e ressuspendidas em meio Schneider, com 

pH 5,5, suplementado com 5% de SFB e 1% de antibiótico (penicilina 200 U/mL e 

estreptomicina 0.1 mg/mL). As células foram então incubadas a 32 ºC em estufa a 

5% de CO2 por três dias para diferenciação em formas amastigotas, sendo 

diariamente agitadas. A morfologia característica de amastigota foi analisada sobre 

microscopia óptica antes de cada experimento. 

 

4.3 Compostos químicos avaliados 

 

4.3.1 Fármacos de referência 

 

Os fármacos utilizados nos protocolos de atividade anti-Leishmania foram o 

antimoniato de meglumina (Glucantime® – Sanofi-Aventis Farmacêutica, São Paulo, 

BRA) e a anfotericina B (Anforicin B® – Cristália, São Paulo, Brazil), os quais são 

utilizados no tratamento de diferentes formas clínicas das leishmanioses, como 

medicamentos de primeira e segunda escolha respectivamente. O antimoniato de 

meglumina é apresentado em uma solução aquosa de 300 mg/mL, o qual foi diluído 

diretamente nos meios de cultura apropriados para cada teste. A anfotericina B, 

apresentada na forma de pó liófilo, foi solubilizada previamente em DMSO e assim 

produzido uma solução-estoque de 10 mg/mL. Posteriormente, essa solução foi 

diluída nos meios de cultura apropriados até atingir as concentrações finais 

desejadas de cada teste, não ultrapassando a concentração de 0,5% de DMSO, 

para não ser tóxica ao parasito.  

 

4.3.2 Compostos sintéticos adutos de Morita-Baylis-Hillman 

 

As amostras dos compostos sintéticos oriundos da reação de Morita-Bayllis-

Hillman foram sintetizadas e cedidas pelo Laboratório de Síntese Orgânica e 

Medicinal da Paraíba (LASOM - PB), coordenado pelos professores Dr. Mário 

Vasconcellos e Dr. Cláudio Gabriel, do Departamento de Química da Universidade 

Federal da Paraíba. 
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Os compostos químicos estudados neste trabalho foram sintetizados 

conforme protocolos experimentais já publicados em trabalhos anteriores (LIMA-

JUNIOR et al., 2016) e envolveram inicialmente a síntese do aceptor de Michael, 

seguido da reação de Morita-Baylis-Hillman, empregando aldeídos aromáticos como 

eletrófilos. 

Para a obtenção das moléculas testadas foi utilizada a técnica de hibridação 

molecular, a qual se investigou se as duas porções unidas possuíam atividades 

semelhantes ou não aos fragmentos testados separadamente. Como também foi 

utilizados compostos homodímeros, usando a estratégia química denominada pelos 

químicos medicinais como “twin drugs” ou “drogas gêmeas”. 

A reação final para a obtenção dessas moléculas avaliadas é a MBH, contudo 

as etapas anteriores são diferentes, dependendo da série estudada (hibridação ou 

“twins drugs”) (BARREIRO e FRAGA 2001). Para a série de hibridação, houve um 

número maior de etapas, sendo as moléculas oriundas via reações de Barbier e 

posterior ciclização de Prins. Em seguida, foi preparado o aceptor de Michael via 

reação de esterificação, para então gerar os produtos híbridos via reação de MBH. 

Na série dos homodímeros, primeiro ocorreu a preparação do aceptor de Michael 

(alceno ativado) e posterior reação de MBH.  

É importante salientar que cada molécula tem sua particularidade em relação 

à via de síntese, obtenção, rendimento e tempo de reação. Pequenas variações na 

estrutura das moléculas iniciais (matérias-prima), já ocasionam alterações em 

relação ao rendimento, por exemplo. A infinidade de possibilidades de criação de 

novas moléculas oriundas da reação de MBH gera expectativa na avaliação da 

atividade biológica de cada novo composto sintetizado. 

Inicialmente, foram testadas trinta e seis moléculas oriundas da reação de 

Morita-Baylis-Hillman, as quais apresentam solubilidade em DMSO ou CH2Cl2 

(diclorometano), à 25 ºC e 1 atm. Para os testes in vitro as substâncias foram 

solubilizadas em DMSO a fim de se obter soluções-estoque de 20 mg/mL. Em cada 

protocolo, as soluções-estoque foram diluídas nos meios de cultura apropriados até 

atingirem as concentrações desejadas, não ultrapassando a concentração de 0,5% 

de DMSO, para que não sejam tóxicas para o parasito Leishmania. Essa mesma 

concentração de DMSO (< 0,5%) é utilizada como controle negativo nos testes 

realizados. A Tabela 1 demonstra a massa molecular e a estrutura química das 

substâncias testadas. 
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Tabela 1 - Massa molecular e estrutura química dos compostos oriundos da reação 
de Morita-Baylis-Hillman 
 
 

Código das 
Amostras 

Massa Molecular 
(g/mol) 

Estrutura Química 

MBH-01 210,1 

 

MBH-02 226,0 

 

MBH-03 270,0 

 

MBH-04 242,1 

 

MBH-05 172,10 

 

MBH-06 237,1 

 

MBH-07 237,1 

 

MBH-08 237,1 

 

MBH-09 321,1 

 

MBH-10 321,1 

 

MBH-11 418,1 
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Código das 
Amostras 

Massa Molecular 
(g/mol) 

Estrutura Química 

MBH-12 450,1 

 

MBH-13 538,0 

 

MBH-14 456,2 

 

MBH-15 382,1 

 

MBH-16 472,1 

 

MBH-17 472,1 

 

MBH-18 472,1 

 

MBH-19 144,1 
 

MBH-20 276,1 
 

MBH-21 349,38 
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Código das 
Amostras 

Massa Molecular 
(g/mol) 

Estrutura Química 

MBH-22 349,38 

 

MBH-23 349,38 
 

MBH-24 365,37 
 

MBH-25 365,37 
 

MBH-26 365,37 
 

MBH-27 354,44 
 

MBH-28 383,28 
 

MBH-29 481,13 

 

MBH-30 481,13 

 

MBH-31 481,13 

 

MBH-32 437,14 

 

MBH-33 437,14 
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Código das 
Amostras 

Massa Molecular 
(g/mol) 

Estrutura Química 

MBH-34 437,14 
 

MBH-35 486,16 
 

MBH-36 514,05 

 

       Fonte: Elaboração própria.  

 

4.4 Atividade anti-Leishmania dos compostos oriundos da reação de Morita-

Baylis-Hillman sobre formas promastigotas de L. donovani 

 

A atividade anti-Leishmania dos 36 compostos sintéticos adutos de Morita-

Baylis-Hillman foi avaliada utilizando o teste colorimétrico do brometo de 3-[4,5-

dimetiltiazol-zil]-2,5-difeniltetrazolio (MTT - Amresco, Ohio, EUA) sobre as formas 

promastigotas da espécie L. donovani. Em placas de cultivo de 96 poços, foram 

adicionados 1 x 106 promastigotas/poço contendo 100 µL de meio Schneider 

suplementado, e em seguida as soluções estoques dos adutos de Morita-Baylis-

Hillman e fármacos de referência foram adicionadas às placas, em triplicata, 

atingindo concentrações seriadas de 400; 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,12 e 3,12 µg/mL 

para os compostos testes; de 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,31; 0,16 e 0,04 µg/mL para a 

Anfotericina B e de 150; 75; 37,5; 18,75; 9,38; 4,69; 2,34 e 1,17 mg/mL do 

antimoniato de meglumina. Essas concentrações foram ajustadas quando 

necessário, devido à atividade biológica das moléculas. As placas foram incubadas 

por 72 horas em estufa de DBO à 26 ºC. Ao final da incubação, foi adicionado 10 μL 

de MTT diluído em PBS (salina fosfatada tamponada) a uma concentração final de 5 

mg/mL e incubadas por mais 4 horas em estufa DBO à 26 ºC. Em seguida foram 

adicionados 50 μL de dodecil sulfato de sódio (DSS) a 10%. A placa foi incubada 

overnight para dissolução completa do formazan e por último, foi realizado a leitura 

em espectrofotômetro 550 nm em leitora de placa (Biotek modelo ELx800) 

(RODRIGUES et al., 2015). Os resultados foram expressos em porcentagem de 
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inibição e em valores de concentração inibitória mínima, onde foi inibido 50% do 

crescimento de formas promastigotas (CI50), sendo o controle negativo realizado em 

meio Schneider suplementado a 0,5% de DMSO e considerado como 0% de inibição 

do crescimento dos parasitos.  

 

4.5 Seleção dos adutos de Morita-Baylis-Hillman e avaliação da atividade 
anti-Leishmania sobre formas promastigotas de L. infantum, L. 
amazonensis e L. braziliensis 

  

Após o screening inicial de atividade anti-Leishmania sobre as formas 

promastigotas de L. donovani (item 4.4) com os 36 compostos sintéticos, foram 

selecionados 2 compostos sintéticos adutos derivados da reação Morita-Baylis-

Hillman para continuar as avaliações biológicas. Esses compostos se mostraram 

mais potentes, de acordo com os valores de concentração inibitória de 50% do 

crescimento de formas promastigotas (CI50), como também foram escolhidos por 

serem do mesmo processo de obtenção sintética (“twin drugs”). Após a seleção, 

esses dois compostos foram avaliados quanto à atividade anti-Leishmania sobre as 

formas promastigotas das espécies L. infantum, L. amazonensis e L. braziliensis 

pelo teste colorimétrico do MTT, seguindo o mesmo protocolo da atividade anti-

Leishmania sobre as formas promastigotas de L. donovani (item 4.4). 

 

4.6 Atividade anti-Leishmania dos compostos MBH-A12 e MBH-A13 sobre 
formas amastigotas axênicas de L. infantum 

 

A atividade anti-Leishmania sobre as formas amastigotas axênicas de L. 

infantum foi avaliada utilizando o teste colorimétrico do brometo de 3-(4,5-

dimetiltiazol-zil)-2,5-difeniltetrazolio (MTT – Amresco, Ohio, EUA). Em placas de 96 

poços, foram adicionadas as formas amastigotas axênicas de L. infantum obtidas 

conforme o item 4.2.1, ajustadas na quantidade de 1 x 106 leishmanias/poço, 

contendo 100 µL de meio Schneider, pH 7 suplementado a 20% de SFB e diferentes 

concentrações seriadas de 400; 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,12 e 3,12 µg/mL para as 

moléculas testes; de 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,31; 0,16 e 0,04 µg/mL para a 

Anfotericina B e de 150; 75; 37,5; 18,75; 9,38; 4,69; 2,34 e 1,17 mg/mL do 
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antimoniato de meglumina. Essas concentrações foram ajustadas quando 

necessário, devido à atividade biológica das moléculas. As placas foram incubadas 

em estufa de CO2 a 5% à 37 ºC por 24 h. Após a incubação foram adicionados 10 μL 

de MTT diluído em PBS, atingindo uma concentração final de 5 mg/mL. As placas 

foram incubadas por mais 4 h e em seguida, foram adicionados 50 µL de uma 

solução de PBS a 10% de DSS. A placa ficou overnight para dissolução completa do 

formazan e então foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 550 nm em leitora 

de placa (Biotek modelo ELx800) (UEDA-NAKAMURA et al., 2006). O controle 

negativo foi realizado com meio Schneider, pH 5,5 e 5% de SFB a 0,5% de DMSO, 

considerado como 100% de viabilidade dos parasitos. Os resultados foram 

expressos em porcentagem de citotoxicidade e em valores de concentração efetiva 

sobre 50% de amastigotas (CE50). 

4.7 Atividade anti-Leishmania dos compostos MBH-A12 e MBH-A13 sobre 
formas amastigotas axênicas de L. amazonensis 

 

A atividade anti-Leishmania sobre formas amastigotas axênicas de L. 

amazonensis foi avaliada utilizando o teste colorimétrico do brometo de 3-(4,5-

dimetiltiazol-zil)-2,5-difeniltetrazolio (MTT – Amresco, Ohio, EUA). Em placas de 96 

poços, foram adicionadas as formas amastigotas axênicas de L. amazonensis 

obtidas conforme item 4.2.1, ajustadas na quantidade de 1 x 106 leishmanias/poço, 

contendo 100 µL de meio Schneider pH 5,5 suplementado a 5% de SFB e diferentes 

concentrações seriadas de 400; 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,12 e 3,12 µg/mL para os 

compostos testes; de 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,31; 0,16 e 0,04 µg/mL para a 

Anfotericina B e de 150; 75; 37,5; 18,75; 9,38; 4,69; 2,34 e 1,17 mg/mL do 

antimoniato de meglumina. Essas concentrações foram ajustadas quando 

necessário, devido à atividade biológica das moléculas. As placas foram incubadas 

em estufa de CO2 a 5% à 32 ºC por 24 h. Após a incubação foram adicionados 10 μL 

de MTT diluído em PBS, atingindo uma concentração final de 5 mg/mL. As placas 

foram incubadas por mais 4 h e em seguida, foram adicionados 50 µL de uma 

solução de PBS a 10% de DSS. A placa ficou overnight para dissolução completa do 

formazan e então foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 550 nm em leitora 

de placa (Biotek modelo ELx800) (UEDA-NAKAMURA et al., 2006). O controle 

negativo foi realizado com meio Schneider pH 5,5 e 5% de SFB a 0,5% de DMSO, 
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considerado como 100% de viabilidade dos parasitos. Os resultados foram 

expressos em porcentagens de citotoxicidade e valores de concentração efetiva 

sobre 50% de amastigotas (CE50). 

 

4.8 Obtenção de células sanguíneas humanas  

 

Amostras de sangue foram coletadas de voluntários saudáveis (n = 9), em 

tubos com anticoagulante EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) para os ensaios 

com eritrócitos; ou com anticoagulante heparina para obtenção das células 

mononucleares de sangue periférico (CMSP). Todos os indivíduos que contribuíram 

para a realização deste trabalho participaram voluntariamente da pesquisa, sendo 

selecionados através da aplicação de um questionário (ANEXO D) e a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO E). Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW) – CEP/HULW (Número do Parecer 2.560.097 

e CAAE: 82944118.5.0000.5188 (ANEXO F)).  

 

4.8.1 Obtenção e citotoxicidade em células mononucleares do sangue 

periférico humano pelo teste do MTT 

  

Para a obtenção das células mononucleares do sangue periférico foi coletado 

sangue humano de voluntários saudáveis (n = 9) em tubos com heparina, o qual foi 

diluído no mesmo volume em PBS. Montou-se o gradiente para a centrifugação 

utilizando o Ficoll, vertendo o sangue, bem devagar, em um tubo Falcon de 50 mL 

contendo o Ficoll na mesma quantidade de sangue. Centrifugou-se a 200 x g, por 40 

minutos à temperatura ambiente. As células vermelhas e os granulócitos têm uma 

densidade maior do que o Ficoll, posicionam-se abaixo da camada de Ficoll, 

enquanto que as células mononucleares e as plaquetas foram coletadas no topo da 

camada de Ficoll por apresentarem uma baixa densidade. O anel de CMSP foi 

coletado e transferido para um tubo Falcon de 50 mL estéril, completando o volume 

para 45 mL com PBS estéril para lavar as células, sendo realizado outra 

centrifugação a 200 x g por 10 minutos a 4 ºC. As plaquetas foram separadas do 

CMSP por subsequentes lavagens. O sobrenadante foi desprezado e o processo de 

lavagem das células foi repetido por duas vezes, sendo no final as células 
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ressuspendidas em 1 mL de meio RPMI. Uma alíquota das células foi diluída em 

corante Azul de Trypan 0,4% (190 µL de célula + 10 µL de azul de Trypan) para 

contagem em câmera de Neubauer e determinação do número de células viáveis na 

suspensão celular (MACIEL et al., 2014). 

Em placa de 96 poços foram ajustadas as CMSP em uma quantidade de 2,5 x 

105 por poço, sendo incubadas com os compostos sintéticos MBH-A12, MBH-A13, 

antimoniato de meglumina e anfotericina B nas concentrações de 1x e 4x os valores 

de CI50, completando o volume de 200 µL com meio RPMI. A placa ficou incubada 

durante 24 horas em uma estufa a temperatura de 37 ºC com 5% de CO2. Ao final 

da incubação, foi adicionado 10 μL de MTT diluído em PBS a uma concentração 

final de 5 mg/mL. A placa foi incubada por mais 4 horas em estufa com 5% de CO2 a 

37 ºC, e em seguida foi adicionado 50 μL de DSS a 10%. A placa permaneceu em 

overnight para dissolução do formazan e por último, foi realizada a leitura a 550 nm 

em leitora de placa (Biotek modelo ELx800). O controle negativo foi realizado com 

meio RPMI suplementado a 0,5% de DMSO, considerado como 100% de viabilidade 

dos parasitos e os resultados foram expressos em valores de concentração 

citotóxica para 50% das CMSP (CC50). 

4.8.2 Citotoxicidade frente a eritrócitos humanos 

 

Na avaliação da atividade hemolítica foram utilizados eritrócitos humanos com 

tipo sanguíneo O+, coletado com anticoagulante EDTA de voluntários saudáveis (n = 

9). Após a coleta, os eritrócitos foram diluídos em 80 µL de PBS, ajustando a 

concentração do sangue para 5% de hemácias. Em seguida, foram adicionadas as 

substâncias a serem analisadas em concentrações seriadas de 400; 200; 100; 50; 

25; 12,5; 6,12 e 3,12 µg/mL para os compostos sintéticos MBH-A12 e MBH-A13; de 

2000; 1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,25 e 15,63 mg/mL para o antimoniato de 

meglumina, e de 50; 25; 12,5; 6,25 e 3,12 µg/mL para a Anfotericina B, diluídos num 

volume de 20 µL de PBS. Logo após, foram incubados durante 1 hora a 37 ºC e a 

reação foi interrompida pela adição de 200 µL de PBS. Em seguida, as suspensões 

foram centrifugadas a 112 x g por 10 minutos a temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi coletado e transferido para placas de 96 poços, sendo submetido à 

espectrofotometria com comprimento de onda de 550 nm para quantificar a atividade 

hemolítica. A ausência (controle negativo) e 100% de hemólise (controle positivo) 
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foram determinadas, substituindo a solução de amostra testada com igual volume de 

PBS e água Milli-Q estéril, respectivamente. O experimento foi feito em duplicata, em 

três experimentos independentes e os resultados foram expressos em concentração 

hemolítica média (CH50), considerando o controle positivo como 100% de hemólise 

(JAIN et al., 2015).  

 

4.9 Determinação do índice de seletividade do MBH-A12 e do MBH-A13 

 

 O índice de seletividade (IS) é o valor que indica quantas vezes uma 

substância é mais seletiva para o parasito Leishmania spp. do que para a célula 

mamífera (CMSP ou eritrócitos), calculado a partir dos resultados de CI50, CE50, 

CC50, CH50. Dessa forma o cálculo do IS é determinado pela razão da CI50 ou CE50 

por cada CC50 e CH50. 

 

4.10 Atividade dos compostos sintéticos MBH-A12 e MBH-A13 sobre a taxa de 

infecção de monócitos humanos por L. infantum e L. amazonensis 

 

As formas promastigotas metacíclicas de L. infantum e L. amazonensis (4 x 

107 parasitos/mL) foram marcadas com CFSE (CellTrace ™ CFSE Cell Proliferation 

Kit). A solução de CFSE foi adicionada aos parasitos em uma concentração final de 

5 mM. A suspensão foi incubada por 15 minutos em estufa a 5% de CO2, 37 oC e 

lavadas 3 vezes em tampão PBS para retirada do excesso de CFSE não fixado aos 

parasitos. Paralelamente, foram coletadas as células sanguíneas de voluntários 

saudáveis (n = 9), em tubos com anticoagulante heparina, que seguiram todos os 

passos do protocolo, onde se avaliou diferentes condições, células em cultura sem 

infecção e com infecção por L. infantum e L. amazonensis. As células 

mononucleares de sangue periférico humano foram obtidas através do gradiente de 

Ficoll (explicado anteriormente). A infecção das CMSP por L. infantum e L. 

amazonensis marcadas com CFSE (descrito anteriormente) ocorreu na proporção de 

1 monócito : 10 Leishmanias no tempo de 3 horas. As células foram mantidas em 

estufa a 5% CO2 e 37 oC. Após o tempo de infecção, as células foram lavadas três 

vezes com PBS suplementado com 10% de SFB. Após a infecção, as células foram 

plaqueadas em placa de 96 poços (2,5 x 105 células/poço), sendo incubadas com os 

compostos sintéticos MBH-A12, MBH-A13 e Anfotericina B nas concentrações de 1x 



ROCHA, J. C. MATERIAL E MÉTODOS 54 

 

e 4x os valores da CI50 e o volume completado com meio de cultura RPMI 

suplementado com 1% de antibiótico, 10% de SFB. As condições experimentais 

foram de monócitos sem infecção e sem tratamento das substâncias testes, 

monócitos sem infecção e com o tratamento, monócitos com infecção e sem 

tratamento das substâncias avaliadas e monócitos com infecção e com tratamento 

dos compostos químicos. A placa foi incubada por 24 h em estufa de a 5% de CO2 a 

37 ºC. Após o tempo de incubação, a placa foi centrifugada a 200 g, por 8 min a 4 

ºC. Para a marcação dos monócitos foi adicionado o anticorpo de superfície CD14 

(APC – 650 a 670 nm – laser vermelho), já diluído, conforme titulação padronizada, 

em um volume final de 40 µL. Após a adição do anticorpo, a placa foi incubada a 4 
oC por 15 minutos ao abrigo da luz. Terminado o período de incubação, foi realizada 

a lavagem das células adicionando 150 µL de tampão PBS gelado em cada poço. A 

placa foi novamente centrifugada, durante 10 minutos a 4 oC. Ao final da 

centrifugação, a placa foi vertida para retirar o sobrenadante e, em seguida, foi 

agitada a fim de suspender as células. Então, adicionou-se 100 µL de tampão PBS e 

100 µL de solução de formaldeído 4%, para então realizar a leitura no citômetro de 

fluxo FACSCANTO II (BD FACSCanto® II - BD Biosciences, San Jose, CA, EUA) 

(MAGALHÃES et al., 2015). 

 

4.11 Aquisição e análise dos dados de taxa de infecção por citometria de fluxo 

 

As formas promastigotas de L. infantum e L. amazonensis foram marcadas 

com CFSE (CellTrace ™ CFSE Cell Proliferation Kit) e os monócitos marcados com 

o anticorpo de superfície CD14 (APC – 650 a 670 nm – laser vermelho), sendo 

assim adquiridos em citômetro de fluxo – FACSCANTO II (Becton & Dickinson). As 

amostras foram analisadas posteriormente no programa FlowJo 10.0.7 (TreeStar 

Inc., Ashland, OR, EUA). 

Inicialmente, para a identificação da população celular de monócitos, utilizou-

se o gráfico de perfil de tamanho versus granulosidade baseando-se em 

conhecimento prévio da localização dessas células (Figura 8A). Em seguida, essas 

células foram visualizadas no gráfico CD14 versus granulosidade (SSC) 

selecionando-se apenas a população de monócitos (Figura 8B). Por último, as 

células foram visualizadas no gráfico CFSE versus CD14, identificando assim os 

monócitos infectados pelo parasito Leishmania spp. (Figura 8C).  
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Figura 8 – Estratégia de análise por citometria de fluxo 

Fonte: Elaboração própria. (A) As células foram visualizadas no gráfico tamanho vs. granulosidade 
(FSC vs. SSC) e foi realizado um gate amplo em torno da população de monócitos, excluindo a 
maioria dos debris e linfócitos. (B) Em seguida, essas células foram visualizadas no gráfico CD14 vs 
granulosidade (SSC) selecionando apenas a população de monócitos. (C) Por último, as células 
foram visualizadas no gráfico CFSE vs. CD14, identificando assim os monócitos infectados por 
Leishmania sp. 
 

4.12 Avaliação da indução da síntese de óxido nítrico na infecção de 

monócitos humanos por L. infantum e L. amazonensis tratados com MBH-

A12 e MBH-A13  

 

 A produção de NO foi avaliada indiretamente pela produção de nitrito pelo 

método de Griess (GREEN et al., 1982) no sobrenadante dos ensaios de avaliação 

da taxa de infecção de monócitos por L. amazonensis e L. infantum (item 4.10). Os 

sobrenadantes avaliados foram distribuídos em placa de 96 poços, assim como as 

concentrações seriadas (500 – 0,9750 µM) de nitrito de sódio (NaNO2 – Vertec 

Química Fina, RJ, BRA) em meio RPMI completo para realização da curva-padrão. 

Em seguida, o reagente de Griess (1% Sulfanilamida em H3PO4 10% (v/v) em água 

Milli-Q®, adicionados em partes iguais a 0,1% naftilenodiamino em água Milli-Q®) foi 

adicionado à placa com o mesmo volume. Após a incubação à temperatura 

ambiente por 10 minutos, a reação colorimétrica foi avaliada em espectrofotômetro a 

545 nm. A concentração de nitrito foi estimada por interpolação da curva-padrão. 

 

4.13 Avaliação do perfil de morte celular de formas promastigotas de L. 

infantum e L. amazonensis expostas ao MBH-A12 e ao MBH-A13  

 
Utilizando a citometria de fluxo avaliou-se a dupla marcação por Anexina V-

FITC (Isotiocianato de fluoresceína) /Iodeto de Propídio (IP) (FITC Annexin V/Dead 
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Cell Apoptosis Kit - BD Biosciences, San Jose, CA, EUA), para a avaliação do perfil 

de morte celular das formas promastigotas de L. infantum e L. amazonensis, 

seguindo as instruções do fabricante (MARINHO et al., 2014). Dessa forma, os 

compostos avaliados foram analisados quanto a sua toxicidade relacionada à 

apoptose inicial, apoptose tardia e necrose. As formas promastigotas de L. infantum 

e L. amazonensis em fase logarítimica de crescimento (1 × 106 leishmania/poço) 

foram incubadas com os compostos sintéticos MBH-A12, MBH-A13 e anfotericina B, 

utilizada como controle positivo, nas concentrações de 1x e 4x os valores da CI50 

correspondente a cada espécie, por 24 h a 26 ± 1ºC. Após o período de tratamento, 

as formas promastigotas foram lavadas três vezes em PBS gelado e ressuspendidas 

em 100 µL de tampão de ligação a anexina (10 mM HEPES, 140 mM NaCl, e 2.5 

mM CaCl2, pH 7.4). Em seguida adicionou-se 2,5 µL de anexina V-FITC e as células 

foram incubadas por 15 min no escuro à temperatura ambiente. Após esse período, 

as células foram marcadas com IP (5 µg/mL) e adquiridas em citômetro de fluxo (BD 

FACSCanto® II - BD Biosciences, San Jose, CA, EUA). Um total de 30.000 eventos 

foram avaliados para cada amostra de células marcadas. Para análise dos dados foi 

utilizado o software FlowJo 10.0.7 (TreeStar Inc., Ashland, OR, EUA). 

 

4.13.1 Estratégia de análise dos dados de perfil de morte celular de formas 

promastigotas de L. infantum expostas ao MBH-A12 e ao MBH-A13 por 

citometria de fluxo 

 

O dot plot a seguir é representativo das frequências de promastigotas de L. 

infantum tratadas nas concentrações de 1x e 4x a CI50 das moléculas MBH-A12, 

MBH-A13 e o fármaco de referência anfotericina B, por 24 h e marcadas com 

anexina V-FITC/IP (Figura 9). No dot plot, o percentual celular é apresentado em 

cada quadrante, onde o quadrante 1 (Q1) representa o percentual de células viáveis 

(anexina−/IP−), Q2 – células em apoptose inicial com padrão de marcação 

anexina+/IP−, Q3 – células em apoptose final com padrão anexina+/IP+ e Q4 – 

células em necrose com padrão anexina−/IP+. 
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Figura 9 – Dot plots representativos da avaliação de morte celular por 
apoptose/necrose de promastigotas de L. infantum tratadas com os compostos 
sintéticos MBH-A12, MBH-A13 e Anfotericina B  

 

Fonte: Elaboração própria. Formas promastigotas de Leishmania infantum foram incubadas a 26 ºC 
por 24 h na ausência ou presença dos compostos sintéticos MBH-A12, MBH-A13 e o fármaco de 
referência anfotericina B, nas concentrações de 1x e 4x a CI50. As células foram marcadas com 
Anexina V e Iodeto de Propídio e analisadas por citometria de fluxo. Dot plots são representativos de 
um dos três experimentos realizados em triplicata. 
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4.13.2 Estratégia de análise dos dados de perfil de morte celular de formas 

promastigotas de L. amazonensis expostas ao MBH-A12 e ao MBH-A13 

por citometria de fluxo 

 
Na Figura 10 está o dot plot representativo das frequências de promastigotas 

de L. amazonensis tratadas durante 24 h com o MBH-A12, MBH-A13 e o fármaco de 

referência anfotericina B, nas concentrações de 1x e 4x a CI50 e marcadas com 

anexina V-FITC/IP. O percentual celular é apresentado em cada quadrante do dot 

plot, como explicado anteriormente no item 4.13.1. 

 
Figura 10 – Dot plots representativos da avaliação de morte celular de 
promastigotas de L. amazonensis tratadas com os compostos sintéticos MBH-A12, 
MBH-A13 e Anfotericina B  
 

Fonte: Elaboração própria. Formas promastigotas de Leishmania amazonensis foram incubadas a 26 
ºC por 24 h na ausência ou presença dos compostos sintéticos MBH-A12, MBH-A13 e o fármaco de 
referência anfotericina B, nas concentrações de 1x e 4x a CI50. As células foram marcadas com 
Anexina V e Iodeto de Propídio e analisadas por citometria de fluxo. Dot plots são representativos de 
um dos três experimentos realizados em triplicata. 
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4.14 Análise Estatística 

 

Todos os ensaios in vitro foram realizados em triplicata, em pelo menos três 

experimentos independentes. Foram utilizados os softwares FlowJo 10.0.7 (TreeStar 

Inc., Ashland, OR, EUA) e  GraphPad Prism versão 6.0 (San Diego, CA) para 

aquisição e análise dos dados. O último foi utilizado para o cálculo da CI50, CE50, 

CC50 e CH50, como também para as comparações entre os grupos pela análise de 

variância (ANOVA) seguida pelo teste de Tukey. Todas essas análises tiveram como 

nível máximo necessário para a significância estatística um valor de p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Avaliação da atividade anti-Leishmania dos compostos oriundos da 

reação de Morita-Baylis-Hillman sobre as formas promastigotas de 

Leishmania donovani 

 

O perfil inibitório dos compostos oriundos da reação de Morita-Baylis-Hillman 

foi avaliado em ensaios in vitro sobre as formas promastigotas de Leishmania 

donovani, sendo verificado que do total de 36 compostos sintéticos avaliados, 35 

foram efetivos em inibir o crescimento do parasito nas concentrações avaliadas 

(400; 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,12 µg/mL) (Tabela 2), sendo possível avaliar a 

atividade biológica através do cálculo da CI50 desses adutos. 

Dentro da perspectiva de avaliar se os homodímeros de MBH são mais 

potentes do que seus respectivos monômeros, ou se as moléculas oriundas da série 

de hibridação molecular são mais ativas do que os compostos isolados; observamos 

que as estratégias químicas utilizadas resultam em uma melhor atividade biológica 

dessas substâncias. 

 A junção de duas moléculas iguais gerando um homodímero contribuiu para o 

aumento da atividade anti-Leishmania, uma vez que esses compostos apresentaram 

uma CI50 (μg/mL) para o MBH-11 (17,71 ± 2,6), MBH-12 (4,71 ± 0,68), MBH-13 (0,27 

± 0,02), MBH-14 (18,79 ± 2,6), MBH-15 (48,21 ± 12,0), MBH-16 (11,69 ± 2,3), MBH-

17 (20,30 ± 2,2) e MBH-18 (21,07 ± 3,9), sendo mais efetivos do que as suas 

respectivas moléculas individuais, MBH-01 (128,1 ± 8,3), MBH-02 (45,60 ± 3,9), 

MBH-03 (53,07 ± 4,5), MBH-04 (44,86 ± 4,4), MBH-05 (183,0 ± 18,3), MBH-06 

(163,60 ± 46,2), MBH-07 (38,23 ± 3,6) e MBH-08 (39,19 ± 5,1). 

 Além disso, os compostos isolados MBH-19 e MBH-20 apresentaram, 

respectivamente, uma CI50 de >400 e 47,54 ± 39,0 μg/mL, mas com o processo de 

hibridação molecular, a qual une moléculas com o intuito de produzir um novo 

composto híbrido com atividade biológica melhorada, observamos que as 

substâncias apresentaram uma melhor atividade biológica anti-Leishmania com 

valores da CI50 (μg/mL) para MBH-21 (5,64 ± 3,0), MBH-22 (13,75 ± 9,8), MBH-23 

(7,03 ± 4,3), MBH-25 (17,68 ± 7,7), MBH-27 (9,73 ± 4,8), MBH-28 (2,21 ± 7,6), MBH-

29 (7,09 ± 3,0), MBH-30 (8,76 ± 3,8), MBH-31(9,05 ± 3,3), MBH-33 (8,76 ± 4,0), 

MBH-34 (8,96 ± 4,5), MBH-35 (24,51 ± 7,5) e MBH-36 (17,17 ± 5,6). 
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 Os fármacos de referência utilizados foram o antimoniato de meglumina e a 

anfotericina B, por serem os medicamentos de primeira e segunda escolha, 

respectivamente, para o tratamento das leishmanioses; os quais estão com os 

resultados apresentados na Tabela 2. Para o antimoniato de meglumina foi 

observada uma atividade sobre as formas promastigotas de L. donovani com uma 

CI50 de 55,66 ± 1,7 mg/mL. Já para a anfotericina B, obtivemos uma CI50 de 0,35 ± 

0,27 μg/mL, o que mostra uma atividade anti-Leishmania sobre as promastigotas 

dessa espécie do parasito. 

  

Tabela 2 - Concentração inibitória de 50% do crescimento de formas promastigotas 

(CI50) de Leishmania donovani após 72 h de incubação com os compostos oriundos 

da reação de Morita-Baylis-Hillman e fármacos de referência 

 

Compostos Estrutura Química CI50 (µg/mL) 

MBH-01 

 

128,1 ± 8,3  

MBH-02 

 

45,60 ± 3,9 

MBH-03 

 

53,07 ± 4,5 

MBH-04 

 

44,86 ± 4,4 

MBH-05 

 

183,0 ± 18,3 

MBH-06 

 

163,60 ± 46,2 

MBH-07 

 

38,23 ± 3,6 

MBH-08 

 

39,19 ± 5,1 
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Compostos Estrutura Química CI50 (µg/mL) 

MBH-09 

 

10,04 ± 0,6 

MBH-10 

 

11,01 ± 1,2 

MBH-11 

 

17,71 ± 2,6 

MBH-12 

 

4,71 ± 0,68 

MBH-13 

 

0,27 ± 0,02 

MBH-14 

 

18,79 ± 2,6 

MBH-15 

 

48,21 ± 12,0 

MBH-16 

 

11,69 ± 2,3 

MBH-17 

 

20,30 ± 2,2 

MBH-18 

 

21,07 ± 3,9 

MBH-19 

 

> 400 

MBH-20 

 

47,54 ± 39,0 

MBH-21 

 

5,64 ± 3,0 
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Compostos Estrutura Química CI50 (µg/mL) 

MBH-22 

 

13,75 ± 9,8 

MBH-23 

 

7,03 ± 4,3 

MBH-24 

 

72,32 ± 26,0 

MBH-25 

 

17,68 ± 7,7 

MBH-26 

 

57,76 ± 20,0 

MBH-27 

 

9,73 ± 4,8 

MBH-28 

 

2,21 ± 7,6 

MBH-29 

 

7,09 ± 3,0 

MBH-30 

 

8,76 ± 3,8 

MBH-31 

 

9,05 ± 3,3 

MBH-32 

 

61,93 ± 18,0 

MBH-33 

 

8,76 ± 4,0 
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Compostos Estrutura Química CI50 (µg/mL) 

MBH-34 

 

8,96 ± 4,5 

MBH-35 

 

24,51 ± 7,5 

MBH-36 

 

17,17 ± 5,6 

Antimoniato de 
meglumina 

- 55,66 ± 1,7a 

Anfotericina B - 0,35 ± 0,27 

 
Fonte: Elaboração própria. Os valores representam a média da CI50 calculada ao menos em três 
experimentos independentes ± erro padrão da média. Para este cálculo foi utilizado o modelo de 
regressão linear com o programa GraphPad Prism 5.0.a Valores em mg/mL. 
 

Diante dos resultados, foram escolhidas as moléculas MBH-12 e MBH-13 

para darmos continuidade aos estudos, as quais são adutos da reação de Morita-

Baylis-Hillman e serão identificadas a partir de agora como MBH-A12 e MBH-A13, 

respectivamente. Essas moléculas foram selecionadas, pois foi observado um dos 

menores valores de CI50 (4,71 ± 0,68 e 0,27 ± 0,02) para as formas promastigotas de 

L. donovani avaliados, como também por fazerem parte do mesmo processo de 

síntese (“twin drugs”) com formação de homodímeros, a partir da reação de Morita-

Baylis-Hillman. 

 
5.2 Avaliação da atividade anti-Leishmania do MBH-A12 e do MBH-A13 sobre 

as formas promastigotas de Leishmania infantum, Leishmania 

amazonensis e Leishmania braziliensis 

 

 Com o intuito de avaliar a atividade biológica anti-Leishmania das moléculas 

MBH-A12 e MBH-A13 frente a outras espécies do parasito do gênero Leishmania, os 

ensaios foram realizados in vitro contra as formas promastigotas de L. infantum, L. 

amazonensis e L. braziliensis. Os resultados evidenciaram que as substâncias 



ROCHA, J. C. RESULTADOS 65 

 

analisadas foram efetivas em inibir o crescimento dessas espécies do parasito após 

72 h de tratamento com cada aduto e fármacos de referência. 

A atividade biológica das moléculas escolhidas sobre as formas 

promastigotas de L. infantum foi analisada nas concentrações avaliadas, sendo 

observado uma inibição do crescimento do parasito, demonstrada no Gráfico 1. 

Dessa forma, para as concentrações de 25 e 12,5 μg/mL, obteve-se inibições de 

crescimento de 93,4 ± 0,12% e 88,07 ± 1,15%, respectivamente, para o MBH-A12 e 

de 93,13 ± 0,24% e 88,89 ± 1,10% para o MBH-A13, em relação ao controle (0% de 

inibição de crescimento). Assim, foi possível calcular para o MBH-A12 uma CI50 de 

5,6 ± 1,5 µg/mL e para o MBH-A13 uma CI50 de 5,3 ± 1,1 µg/mL. Para os fármacos 

de referência, obteve-se uma CI50 de 0,372 ± 0,1 µg/mL para a anfotericina B e uma 

CI50 de 24,03 ± 5,0 mg/mL para o antimoniato de meglumina (Tabela 3). 

Em relação à atividade sobre as formas promastigotas de L. amazonensis, 

também foi observada uma inibição do crescimento do parasito nas concentrações 

avaliadas das moléculas, em relação ao controle (0% de inibição de crescimento). O 

MBH-A12 apresentou uma inibição de crescimento de 87,50 ± 1,76% para a 

concentração de 25 µg/mL, e de 20,80 ± 1,93% para a concentração de 12,5 µg/mL. 

O MBH-A13 apresentou uma inibição de crescimento de 86,0 ± 1,99% para a 

concentração de 25 µg/mL, e de 45,03 ± 11,46% para a concentração de 12,5 

µg/mL. Dessa forma, foi possível calcular para o MBH-A12 uma CI50 de 13,2 ± 3,5 

µg/mL e para o MBH-A13 uma CI50 de 13,4 ± 3,5 µg/mL. Os fármacos de referência 

obtiveram uma CI50 de 0,722 ± 0,6 µg/mL para a anfotericina B e uma CI50 de 9,916 

± 15,5 mg/mL para o antimoniato de meglumina. Esses dados estão demonstrados 

no Gráfico 2 e na Tabela 3. 

A atividade sobre as formas promastigotas de L. braziliensis está 

demonstrada no Gráfico 3 e na Tabela 3, em que se observa nas concentrações 

das moléculas testadas, ocorreu uma inibição do crescimento do parasito, 

observado em relação ao controle (0% de inibição de crescimento). Para as 

concentrações de 50 e 25 μg/mL, obteve-se inibições de crescimento de 81,03 ± 

0,64% e 79,28 ± 0,23%, respectivamente, para o MBH-A12; e de 78,65 ± 0,88% e 

76,64 ± 0,56% para o MBH-A13. Dessa forma, foi possível calcular uma CI50 para o 

MBH-A12 de 16,32 ± 1,3 µg/mL e para o MBH-A13 uma CI50 de 19,09 ± 1,2 µg/mL. 

Para os fármacos de referência, obteve-se uma CI50 de 0,99 ± 0,1 µg/mL para a 

anfotericina B e uma CI50 de 21,27 ± 6,7 mg/mL para o antimoniato de meglumina. 



ROCHA, J. C. RESULTADOS 66 

 

Gráfico 1 – Efeito dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e os fármacos de 
referência anfotericina B e antimoniato de meglumina sobre a inibição do 
crescimento de formas promastigotas de L. infantum após 72 h de tratamento 
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Fonte: Elaboração própria. Os parasitos foram cultivados em meio Schneider suplementado e 
incubados na presença de diferentes concentrações dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e 
dos fármacos de referência. A inibição do crescimento dos parasitos foi avaliada pelo método de 
redução do 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium brometo após 72 h de tratamento. O gráfico 
representa a média ± erro padrão da média de três experimentos independentes, considerando o 
controle (DMSO 0,5%) como 0% de inibição. Foi realizado One-way ANOVA seguido pelo pós-teste 
de Tukey para comparação entre os grupos, sendo ***p<0,001 em comparação ao controle. 
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Gráfico 2 – Efeito dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e os fármacos de 
referência anfotericina B e antimoniato de meglumina sobre a inibição de 
crescimento de formas promastigotas de L. amazonensis após 72 h de tratamento 
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Fonte: Elaboração própria. Os parasitos foram cultivados em meio Schneider suplementado e 
incubados na presença de diferentes concentrações dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e 
dos fármacos de referência. A inibição do crescimento dos parasitos foi avaliada pelo método de 
redução do 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium brometo (MTT) após 72 h de tratamento. O 
gráfico representa a média ± erro padrão da média de três experimentos independentes, 
considerando o controle (DMSO 0,5% em meio Schneider completo) como 0% de inibição. Foi 
realizado One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey para comparação entre os grupos, 
sendo **p<0,01 e ***p<0,001 em comparação ao controle. 
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Gráfico 3 – Efeito dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e os fármacos de 
referência anfotericina B e antimoniato de meglumina sobre a inibição do 
crescimento de formas promastigotas de L. braziliensis após 72 h de tratamento  

MBH-A12

6,
25

 µ
g/m

L

12
,5

 µ
g/m

L

25
 µ

g/m
L

50
 µ

g/m
L

0

20

40

60

80

100

*** ***

*** ***

In
ib

iç
ão

 d
o

 C
re

sc
im

en
to

 (
%

)

 

MBH-A13

6,
25

 µ
g/m

L

12
,5

 µ
g/m

L

25
 µ

g/m
L

50
 µ

g/m
L

0

20

40

60

80

100

******

****

In
ib

iç
ão

 d
o

 C
re

sc
im

en
to

 (
%

)

 

Anfotericina B

0,
31

 µ
g/m

L

0,
63

 µ
g/m

L

1,
25

 µ
g/m

L

2,
5 

µg
/m

L

0

20

40

60

80

100

******

***

In
ib

iç
ão

 d
o

 C
re

s
ci

m
e

n
to

 (
%

)

 

Antimoniato de Meglumina

9,
38

 m
g/m

L

18
,7

5 
m

g/m
L

37
,5

 m
g/m

L

75
 m

g/m
L

0

20

40

60

80

100

***

***
***

***

In
ib

iç
ão

 d
o

 C
re

sc
im

en
to

 (
%

)

 

Fonte: Elaboração própria. Os parasitos foram cultivados em meio Schneider suplementado e 
incubados na presença de diferentes concentrações dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e 
dos fármacos de referência. A inibição do crescimento dos parasitos foi avaliada pelo método de 
redução do 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium brometo (MTT) após 72 h de tratamento. O 
gráfico representa a média ± erro padrão da média de três experimentos independentes, 
considerando o controle (DMSO 0,5% em meio Schneider completo) como 0% de inibição. Foi 
realizado One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey para comparação entre os grupos, 
sendo *p<0,05 e ***p<0,001 em comparação ao controle. 
 

 

Os resultados da CI50 referente à atividade anti-Leishmania do MBH-A12, 

MBH-A13 e dos fármacos de referência, anfotericina B e antimoniato de meglumina, 

contra as formas promastigotas de L. donovani, L. infantum, L. amazonensis e L. 

braziliensis estão demonstradas na Tabela 3. Diante dos resultados de atividade 

antipromastigota, da incidência das espécies L. infantum e L. amazonensis no Brasil, 

e por essas espécies levarem ao desenvolvimento de formas clínicas diferentes, 



ROCHA, J. C. RESULTADOS 69 

 

com manifestações viscerais e tegumentares respectivamente, fomos avaliar outras 

atividades biológicas dessas moléculas frente a essas duas espécies de Leishmania. 

 

Tabela 3 - Concentração inibitória de 50% do crescimento de formas promastigotas 
(CI50) de Leishmania donovani, Leishmania infantum, Leishmania amazonensis e 
Leishmania braziliensis, após 72 h de incubação, com os compostos sintéticos MBH-
A12, MBH-A13 e fármacos de referência anfotericina B e antimoniato de meglumina 
 

Espécie de 

Leishmania 

MBH-A12 

CI50 

(µg/mL) 

MBH-A13 

CI50 

(µg/mL) 

Anfotericina B 

CI50 

(µg/mL) 

Antimoniato de 

meglumina CI50 

(mg/mL) 

L. donovani 4,71 ± 0,7 0,27 ± 0,02 0,35 ± 0,27 55,66 ± 1,7 

L. infantum 5,6 ± 1,5 5,3 ± 1,1 0,372 ± 0,1 24,03 ± 5,0 

L. amazonensis 13,2 ± 3,5 13,4 ± 3,5 0,722 ± 0,6 9,916 ± 15,5 

L. braziliensis 16,32 ± 1,3 19,09 ± 1,2 0,99 ± 0,1 21,27 ± 6,7 

 
Fonte: Elaboração própria. Os valores representam a média da CI50 calculada em ao menos três 
experimentos independentes ± erro padrão da média. Para este cálculo foi utilizado o modelo de 
regressão linear com o programa GraphPad Prisma 5.0. 
  

5.3 Avaliação da atividade anti-Leishmania do MBH-A12 e do MBH-A13 sobre 
formas amastigotas axênicas de Leishmania infantum e Leishmania 
amazonensis 

 
 Os compostos MBH-A12, MBH-A13 e fármacos de referência foram avaliados 

quanto a atividade anti-Leishmania sobre as formas amastigotas axênicas de L. 

infantum (Gráfico 4) e L. amazonensis (Gráfico 5), podendo ser observado que as 

duas moléculas apresentaram efeito citotóxico sobre essa forma intracelular para as 

duas espécies de Leishmania avaliadas. Da mesma forma que os adutos 

apresentaram perfil inibitório sobre as formas promastigotas, essas moléculas 

também apresentaram efeito citotóxico sobre as formas amastigotas axênicas. 

Os resultados mostram que para as amastigotas axênicas de L. infantum 

(Gráfico 4), o MBH-A12 apresentou citotoxicidade nas concentrações analisadas, 

sendo essa morte celular de 26,90 ± 2,64; 47,56 ± 2,91; 69,17 ± 2,11 e 69,81 ± 

2,74% para as concentrações de 3,12; 6,25; 12,5 e 25 µg/mL respectivamente, 

quando comparadas ao controle. Dessa forma, foi possível calcular uma CE50 de 

9,08 ± 1,3 μg/mL para o MBH-A12. De maneira semelhante, o perfil de morte celular 

para o MBH-A13 foi de 26,98 ± 1,61; 40,58 ± 2,01; 67,48 ± 2,33 e 73,74 ± 0,92% 
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para as concentrações de 3,12; 6,25; 12,5 e 25 µg/mL respectivamente, quando 

comparadas com o controle. O MBH-A13 apresentou uma CE50 de 10,76 ± 1,1 

μg/mL sobre as formas amastigotas axênicas de L. infantum. Para os fármacos de 

referência, obteve-se uma CE50 de 1,6 ± 0,26 μg/mL para a anfotericina B e uma CI50 

de 122,8 ± 12,02 mg/mL para o antimoniato de meglumina. 

 

Gráfico 4 – Citotoxicidade em formas amastigotas axênicas de L. infantum na 
presença dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e dos fármacos de 
referência anfotericina B e antimoniato de meglumina após 24 h de tratamento  
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Fonte: Elaboração própria. Os parasitos foram cultivados em meio Schneider pH 7 e 20% de SFB e 
incubados na presença de diferentes concentrações dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e 
dos fármacos de referência a 37 ºC. A citotoxicidade dos parasitos foi avaliada pelo método de 
redução do 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5- difeniltetrazolium brometo (MTT) após 24 h de tratamento. O 
gráfico representa a média ± erro padrão da média de três experimentos independentes, 
considerando o controle (DMSO 0,5% em meio Schneider pH 7 e 20% de SFB) como 100% de 
viabilidade. Foi realizado One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey para comparação entre 
os grupos, sendo **p<0,01 e ***p<0,001 em comparação ao controle. 
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Paras as formas amastigotas axênicas de L. amazonensis (Gráfico 5), os 

resultados mostram que o MBH-A12 apresentou citotoxicidade nas concentrações 

analisadas, sendo essa morte celular de 18,94 ± 4,45; 35,92 ± 7,55; 58,83 ± 6,35 e 

60,91 ± 6,17% para as concentrações de 3,12; 6,25; 12,5 e 25 µg/mL 

respectivamente, quando comparadas ao controle (100% de viabilidade celular). 

Dessa forma, foi possível calcular uma CE50 de 13,4 ± 4,2 μg/mL para o MBH-A12. 

De maneira semelhante, o perfil de morte celular para o MBH-A13 foi de 23,76 ± 

4,71; 44,09 ± 7,02; 60,25 ± 4,67 e 61,25 ± 2,97% para as concentrações de 3,12; 

6,25; 12,5 e 25 µg/mL respectivamente, quando comparadas com 100% de 

viabilidade celular do controle. O MBH-A13 apresentou uma CE50 de 10,4 ± 3,2 

μg/mL sobre as formas amastigotas axênicas de L. amazonensis. Para os fármacos 

de referência, obteve-se uma CE50 de 0,719 ± 0,1 μg/mL para a anfotericina B e uma 

CE50 de > 150 mg/mL para o antimoniato de meglumina. 
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Gráfico 5 – Citotoxicidade em formas amastigotas axênicas de L. amazonensis na 
presença dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e dos fármacos de 
referência anfotericina B e antimoniato de meglumina após 24 h de tratamento 
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Fonte: Elaboração própria. Os parasitos foram cultivados em meio Schneider pH 5,5 e 5% de SFB e 
incubados na presença de diferentes concentrações dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e 
dos fármacos de referência a 32 ºC. A citotoxicidade dos parasitos foi avaliada pelo método de 
redução do 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5- difeniltetrazolium brometo (MTT) após 24 h de tratamento. O 
gráfico representa a média ± erro padrão da média de três experimentos independentes, 
considerando o controle (DMSO 0,5% em meio Schneider pH 5,5 e 5% de SFB) como 100% de 
viabilidade. Foi realizado One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey para comparação entre 
os grupos, sendo **p<0,01 e ***p<0,001 em comparação ao controle. 

 

Os resultados dos CE50 para MBH-A12, MBH-A13, anfotericina B e 

antimoniato de meglumina sobre as formas amastigotas axênicas de L. infantum e L. 

amazonensis estão plotados na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Concentração efetiva sobre 50% da população de formas amastigotas 
axênicas (CE50) de L. infantum e L. amazonensis, após 24 h de incubação, com os 
compostos sintéticos MBH-A12, MBH-A13 e fármacos de referência anfotericina B e 
antimoniato de meglumina  
 

Espécie de 
Leishmania 

MBH-A12 
CE50 

µg/mL 

MBH-A13 
CE50 

µg/mL 

Anfotericina B 
CE50 µg/mL 

Antimoniato de 
meglumina 
CE50 mg/mL 

L. infantum 9,08 ± 1,3 10,76 ± 1,1 1,6 ± 0,26 122,8 ± 12,02 

L. amazonensis 13,4 ± 4,2 10,4 ± 3,2 0,719 ± 0,1 > 150 

 
Fonte: Elaboração própria. Os valores representam a média da CE50 calculada em ao menos três 
experimentos independentes ± erro padrão da média. Para este cálculo foi utilizado o modelo de 
regressão linear com o programa GraphPad Prisma 5.0. 
 

5.4 Avaliação da citotoxicidade dos compostos MBH-A12 e MBH-A13 em 

células de mamíferos 

 

5.4.1 Citotoxicidade frente a células mononucleares de sangue periférico 

humano 

 

Na Tabela 5 estão apresentados os resultados de citotoxicidade dos 

compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e dos fármacos de referência, antimoniato 

de meglumina e anfotericina B, sobre as células mononucleares de sangue periférico 

humano (CMSP). Os compostos foram avaliados nas concentrações de 1x e 4x a 

CI50 de cada substância, obtida com a atividade anti-Leishmania sobre a forma 

promastigota da espécie L. infantum, a qual causa a forma clínica visceral, que é 

uma das formas clínicas mais graves das leishmanioses.  

Os adutos de Morita-Baylis-Hillman avaliados não apresentaram taxas de 

citotoxicidade significativas, ou seja, não alteraram a viabilidade das células 

mononucleares de sangue periférico humano, nem na maior concentração testada 

(4x a CI50). Esses resultados são em relação ao controle negativo com 0,5% de 

DMSO em meio RPMI, o qual apresenta 0% de citotoxicidade e 100% de viabilidade 

celular. 

 Dessa forma, podemos inferir que a taxa de citotoxicidade para o MBH-A12 

resulta em uma CC50 > 22,4 µg (4x a CI50 de 5,6 µg/mL) e uma CC50 > 21,2 µg/mL 

(4x a CI50 de 5,3 µg/mL) para o MBH-A13. Os fármacos de referência tiveram uma 
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CC50 > 1,48 µg/mL (4x a CI50 de 0,372 µg/mL) para a anfotericina B e uma CC50 > 

96,12 mg/mL (4x a CI50 de 24,03 mg/mL) para o antimoniato de meglumina. 

Tabela 5 - Concentração citotóxica para 50% das células mononucleares de sangue 
periférico humano (CC50) dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e fármacos 
de referência após 24 h de incubação 
 

Compostos Estrutura CC50 (µg/mL) 

MBH-A12 

 

> 22,4 

MBH-A13 

 

> 21,2 

Antimoniato de meglumina - > 96,12a 
Anfotericina B - > 1,48 

 

Fonte: Elaboração própria. Os valores representam a média da CC50 calculada em ao menos três 
experimentos independentes ± erro padrão da média. a Valores em mg/mL. 

 

5.4.2 Citotoxicidade em eritrócitos humanos  

 

A citotoxicidade frente a eritrócitos humanos dos adutos de Morita-Baylis-

Hillman foi avaliada in vitro e os resultados estão plotados na Tabela 6. Os ensaios 

de atividade hemolítica demonstraram que as diferenças nas estruturas químicas 

dos adutos de MBH não contribuíram para a citotoxicidade frente aos eritrócitos. Os 

compostos sintéticos adutos avaliados (MBH-A12, MBH-A13, MBH-21, MBH-23, 

MBH-28 e MBH-29) não alteraram de forma significativa a viabilidade dessas células 

em nenhuma das concentrações testadas, tendo uma CH50 > 400 µg/mL, com o 

controle sendo considerado com 100% de viabilidade celular.  

Os fármacos de referência avaliados apresentaram atividade hemolítica com 

uma CH50 de 429,5 ± 41,35 µg/mL para o antimoniato de meglumina e uma CH50 de 

10,72 ± 0,7 µg/mL para a anfotericina B, ocorrendo assim uma diminuição na 

viabilidade dos eritrócitos pelo índice de toxicidade desses compostos (Tabela 6). 

Diante desses resultados, em que os adutos MBH-A12 e MBH-A13 não foram 

tóxicos para CMSP e eritrócitos, podemos calcular o índice de seletividade desses 

compostos, que indicará o quanto essas moléculas são mais tóxicas para as formas 
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promastigota e amastigota axênica do parasito do que para as células sanguíneas 

humanas. 

 

Tabela 6 – Concentração capaz de lisar 50% das hemácias (CH50) dos adutos de 
Morita-Baylis-Hillman e fármacos de referência após 1 h de incubação 
 

Compostos Estrutura CH50 (µg/mL) 

MBH-A12 

 

> 400 

MBH-A13 

 

> 400 

MBH-21 

 

> 400 

MBH-23 

 

> 400 

MBH-28 

 

> 400 

MBH-29 

 

> 400 

Antimoniato de 
meglumina 

- 429,5 ± 41,35 

Anfotericina B - 10,72 ± 0,7 
 
Fonte: Elaboração própria. Os valores representam a média da CH50 calculada em ao menos três 
experimentos independentes ± erro padrão da média. Para este cálculo foi utilizado o modelo de 
regressão linear com o programa GraphPad Prisma 5.0.  
 

5.5 Determinação dos índices de seletividade das substâncias em estudo 

 
O índice de seletividade dos adutos de Morita-Baylis-Hillman e fármacos de 

referência estão demonstrados na Tabela 7.  Em CMSP, os resultados mostram que 

os adutos (MBH-A12 e MBH-A13) apresentam maior toxicidade para as formas 

promastigotas do parasito (L. donovani, L. infantum, L. amazonensis e L. 

braziliensis) do que para as células humanas, variando o índice de seletividade para 



ROCHA, J. C. RESULTADOS 76 

 

CMSP (ISc) entre > 1,11 (MBH-A13 para L. braziliensis) a > 78,5 (MBH-A13 para L. 

donovani). Com relação às formas amastigotas axênicas do parasito (L. infantum e 

L. amazonensis), os resultados também afirmam uma maior toxicidade para o 

protozoário, variando o índice de seletividade para CMSP entre > 1,67 (MBH-A12 

para L. amazonensis) e > 2,47 (MBH-A12 para L. infantum). Em relação aos 

fármacos de referência, a anfotericina B apresentou ISc variando de > 1,50 a > 4,23 

para as promastigotas, e obteve para as amastigotas axênicas valores de ISc de > 

0,93 para L. infantum e de > 2,06 para L. amazonensis. Para o fármaco, antimoniato 

de meglumina, o ISc para as promastigotas variou de > 4 a > 64,9; e para as 

amastigotas axênicas os valores foram de > 0,64 para L. amazonensis e > 0,78 para 

L. infantum. Além disso, pode-se constatar que os MBH-A possuem um nível de 

segurança, em alguns casos, melhor do que o fármaco de referência, anfotericina B, 

como observado para as promastigotas de L. donovani e L. infantum. Por exemplo, 

comparando, o IS entre o composto MBH-A13 (mais seletivo) e a anfotericina B para 

as promastigotas, observou-se que o aduto foi 18 vezes mais seletivo para L. 

donovani do que esse fármaco de referência.  

 O nível de segurança dos adutos de MBH em relação à atividade hemolítica 

foram ainda maiores, tendo o índice de seletividade para eritrócitos (ISe) variando 

entre > 20,95 (MBH-A13 para L. braziliensis) e > 1481,5 (MBH-A13 para L. 

donovani) para as formas promastigotas. Nesse caso, tivemos o ISe para os 

compostos MBH-A12, MBH-A13, MBH-21, MBH-23, MBH-28 e MBH-29 em relação 

a L. donovani, e para os compostos MBH-A12 e MBH-A13 em relação a L. donovani, 

L. infantum, L. amazonensis e L. braziliensis. Em relação às formas amastigotas 

axênicas, o ISe para MBH-A12 foi > 29,9 para a L. amazonensis e > 44,05 para L. 

infantum; já para MBH-A13 foi de > 38,5 para a L. amazonensis e de > 37,17 para L. 

infantum.  

Em relação aos fármacos de referência, a anfotericina B apresentou ISe 

variando de 10,83 a 30,62 para as formas promastigotas; e obteve para as 

amastigotas axênicas valores de ISe de 6,7 para L. infantum e de 14,91 para L. 

amazonensis. Para o fármaco, antimoniato de meglumina, o ISe para as 

promastigotas variou de 0,008 a 0,043; e para as amastigotas axênicas o valor do 

ISe foi de 0,003 para as duas espécies avaliadas. Dessa forma, pode-se constatar 

que os MBH-A possuem um nível de segurança, em alguns casos, melhor do que o 

fármaco de referência, anfotericina B, como observado para as promastigotas de L. 
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donovani e L. infantum. Em relação ao antimoniato de meglumina, os adutos se 

mostram mais seletivos do que esse fármaco de primeira escolha para todas as 

espécies e formas do parasito avaliadas. 

 Os resultados apresentados mostram que os adutos de Morita-Baylis-Hillman 

são seletivos para continuidade no avanço de testes, por apresentarem uma 

toxicidade maior para o parasito do que para as células sanguíneas humanas, 

observados claramente pelo cálculo dos índices de seletividade; como também, 

considerando que os resultados são para as maiores concentrações usadas nos 

testes avaliados, podendo então ser obtido índices ainda maiores do que os já 

identificados. 

Dessa forma, diante dos resultados do perfil de inibição de crescimento e 

cálculo da CI50 para as formas promastigotas, citotoxicidade e valores de CE50 para 

as formas amastigotas axênicas, observou-se que os adutos MBHA-12 e MBHA-13 

apresentaram atividade biológica significativa para o parasito Leishmania. Assim, 

avaliamos alguns possíveis mecanismos de ação das substâncias testadas com o 

intuito de compararmos com as substâncias de referência já utilizadas no tratamento 

dessas doenças. Um dos perfis avaliados foi à influência dessas susbstâncias na 

taxa de infecção em monócitos e sua atividade imunomoduladora. 
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Tabela 7 – Atividade anti-Leishmania, efeitos citotóxicos contra células mononucleares de sangue periférico humano e eritrócitos 
humanos, e índice de seletividade dos adutos de Morita-Baylis-Hillman, antimoniato de meglumina e anfotericina B 

 

Compostos MBH-A12 MBH-A13 
Antimoniato 

de meglumina 
Anfotericina 

B 

Citotoxicidade 
CMSP  CC50  > 22,4 > 21,2 > 96,12a > 1,48 

Eritrócitos CH50 > 400 > 400 0,429a 10,72 ± 0,7 

Atividade 
anti-

Leishmania 

Promastigotas 

L. donovani 

CI50 4,71 0,27 55,66a 0,35 
ISc > 4,7 > 78,5 > 64,9 > 4,23 

ISe > 89,9 > 1481,5 0,008 30,62 

L. infantum 

CI50 5,6 5,3 24,03a 0,372 

ISc > 4 > 4 > 4 > 3,98 
ISe > 71,4 > 75,8 0,017 28,82 

L. amazonensis 

CI50 13,2 13,4 9,916a 0,722 

ISc > 1,69 > 1,6 > 9,69 > 2,05 
ISe > 30,3 > 29,8 0,043 14,85 

L. braziliensis 

CI50 16,32 19,09 21,27a 0,99 

ISc > 1,37 > 1,11 > 4,51 > 1,50 
ISe > 24,5 > 20,95 0,020 10,83 

Amastigotas 
axênicas 

L. infantum 
CE50 9,08 10,76 122,8a 1,6 

ISc > 2,47 > 1,97 > 0,78 > 0,93 
ISe > 44,05 > 37,17 0,003 6,7 

L. amazonensis 
CE50 13,4 10,4 > 150a 0,719 
ISc > 1,67 > 2,04 > 0,64 > 2,06 
ISe > 29,9 > 38,5 > 0,003 14,91 

 
 
Fonte: Elaboração própria. Os valores representam a média para cada condição em µg/mL, calculada em ao menos três experimentos independentes. ISc 
(índice de seletividade com as células mononucleares de sangue periférico humano) = CC50/CI50 ou CC50/CE50. ISe (índice de seletividade com eritrócitos) = 
CH50/CI50. 

a Valores em mg/mL.  
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5.6 Avaliação da atividade dos compostos sintéticos MBH-A12 e MBH-A13 
sobre a taxa de infecção de monócitos humanos por Leishmania infantum 
e Leishmania amazonensis 

 

Após a avaliação dos níveis de toxicidade para células sanguíneas humanas 

e o cálculo dos respectivos índices de seletividade para as formas promastigotas e 

amastigotas axênicas, os adutos foram avaliados quanto à influência na taxa de 

infecção de monócitos humanos com as espécies L. infantum e de L. amazonensis.  

No Gráfico 6 estão os resultados da atividade das substâncias na taxa de 

infecção em monócitos humanos. Os resultados referentes ao tratamento dos 

monócitos humanos infectados com L. infantum ou L. amazonensis nos indica que 

as substâncias MBH-A12 e MBH-A13 não influenciam na taxa de infecção com 1x 

ou 4x a CI50 (referente a CI50 da atividade sobre a forma promastigota de cada 

espécie), após 24 horas de tratamento com essas moléculas. 

Em relação ao tratamento com a anfotericina B, observou que os monócitos 

infectados com L. infantum, apresentaram uma diminuição na taxa de infecção com 

o tratamento de 4x a CI50, em relação ao controle (p < 0,05) e em relação à 

concentração de 4x a CI50 do MBH-A12 e MBH-A13. Observou-se uma redução de 

15,23% na porcentagem de monócitos infectados após o tratamento com 4x a CI50 

da droga, em relação ao controle; de 14,66% em relação à 4x a CI50 do MBH-A12; e 

de 14,06% em relação à 4x a CI50 do MBH-A13.  

Para os monócitos infectados com L. amazonensis, foi possível observar que 

a anfotericina B diminuiu a taxa de infecção com o tratamento de 4x a CI50 em 

relação ao tratamento com 4x a CI50 do aduto MBH-A12. Observou-se uma redução 

de 14,83% na porcentagem de monócitos infectados após o tratamento com 4x a 

CI50 da anfotericina B, em relação à mesma concentração do aduto MBH-A12. 
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Gráfico 6 - Efeito dos compostos químicos MBH-A12, MBH-A13 e anfotericina B 
sobre a taxa de infecção de monócitos por Leishmania infantum ou Leishmania 
amazonensis após 24 h de tratamento 

Fonte: Elaboração própria. Formas promastigotas de Leishmania infantum e Leishmania 
amazonensis foram incubadas com monócitos humanos a 37 ºC por 24 h na presença dos compostos 
sintéticos MBH-A12, MBH-A13 e o fármaco de referência anfotericina B, nas concentrações de 1x e 
4x a CI50. As formas promastigotas foram marcadas com CFSE (Éster succinimidílico de diacetato de 
carboxifluoresceína) e os monócitos com CD14 e analisadas por citometria de fluxo. O gráfico 
representa a média ± erro padrão da média. Foi realizado One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de 
Tukey para comparação entre os grupos, sendo b p<0,05 (em comparação a Anfotericina B 4x CI50); * 
p<0,05 (em comparação ao controle). 
 

Diante do resultado da não influência dos adutos MBH-A12 e MBH-A13 na 

taxa de infecção de monócitos com as espécies L. infantum e L. amazonensis, 

fomos verificar um dos mecanismos imunomoduladores nessas células infectadas, a 

partir da investigação da dosagem de óxido nítrico. 
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5.7 Avaliação da indução da síntese de óxido nítrico 

 

 Os resultados referentes à indução da síntese de óxido nítrico em monócitos 

humanos infectados e não infectados, com Leishmania infantum e Leishmania 

amazonensis, tratados com o MBH-A12, MBH-A13 ou anfotericina B por um período 

de 24 horas estão presentes nos Gráficos 7 e 8. 

 Foi investigado se existia um aumento na indução da produção de NO em 

monócitos humanos apenas tratados com MBH-A12 e MBH-A13 nas concentrações 

de 1x e 4x o valor da CI50, sem infecção por nenhum parasito, após um período de 

24 horas de tratamento. A análise estatística dos dados demonstrou que não houve 

diferença nos níveis de NO produzidos pelos monócitos humanos tratados em 

relação ao controle (monócitos sem tratamento). 

 Além disso, foi avaliada a indução da síntese de NO por adutos de Morita-

Baylis-Hillman em monócitos infectados por L. infantum e L. amazonensis. Os níveis 

de óxido nítrico nos sobrenadantes das culturas de monócitos humanos infectados 

com L. infantum (Gráfico 7) e L. amazonensis (Gráfico 8), expostos ao MBH-A12 e 

MBH-A13, revelaram que esses adutos não induzem ao aumento na produção 

dessa molécula, nos tratamentos de 1x e 4x a CI50 de cada substância para cada 

espécie do parasito com 24 horas de tratamento. De forma semelhante, não 

observamos nenhuma interferência do tratamento com 1x e 4x a CI50 da anfotericina 

B na produção de NO em monócitos não infectados e naqueles infectados com L. 

infantum e L. amazonensis. 

Dessa forma, nossos dados demonstram que a atividade biológica anti-

Leishmania dos adutos de Morita-Baylis-Hillman investigados não influenciam na 

taxa de infecção de monócitos humanos, como também não ocorre a produção de 

óxido nítrico diante dos tratamentos testados. Dessa forma, fomos investigar outro 

possível mecanismo de ação dessas moléculas, através da avaliação da influência 

dessas substâncias sobre o perfil de morte celular sobre as formas promastigotas 

das espécies L. infantum e L. amazonensis.  
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Gráfico 7 – Níveis de nitrito produzidos por monócitos infectados com Leishmania 
infantum e tratados com os compostos MBH-A12, MBH-A13 e o fármaco de 
referência anfotericina B  
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Fonte: Elaboração própria. Os níveis de nitrito foram dosados pela reação de Griess, a partir dos 
sobrenadantes coletados do ensaio de taxa de infecção de monócitos com L. infantum no sangue 
periférico de indivíduos saudáveis. O gráfico representa a média ± erro padrão. One-way ANOVA 
seguido pelo pós-teste de Tukey foi realizado para comparar os grupos com o controle. 
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Gráfico 8 – Níveis de nitrito produzidos por monócitos infectados com Leishmania 
amazonensis e tratados com os compostos MBH-A12, MBH-A13 e o fármaco de 
referência anfotericina B 
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Fonte: Elaboração própria. Os níveis de nitrito foram dosados pela reação de Griess, a partir dos 
sobrenadantes coletados do ensaio de taxa de infecção de monócitos com L. amazonensis no 
sangue periférico de indivíduos saudáveis. O gráfico representa a média ± erro padrão. One-way 
ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey foi realizado para comparar os grupos com o controle. 
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5.8 Avaliação do perfil de morte celular de formas promastigotas de 
Leishmania infantum e Leishmania amazonensis expostas aos 
compostos MBH-A12 e MBH-A13 

 
 Inicialmente, fomos observar os resultados frente às diferenças de perfil de 

morte celular na cultura de L. infantum sem e com tratamento dos compostos MBH-

A12, MBH-A13 e anfotericina B (Tabela 8). Podemos observar que a cultura sem 

tratamento obteve uma taxa inicial de células em apoptose inicial (0,43 ± 0,02%), 

apoptose tardia (1,55 ± 0,05%) e em necrose (3,94 ± 0,85%), resultando em um total 

de morte celular de 5,92 ± 0,92%. Quando as células foram tratadas com 1x e 4x as 

concentrações das moléculas MBH-A12 e MBH-A13, não foi observado aumento do 

percentual de apoptose inicial (células positivas para anexina V e negativas para IP), 

quando comparados ao controle. Na avaliação do processo de apoptose tardia 

(parasitos corados positivamente para anexina e IP) foi observado um aumento do 

percentual de células no tratamento com MBH-A13 1x (5,11 ± 0,40%) e 4x (10,60 ± 

0,30%) o valor da CI50, comparado ao controle; resultado que não ocorreu para o 

tratamento com o MBH-A12. Em relação ao tipo de morte celular por necrose 

(células negativas para anexina V e positivas para IP), não foi observado aumento 

do percentual celular quando as células foram tratadas com 1x e 4x o valor da CI50 

das concentrações das moléculas MBH-A12 e MBH-A13, em relação ao controle. 

 Um perfil semelhante à molécula MBH-A13 foi observado pela anfotericina B, 

a qual não aumentou os níveis de apoptose inicial, em comparação ao controle. No 

entanto, apresentou aumento significativo na apoptose tardia, com concentração de 

4x o valor da CI50 (4,01 ± 0,72%) e não houve aumento de morte celular por 

necrose, quando comparados aos respectivos controles. 

Posteriormente, foi feita a avaliação as diferenças de perfil de morte celular 

entre as moléculas de MBH-A12, MBH-A13 e a anfotericina B. Quando as células 

foram tratadas com 1x e 4x a CI50 dessas moléculas, não foi observado diferença do 

percentual de apoptose inicial entre elas. Na avaliação do processo de apoptose 

tardia foi observado um aumento do percentual de células no tratamento com MBH-

A13 4x (10,60 ± 0,30%) em relação à 1x (5,11 ± 0,40%) o valor da sua CI50, como 

também para a anfotericina B 4x (4,01 ± 0,72%) em relação à 1x (2,12 ± 0,37%) o 

valor da sua CI50. Em relação aos dois adutos analisados, o MBH-A13 induziu um 

aumento da morte celular por apoptose tardia quando comparado com o MBH-A12 
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nas duas concentrações testadas (1x e 4x a CI50). Para a morte celular por necrose 

não foi observado diferença do percentual celular quando as células foram tratadas 

com 1x e 4x o valor da CI50 das moléculas MBH-A12, MBH-A13 e anfotericina B. 

 
Tabela 8 – Percentual de morte celular por apoptose/necrose de formas 
promastigotas de Leishmania infantum tratadas com MBH-A12, MBH-A13 e o 
fármaco de referência anfotericina B 
 

Compostos 

% de Células 
Apoptose 

Inicial 
(An+/PI-)                   

Apoptose 
Tardia 

(An+/PI+)                   

Necrose 
 

(An-/PI+)                   
Controle 0,4 ± 0,02 1,6 ± 0,05 3,9 ± 0,85 

MBH-A12 1x CI50 0,4 ± 0,04 2,8 ± 0,08d,e 3,3 ± 0,06 
MBH-A12 4x CI50 1,6 ± 0,75 3,0 ± 0,31 3,2 ± 0,85 
MBH-A13 1x CI50 0,3 ± 0,09 5,1 ± 0,40b,c 3,0 ± 0,35 
MBH-A13 4x CI50 2,6 ± 0,37 10,6 ± 0,30b,d,e 3,0 ± 1,04 

Anfotericina B 1x CI50 3,0 ± 1,12 2,1 ± 0,37d 8,0 ± 2,77 
Anfotericina B 4x CI50 1,8 ± 0,96 4,0 ± 0,72a 6,5 ± 0,14 

 
Fonte: Elaboração própria. Os resultados representam a média ± erro padrão da média de três 
experimentos realizados em triplicata. One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey foi realizado 
para comparar os grupos com o controle, sendo a p<0,01; b p<0,001 em comparação ao controle; c 
p<0,05 (em comparação a Anfotericina B 1x CI50); 

d p<0,05 (em comparação a Anfotericina B 4x CI50); 
e p<0,01 (em comparação ao MBH-A13 1x CI50); 

f p<0,01 (em comparação ao MBH-A13 1x CI50). IP – 
iodeto de propídio. 
 

Em seguida, fomos observar os resultados frente às diferenças de perfil de 

morte celular na cultura de L. amazonensis sem e com tratamento dos compostos 

MBH-A12, MBH-A13 e anfotericina B (Tabela 9). Na cultura sem tratamento foi 

possível observar uma taxa inicial de células em apoptose inicial (2,29 ± 0,14%), 

apoptose tardia (1,09 ± 0,09%) e em necrose (2,66 ± 0,16%), resultando em um total 

de morte celular de 6,04 ± 0,39%. Observou-se um aumento do percentual de 

apoptose inicial (células positivas para anexina V e negativas para IP) das células 

tratadas com 4x (12,57 ± 0,71%) o valor da CI50 da molécula MBH-A12, quando 

comparados ao controle, como também observado para a molécula MBH-A13 

apenas para a concentração de 4x (12,17 ± 1,10%) o valor da CI50. Na avaliação do 

processo de apoptose tardia (parasitos corados positivamente para anexina e IP) foi 

observado um aumento celular no tratamento com a MBH-A12 e MBH-A13 na 

concentração de 4x a CI50 (35,03 ± 0,67%; 37,17 ± 1,70%, respectivamente), quando 

comparados com valores obtidos no controle. Em relação ao tipo de morte celular 



ROCHA, J. C. RESULTADOS 86 

 

por necrose (células negativas para anexina V e positivas para IP), não foi 

observado aumento do percentual celular quando as células foram tratadas com 1x 

e 4x o valor da CI50 das concentrações das moléculas MBH-A12 e MBH-A13. 

 A Anfotericina B não aumentou os níveis de apoptose inicial, em comparação 

ao controle; no entanto ocorreu um aumento significativo na apoptose tardia, nas 

concentrações de 1x (74,03 ± 5,08%) e 4x o valor da CI50 (69,90 ± 3,30 %). Quando 

analisado o perfil de necrose, observou-se um aumento significativo apenas na 

concentração de 1x CI50 (18,22 ± 6,36%) em relação ao controle (2,66 ± 0,16%). 

Quando foi realizada a avaliação entre as moléculas de MBH-A12, MBH-A13 

e a anfotericina B, foi observado um aumento do percentual de células em apoptose 

inicial no tratamento com MBH-A12 4x (12,57 ± 0,71%) em relação à 1x (5,85 ± 

1,07%) o valor da CI50, como também para o MBH-A13 4x (12,17 ± 1,10%) em 

relação a 1x (3,54 ± 0,57%) o valor da CI50. Além disso, o MBH-A13 induziu um 

aumento de morte celular na fase de apoptose inicial na concentração de 4x a CI50 

em relação à mesma concentração de anfotericina B (p < 0,05). Posteriormente, foi 

avaliado o processo de apoptose tardia, sendo observado um aumento do 

percentual de células no tratamento com MBH-A12 4x (35,03 ± 0,67%) em relação a 

1x (6,88 ± 1,82%) o valor da CI50, como também para o MBH-A13 4x (37,17 ± 

1,70%) em relação a 1x (3,90 ± 0,51%) o valor da CI50. A anfotericina B induziu um 

aumento de percentual de morte celular nas concentrações de 1x e 4x a CI50, em 

comparação com as mesmas concentrações das moléculas de MBH-A12 e MBH-

A13. Para a morte celular por necrose, a anfotericina B induziu um aumento de 

percentual de morte celular na concentração de 1x a CI50, em comparação com a 

mesma concentração das moléculas de MBH-A12 e MBH-A13 (p < 0,05). 
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Tabela 9 – Percentual de morte celular por apoptose/necrose de formas 
promastigotas de Leishmania amazonensis tratadas com MBH-A12, MBH-A13 e o 
fármaco de referência anfotericina B  
 

Compostos 

% de Células 
Apoptose 

Inicial 
(An+/PI-) 

Apoptose 
Tardia 

(An+/PI+) 

Necrose 
 

(An-/PI+) 
Controle 2,3 ± 0,14 1,1 ± 0,09 2,7 ± 0,16 

MBH-A12 1x CI50 5,9 ± 1,07 6,9 ± 1,82f 5,0 ± 1,06 
MBH-A12 4x CI50 12,6 ± 0,71b,c 35,0 ± 0,67 b,c,e 11,5 ± 0,87 
MBH-A13 1x CI50 3,5 ± 0,57 3,9 ± 0,51 2,8 ± 0,06 
MBH-A13 4x CI50 12,2 ± 1,10 b,d 37,2 ± 1,70 b,d,e,f 12,8 ± 1,03 

Anfotericina B 1x CI50 4,6 ± 2,27 74,0 ± 5,08 b 18,2 ± 6,36 a,c,d 
Anfotericina B 4x CI50 6,0 ± 0,83e 69,9 ± 3,30 b 20,7 ± 2,67 

 
Fonte: Elaboração própria. Os resultados representam a média ± erro padrão da média de três 
experimentos realizados em triplicata. One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey foi realizado 
para comparar os grupos com o controle, sendo a p<0,01; b p<0,001 em comparação ao controle; c 
p<0,05 (em comparação ao MBH-A12 1x CI50); 

d p<0,05(em comparação ao MBH-A13 1x CI50); 
e 

p<0,05 (em comparação a Anfotericina B 4x CI50); 
f p<0,05 (em comparação a Anfotericina B 1x CI50). 

IP – iodeto de propídio. 
 

Esses resultados mostram que existe uma diferença de perfil de morte celular 

de acordo com a espécie de Leishmania testada (L. infantum e L. amazonensis), e 

que as moléculas MBH-A12 e MBH-A13, em alguns casos, induzem apoptose (morte 

programada da célula), mas não induzem necrose nas concentrações avaliadas, fato 

que ocorre com a anfotericina B em algumas situações. 

Diante dos resultados, observamos que as moléculas MBH-A12 e MBH-A13 

tem atividade biológica anti-Leishmania sobre as formas promastigotas de L. 

donovani, L. infantum, L. amazonensis e L. braziliensis, como também sobre as 

formas amastigotas de L. infantum e L. amazonensis, além de não serem compostos 

tóxicos para as células sanguíneas humanas. Esses compostos não influenciam na 

taxa de infecção de monócitos pelas duas espécies avaliadas, assim como não 

ocorre variação nos níveis de óxido nítrico com esses tratamentos, os quais induzem 

um perfil de morte celular por apoptose. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 A leishmaniose é um problema de saúde pública com impacto social e 

econômico, principalmente nas regiões tropicais do mundo, em que os recursos para 

o tratamento dessa parasitose são restritos (WHO, 2017c). A falta de uma vacina 

juntamente com a falta de medicamentos acessíveis, seguros e eficazes para a 

leishmaniose, está levando a busca por novos agentes anti-Leishmania (ANDREWS, 

FISHER, SKINNER-ADAMS, 2014). Neste contexto, a reação de Morita-Baylis-

Hillman é um importante processo químico de transformação que possibilita a origem 

e aquisição de novas moléculas com consideráveis potenciais sintéticos, sendo 

polifuncionais e com promissores perfis biológicos (DA SILVA et al., 2016). 

Fármacos consumidos no nosso cotidiano, como o ácido acetilsalicílico e o 

paracetamol, são susbtâncias polifuncionais, mostrando a importância de se estudar 

moléculas com essas características. 

Outros adutos oriundos da reação de Morita-Baylis-Hillman já foram relatados 

na literatura com inúmeras atividades farmacológicas como atividade antifúngica e 

antibacteriana (NARENDER et al., 2006), efeito anti-inflamatório (FAHEINA-

MARTINS et al., 2017) e atividade contra diversas doenças negligenciadas como a 

leishmaniose (XAVIER et al., 2016; SILVA et al., 2011; JUNIOR et al., 2010; 

BARBOSA et al., 2011; LIMA-JUNIOR et al. 2009; SOUZA et al., 2007), a 

esquistossomose (VASCONCELLOS et al., 2006), a malária (NARENDER et al., 

2005) e a doença de Chagas (SANDES et al., 2014; SANDES et al., 2010). Esses 

artigos reforçam que moléculas oriundas da reação de MBH representam uma 

classe de substâncias bioativas, que podem fornecer novas moléculas com atividade 

anti-Leishmania, ou seja, moléculas promissoras para o tratamento das 

leishmanioses. 

Os estudos biológicos com os adutos de Morita-Baylis-Hillman nesse trabalho 

se iniciaram com a avaliação do potencial dessas moléculas em inibir o crescimento 

de formas promastigotas de L. donovani. Dos trinta e seis compostos avaliados, 

trinta e cinco apresentaram atividade inibitória contra as formas promastigotas dessa 

espécie do parasito, nas concentrações avaliadas. A triagem dos 36 compostos 

oriundos da reação de MBH se iniciou com a espécie L. donovani, devido ser uma 

espécie que causa uma das manifestações clínicas mais graves da leishmaniose 

que é a forma visceral, que sem o tratamento adequado pode levar ao óbito, além de 
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existir casos de pacientes que podem desenvolver a LDPC posteriormente (SINGH, 

CHATTERJEE, SUNDAR, 2014). 

O processo de hibridação molecular contribuiu para o aumento da atividade 

anti-Leishmania, assim como a formação dos homodímeros, em que as substâncias 

apresentaram uma maior inibição do crescimento dos parasitos, resultando em 

baixos valores da CI50. Todos os homodímeros avaliados foram mais potentes do 

que os correspondentes monómeros, como podemos evidenciar através do 

homodímero MBH-A13 que é quase 200 vezes mais ativo do que o correspondente 

monómero (MBH-03), e 2,1 vezes mais potente do que a droga de segunda linha, a 

anfotericina B. 

Essa avaliação biológica mostra que essas estruturas químicas inéditas 

apresentaram uma excelente atividade anti-Leishmania. Essas substâncias não 

tinham sido bioavaliadas anteriormente, sendo utilizados métodos de síntese e 

estruturas diferentes das já publicadas. Embora as estratégias químicas de 

homodimerização e de hibridação usadas para formação dessas estruturas químicas 

sejam conhecidas na literatura, ainda não tinham sido realizadas com a reação de 

Morita-Baylis-Hillman, resultando em moléculas que são originais e carregam a 

inovação desse trabalho.  

As três moléculas mais potentes sobre a espécie L. donovani, de acordo com 

os baixos valores de CI50, foram a MBH-13, MBH-28 e MBH-12, com os respectivos 

valores de 0,27 ± 0,02; 2,21 ± 7,6 e 4,71 ± 0,68 μg/mL. Desses compostos foram 

escolhidos os adutos MBH-12 e MBH-13 (MBH-A12 e MBH-A13) para darmos 

continuidade aos testes, por terem um dos menores valores de CI50 e fazerem parte 

do mesmo processo de síntese, com obtenção da substância a partir da união de 

duas moléculas iguais, que levam a formação do homodímero.  

Alguns estudos sugerem que a administração de homodímeros pode ser mais 

favorável do que quando comparado com administração de duas drogas separadas, 

apresentando propriedades de farmacocinética e farmacodinâmica próprias. A 

Piperaquina antiparasitária, bis-aminoacridina e o inibidor de acetilcolinesterase, bis-

tacrina são alguns exemplos de drogas gêmeas (homodímeros) presentes na 

literatura (DA SILVA et al., 2016). 

As propriedades farmacocinéticas e a mudança conformacional do 

homodímero em relação ao monómero podem indicar a diferença de bioatividade 

dessas moléculas. Além disso, foi relatada na literatura a importância da presença 
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dos halogênios em aumentar a atividade biológica, devido às conexões do cloro e do 

bromo em enzimas do ambiente (DA SILVA et al., 2016). Estudos recentes têm 

especulado como um possível mecanismo de ação para outros adutos nitrados, a 

possibilidade de biorredução do grupo nitro para hidroxilamina (PAIVA et al., 2014). 

Ocorreu a investigação dos potenciais de redução dos adutos de MBH contendo o 

grupo nitro nas posições orto, meta e para; e ao se relacionar com a atividade 

leishmanicida, foi observado que o aduto contendo o grupo nitro na posição orto 

possui potencial de redução mais negativo. Diante de vários indicativos, se fazem 

necessário mais estudos sobre os mecanismos de ação dessas novas moléculas 

sintéticas. 

Os adutos MBH-A12 e MBH-A13 foram também avaliados contra as formas 

promastigotas de L. infantum, L. amazonensis e L. braziliensis. A primeira espécie 

causa no continete americano a leishmaniose do tipo visceral, e as duas últimas são 

responsáveis por desenvolver a forma tegumentar da doença (TORRES-

GUERRERO et al., 2017). Os compostos avaliados apresentaram atividade biológica 

para as outras três espécies de Leishmania avaliadas, tendo para a L. braziliensis os 

maiores resultados de CI50, sendo de 16,32 ± 1,3 e de 19,09 ± 1,2 μg/mL para MBH-

A12 e MBH-A13, respectivamente. Esse resultado indica que mesmo para o mais 

alto valor de CI50, o qual reflete a atividade biológica, tivemos um resultado 

promissor para esses adutos avaliados. Essas moléculas foram testadas para quatro 

espécies diferentes de Leishmania, as quais apresentam diversidade molecular que 

pode influenciar nessa atividade e levam ao desenvolvimento de manifestações 

clínicas variadas da doença. 

Outros estudos, mostraram que outros adutos oriundos da reação de Morita-

Baylis-Hillman apresentaram atividade biológica sobre as formas promastigotas de 

L. amazonensis (XAVIER et al., 2016; SILVA et al., 2011; SOUZA et al., 2007), L. 

chagasi (LIMA-JUNIOR et al. 2009), como também para L. amazonensis e L. 

chagasi (BARBOSA et al., 2011; JUNIOR et al., 2010) e L. braziliensis (XAVIER, et 

al., 2014; AMORIM et al., 2013). Contudo, nenhuma molécula oriunda da reação de 

MBH tinha sido testada contra as formas promastigotas de L. donovani, nem 

nenhum aduto tinham sido avaliado quanto à atividade anti-Leishmania frente a 

quatro espécies diferentes desse parasito, como o presente trabalho avaliou e 

mostrou efetivos resultados. 
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Os estudos para a descoberta e o desenvolvimento de novas drogas para o 

tratamento das leishmanioses é dificultado por problemas como diferentes respostas 

a sensibilidade dos compostos em relação à diversidade de espécies de Leishmania, 

como também a diferença farmacocinética das moléculas voltadas para o tratamento 

de LV e LT (ANDREWS, FISHER, SKINNER-ADAMS, 2014). O resultado da 

atividade anti-Leishmania dos compostos MBH-A12 e MBH-A13 contra as formas 

promastigotas de L. donovani, L. infantum, L. amazonensis e L. braziliensis mostram 

diferentes valores de CI50, indicando variações moleculares de interação dos 

compostos com essa forma do parasito, ou alterações na biologia do mesmo, que 

resulta em uma variação de resistência a essas drogas. 

Em relação aos fármacos de referência, o antimoniato de meglumina 

apresentou atividade apenas com o uso em altas concentrações, demonstrando que 

os adutos foram mais eficazes sobre as formas promastigotas das quatro espécies 

avaliadas de Leishmania do que esse fármaco de primeira escolha para o 

tratamento das leishmanioses. O mecanismo de ação desse fármaco envolve 

principalmente a transformação da forma SBV em SBIII pelos macrófagos, já tendo 

sido relatado essa baixa atividade sobre as formas promastigotas (SINGH, 

CHATTERJEE, SUNDAR, 2014; OUELLETTE; DRUMMELSMITH; 

PAPADOPOULOU, 2004). Já a anfotericina B apresentou, na maioria dos 

resultados, menores valores de CI50 dentre as substâncias testadas. Contudo, esse 

fármaco apresenta diversos efeitos colaterais, o que limita o seu uso no tratamento 

das leishmanioses, sendo uma droga de segunda escolha (BARBOSA et al., 2011). 

Esses resultados reforçam o potencial anti-Leishmania dos adutos de Morita-Baylis-

Hillman sobre as diversas espécies de Leishmania. 

Selecionamos a espécie L. infantum e L. amazonensis para seguir outras 

avaliações biológicas frente aos efeitos dos compostos MBH-A12 e MBH-A13, 

devido aos baixos valores de CI50, por serem espécies que existem no Brasil e 

acometem indivíduos, como também por causarem manifestações clínicas 

diferentes, a forma visceral e tegumentar, respectivamente (GOLLOB; VIANA; 

DUTRA, 2014). 

Ampliando o estudo da atividade anti-Leishmania dos adutos de MBH, fomos 

avaliar o efeito sobre as formas amastigotas axênicas. Essas formas são oriundas 

de métodos alternativos in vitro, para triagem de novas moléculas, devido essas 

serem o estágio de vida do parasito Leishmania responsável pelo desenvolvimento 
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das formas clínicas em humanos (RODRIGUES et al., 2015). De forma semelhante 

às formas promastigotas, o MBH-A12 e MBH-A13 apresentaram atividade anti-

Leishmania sobre as formas amastigotas axênicas de L. infantum e L. amazonensis, 

expresso em baixos valores de CE50. Até o momento, não existe relatos sobre a 

atividade anti-Leishmania de adutos MBH sobre formas amastigotas axênicas, 

apenas atividade contra a forma amastigota, da espécie L. braziliensis, parasitando 

macrófagos murinos (AMORIM et al, 2013). 

 Em relação aos fármacos de referência, os adutos selecionados tiveram 

ação semelhante à atividade biológica contra as formas promastigotas, sendo mais 

efetivos contra as formas amastigotas axênicas do que o antimoniato de meglumina 

e menos efetivo do que a anfotericina B. Dessa forma, os adutos apresentaram-se 

mais efetivos tanto sobre as formas promastigotas quanto as amastigotas axênicas, 

quando comparados ao antimoniato de meglumina, droga de referência para o 

tratamento das leishmanioses no Brasil (BRASIL, 2007). Já a anfotericina B 

apresenta expressiva atividade anti-Leishmania in vitro, com baixíssimos valores de 

CI50 e CE50, resultados bem relatados na literatura, contudo, um fator limitante para a 

sua utilização no tratamento das leishmanioses são os diversos efeitos colaterais 

apresentados pelos pacientes que fazem uso desse fármaco, como bastante 

exemplificado anteriormente (SINGH, GARG, VAHAB et al., 2016). 

 Diante da efetiva atividade anti-Leishmania contra formas promastigotas e 

amastigotas axênicas de L. infantum e L. amazonensis, faz-se necessário investigar 

a atividade citotóxica dos compostos MBH-A12 e MBH-A13 sobre células 

sanguíneas humanas, na intenção de obtenção de moléculas que sejam mais 

seletivas para o parasito e menos tóxicas para as células do hospedeiro humano. 

Foram realizados ensaios de citotoxicidade para as células mononucleares de 

sangue periférico humano, pelo método colorimétrico utilizando o MTT, e para 

eritrócitos humanos, através da atividade hemolítica. 

 O MBH-A12 e MBH-A13 apresentaram valores de CC50 maiores do que 4x 

os valores dos seus respectivos CI50 para a forma promastigota de L. infantum. Esse 

resultado indica que os adutos avaliados apresentaram valores de CC50 maiores do 

que os respectivos valores de CI50 e CE50 para as formas promastigotas e 

amastigotas axênicas das espécies de Leishmania avaliadas, demonstrando a 

segurança dessas moléculas dentro desses parâmetros in vitro avaliados. Além de 
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que, os valores de CC50 podem ser bem maiores do que as concentrações avaliadas 

nesse teste, o que limita o real nível de não toxicidade para as CMSP.  

 Adutos de Morita-Baylis-Hillman ainda não tinham sido avaliados quanto à 

citotoxicidade frente à CMSP. Outro aduto de MBH foi avaliado quanto a sua 

citotoxicidade contra macrófagos peritoneais murinos, que apresentaram 3,6 vezes 

mais tóxico para as formas promastigotas de L. braziliensis do que para esses 

macrófagos (AMORIM et al., 2013). Outro estudo observou uma baixa citotoxicidade 

para macrófagos murinos, em relação às formas promastigotas de L. braziliensis, 

com o tratamento com outros adutos de Morita-Baylis-Hillman racêmicos e 

enantiômeros puros (XAVIER et al., 2014). Dentro dos estudos de atividade 

biológica anti-Leishmania é ideal avaliar a citotoxicidade envolvendo 

macrófagos/monócitos, devido eles ser as principais células parasitadas por 

Leishmania spp. no hospedeiro humano (TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007). 

 Os fármacos de referência se apresentaram de forma diferente frente à 

toxicidade a CMSP. O antimoniato de meglumina teve uma CC50 > 96,12 mg/mL, 

sendo um valor maior do que todos os valores de CI50 apresentados para as quatro 

espécies de Leishmania avaliadas. Contudo, esse valor foi menor do que o seu 

CE50, mostrando uma falta de seletividade desse composto. A anfotericina B não 

apresentou toxicidade para as CMSP até o valor de 1,48 μg/mL, a qual foi avaliada. 

 A segurança de uma substância também pode ser avaliada em outros 

diferentes ensaios citotóxicos frente a células de humanos. Um desses testes é a 

avaliação dessas moléculas sobre as células vermelhas do sangue, o qual permite 

observar a ação dessas substâncias sobre a estabilidade mecânica da membrana 

plasmática do eritrócito. As substâncias testadas podem gerar modificações na 

membrana, através de formação de poros ou ruptura total, levando a alterações de 

permeabilidade que podem levar à morte celular (COSTA-LOTUFO et al., 2002). 

 A citotoxicidade do MBH-A12, MBH-A13, MBH-21, MBH-23, MBH-28 e 

MBH-29 foi avaliada sobre os eritrócitos humanos, revelando a segurança dessas 

moléculas com uma CH50 > 400 μg/mL. Esses valores podem ser ainda maiores, já 

que não foram avaliados além da concentração de 400 μg/mL, podendo ter 

resultados ainda mais promissores, que revelem um nível de CC50 para eritrócitos 

ainda maior. Até a realização do presente trabalho, não se tem estudos sobre a 

avaliação da citotoxicidade de adutos oriundos da reação de MBH sobre eritrócitos 

humanos, através da atividade hemolítica dos compostos avaliados. 
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 O antimoniato de meglumina obteve toxicidade para os glóbulos vermelhos 

de 0,429 mg/mL e a anfotericina B apresentou toxicidade para eritrócitos com CH50 

de 10,72 μg/mL. Esses fármacos, de primeira e segunda escolha para o tratamento 

das leishmanioses, provocam hemólise, as quais já foram relatadas em alguns 

estudos. Por isso, a importância da investigação desse efeito adverso na avaliação 

de fármacos promissores para o tratamento das leishmanioses (LÖFGREN et al., 

2008). 

 Após ser determinada a atividade anti-Leishmania dos adutos sobre as 

formas promastigotas e amastigotas axênicas de algumas espécies desse parasito e 

os efeitos citotóxicos deles sobre CMSP e eritrócitos, foi possível calcular o IS 

dessas moléculas. O IS é um parâmetro que avalia se a molécula teste é mais 

seletiva para o parasito do que para a célula humana, revelando o nível de 

segurança in vitro desses compostos. Esse índice representa a razão dos 

parâmetros de citotoxicidade em células de mamíferos, CC50 (CMSP) ou CH50 

(eritrócitos), sobre os parâmetros de atividade anti-Leishmania, CI50 (promastigota) 

ou CE50 (amastigota). 

 Em relação às CMSP, os resultados mostram que os homodímeros 

apresentam maior toxicidade para as formas promastigotas avaliadas (L. donovani, 

L. infantum, L. amazonensis e L. braziliensis) do que para as células humanas. 

Resultado bastante promissor, o observado para o MBH-A13 que teve um valor de 

ISc > 78,5 em relação a espécie L. donovani. Com relação às formas amastigotas 

axênicas do parasito (L. infantum e L. amazonensis), os resultados também mostram 

um tropismo de ação para o protozoário. Comparando com os fármacos de 

referência, podemos constatar que os adutos possuem um nível de segurança, em 

alguns casos, melhor do que o fármaco de referência, anfotericina B, como 

observado para as promastigotas de L. donovani e L. infantum. 

 O nível de segurança dos adutos de MBH em relação aos glóbulos 

vermelhos foram ainda maiores, como observado pelo ISe de > 1481,5 para o MBH-

A13 em relação a forma promastigota da espécie L. donovani. Já para as formas 

amastigotas axênicas, o ISe chegou a ser > 44,05 em relação a L. infantum com o 

MBH-A12. Esses resultados foram bastante satisfatórios quando comparados com 

os fármacos de referência, em que os adutos apresentaram índices de selevidade 

para os eritrócitos superiores aos índices encontrados para o antimoniato de 
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meglumina. Da mesma forma, em alguns resultados, o mesmo foi observado para a 

anfotericina B. 

 Os resultados apresentados indicam que os adutos de Morita-Baylis-Hillman 

são seguros in vitro, por apresentarem uma seletividade maior para o parasito do 

que para as células sanguíneas humanas. Essa segurança é expressa diante das 

concentrações utilizadas em cada teste, podendo ser ainda maiores, caso 

concentrações mais elevadas dessas moléculas sejam avaliadas. Isso representa 

um grande avanço na avaliação dessas substâncias como promissoras para o 

tratamento das leishmanioses, sendo esse o primeiro trabalho que mostra a 

aplicabilidade biológica de novos adutos de MBH. Diante disso, fomos avaliar 

possíveis mecanismos de ação sobre as formas promastigotas e amastigotas. 

 A descrição do mecanismo de ação anti-Leishmania de adutos derivados da 

reação de MBH ainda é bastante preliminar, tendo apenas algumas sugestões de 

acordo com estudos anteriores. Uma das propostas químicas para o entendimento 

dos nossos resultados são que as duas porções insaturadas α,β-carbonila presente 

nos homodímeros, façam pontes covalentes com proteases do parasito Leishmania. 

Isto é baseado sobre o fato que, MBH-A similares foram classificados como agentes 

que se ligam a grupos de tiol (-C-SH-) de forma covalente, grupos esses presentes 

em enzimas proteases (cisteína) expressas na Leishmania. Essa ligação leva a 

inibição de processos metabólicos, resultando na morte do parasito (DA SILVA et al., 

2016). No entanto, essa proposta não justifica toda a bioatividade que encontramos 

nessas moléculas homodímeras, se fazendo necessário mais estudos sobre os 

mecanismos de ação dos MBH-A. 

O mecanismo de ação dessas moléculas pode variar de acordo com a 

estrutura química de cada composto, portanto, acredita-se que não há um único 

mecanismo biológico de ação para todos os adutos oriundos da reação de Morita-

Baylis-Hillman. Devido à variação das estruturas destes compostos, cada série de 

adutos pode ter diferentes mecanismos terapêuticos, bem como diferentes rotas 

metabólicas, que amplia ainda mais o desafio de buscar respostas para o 

mecanismo biológico dessas moléclulas. 

Um dos possíveis caminhos para encontrarmos um mecanismo de ação 

desses compostos sintéticos seria o estudo de Docking Molecular. Contudo, não 

temos conhecimento de possíveis alvos que essas moléculas atuam, sendo 

questionável a validade do estudo de ancoragem molecular. Dessa forma, se faz 
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necessário, outros estudos de atividade biológica, para direcionar os testes de 

Docking Molecular. Por isso, fomos investigar possíveis mecanismos de ação da 

atividade anti-Leishmania do MBH-A12 e MBH-A13, no qual foram realizados 

estudos in vitro quanto aos mecanismos de taxa de infecção em monócitos 

humanos, atividade imunomoduladora pela dosagem de NO e indução de morte 

celular (apoptose/necrose). 

Além dos testes realizados diretamente com o parasito e as células 

sanguíneas humanas, também fomos investigar os efeitos dos adutos MBH-A12 e 

MBH-A13 em modelo de infecção in vitro de monócitos humanos com as espécies L. 

infantum e L. amazonensis. As amastigotas intracelulares são a forma morfológica 

do parasito nos hospedeiros mamíferos, sendo um importante modelo experimental 

relacionado à atividade anti-Leishmania de uma droga in vitro e in vivo (RUSSELL; 

TALAMAS-ROHANA, 1989). 

 O MBH-A12 e MBH-A13 não foram capazes de reduzir a porcentagem de 

monócitos infectados tanto pela espécie L. infantum quanto pela L. amazonensis, 

indicando uma não redução na taxa de infecção de monócitos humanos após o 

tratamento com essas moléculas. Diferentemente, a anfotericina B, para a infecção 

com L. infantum, resultou na diminuição da taxa de infecção com o tratamento de 4x 

o valor da CI50. Estudos anteriores se correlacionam com esses resultados para o 

fármaco de segunda escolha, sendo observado ação biológica apenas com 

concentrações superiores a 2 µg/mL para monócitos humanos infectados com L. 

donovani (Mukherjee et al., 2010).   

 Em outro estudo, um aduto de MBH foi investigado quanto à infecção in 

vitro com L. braziliensis em macrófagos murinos, sendo observada uma diminuição 

significativa na taxa de infecção dessas células (AMORIM et al., 2013). Contudo, 

adutos de Morita-Baylis-Hillman ainda não tinham sido avaliados quanto à taxa de 

infecção em monócitos humanos, sendo esse o primeiro relato. Esse resultado 

poderá ser melhor investigado com o teste dessas moléculas em concentrações 

maiores, as quais não sejam tóxicas para as células sanguíneas humanas, já que a 

não influência na taxa de infecção, pode ser pelas baixas concentrações utilizadas 

das drogas testadas. 

 Apesar dos adutos testados não terem influenciado na taxa de infecção em 

monócitos humanos, utilizamos o sobrenadante coletado dessas amostras, para 

avaliarmos se essas drogas teriam induzido algum efeito imunomodulador do tipo 
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celular pela análise da produção de óxido nítrico. Nosso resultado indica que em 

nenhuma condição avaliada, ocorreu a indução de NO em monócitos humanos 

infectados ou não infectados. Diante disso, podemos observar que o tratamento com 

MBH-A12 e MBH-A13 sobre monócitos humanos não influenciou na taxa de infecção 

com L. amazonensis ou L. infantum, como também não foi observado envolvimento 

da produção de NO. 

 A avaliação da indução de NO é relevante, pois ele é a principal molécula 

efetora envolvida no controle de amastigotas intracelulares (UEDA-NAKAMURA et 

al., 2006). Em modelo humano, os níveis basais de NO em monócitos infectados ou 

não por Leishmania são superiores (> 100µM) aos níveis basais encontrados em 

modelo com animais (> 2 µM) (THOMAZELLI et al., 2016; RODRIGUES et al., 2015). 

Em um estudo realizado com o efeito de outro aduto de MBH, que diminuiu a taxa de 

infecção de macrófagos murinos com L. braziliensis, foi observado que esse efeito 

foi independente da produção de óxido nítrico, contudo apresentou outras atividades 

imunomoduladoras (AMORIM et al., 2013). Dados esses que sugerem a 

investigação de outros efeitos imunomoduladores desses adutos em monócitos 

humanos infectados por Leismania spp. 

Posteriormente, foi avaliado o mecanismo de morte celular induzida pelos 

compostos MBH-A12 e MBH-A13 em L. infantum e L. amazonensis, analisando o 

perfil apoptótico/necrótico usando a dupla marcação com anexina V-FITC/IP. A 

Anexina V, que é uma proteína de ligação com alta afinidade pela fosfatidilserina 

dependente da presença de Ca2+, é geralmente utilizada para verificar a 

externalização desse fosfolipídeo de membrana, indicando que as células se 

encontram em estágio de apoptose. A distinção entre células apoptóticas e 

necróticas é realizada com uma dupla marcação com o IP, o qual é um intercalante 

de DNA que apenas atravessa membranas danificadas (MISRA et al., 2008).  

 Os resultados demonstraram que os adutos se comportam de forma 

diferente sobre as formas promastigotas de L. infantum e L. amazonensis. Para a L. 

infantum, foi possível averiguar que apenas o MBH-A13 induz um mecanismo de 

morte via apoptose, nas duas concentrações testadas. Já para a L. amazonensis, os 

dois adutos induzem o processo de apoptose. A anfotericina B, conhecida por 

provocar morte celular por apoptose em várias espécies de Leishmania (PARIS et 

al., 2004), foi utilizado nesse estudo como controle positivo, e apresentou um perfil 

de morte celular por apoptose e necrose. Além da anfotericina B, os antimoniais 
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pentavalentes também são conhecidos por induzir o efeito de apoptose em 

Leishmania spp. (KUMAR et al., 2010). Os resultados encontrados demonstraram 

que as moléculas em estudo atuam principalmente pelo mecanismo de apoptose, o 

qual é um processo fisiológico e ordenado. Diferentemente do que foi apresentado 

pela droga de referência, em que a anfotericina B mostrou um perfil de apoptose e 

necrose.  

 Os mecanismos envolvidos no processo apoptótico em Leishmania spp. 

ainda não estão totalmente claros como em células de mamíferos, devido os 

tripanosomatídeos não apresentarem algumas moléculas descritas durante a 

apoptose de organismos pluricelulares (caspases e genes da família Bcl-2). 

Contudo, apresentam outras moléculas que desencadeiam esse processo (genes 

homólogos ao da família Bcl-2 e proteases como GSK-3) (KACZANOWSKI; SAJID; 

REECE, 2011; SMIRLIS et al., 2010). A expressão na membrana plasmática de 

fosfatidilserina tem a função celular desse fosfolipídeo se tornar ligante de 

reconhecimento apoptótico para macrófagos, os quais passam a produzir elevados 

níveis de citocinas como TGF-β1 e IL-10 e diminuir a síntese de TNF-α, inibindo a 

produção de NO. Dessa forma, cria um ambiente favorável para o crescimento e 

disseminação do parasito (FRANÇA-COSTA et al., 2012). 

 A descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos eficazes para a 

leishmaniose são desafiadores, em virtude das diferentes manifestações clínicas da 

doença, farmacocinética das drogas, resistência a fármacos já existentes, entre 

outros fatores (ANDREWS, FISHER, SKINNER-ADAMS, 2014). As moléculas 

híbridas e homodímeras oriundas através da reação de MBH utilizadas nesse 

trabalho são inéditas, baseadas em estratégias da Química Medicinal. Associada a 

essa inovação química, temos resultados promissores da bioavaliação desses 

compostos frente aos parasitas do gênero Leishmania. 

 A busca por um alvo em que atua estes adutos de MBH ainda é um desafio, 

já que a Química Medicinal nos apresenta variáveis as quais precisam serem 

bastante avaliadas. Contudo, nosso estudo mostra um potencial biológico desses 

compostos na atividade anti-Leishmania. Outros estudos mostram possíveis alvos 

para drogas que estão sendo investigadas para essa finalidade, como as enzimas 

modificadoras de histona desacetilase e anidrase carbônica (ANDREWS, FISHER, 

SKINNER-ADAMS, 2014). Por isso, com os resultados que obtivemos, podemos 

inferir que os adutos de MBH possuem condições de avançar nos estudos, no 
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sentido da descoberta de um novo medicamento para o tratamento das 

leishmanioses. 

Esse é o primeiro relato da ação de homodímeros adutos de Morita-Baylis-

Hillman que investiga atividade biológica sobre diversas espécies do parasito 

Leishmania (L. donovani, L. infantum, L. amazonensis e L. braziliensis), sobre as 

duas formas morfológicas do protozoário (promastigota e amastigota axênica), 

toxicidade para células sanguíneas humanas (CMSP e eritrócitos), influência na taxa 

de infecção com atividade imunomoduladora (NO) e mecanismo de morte celular. De 

modo que esse trabalho contribui para o direcionamento de outros estudos a serem 

realizados, na expectativa da descoberta de outros efeitos e dos mecanismos de 

ação desses adutos, mostrando serem moléculas potencialmente ativas para o 

tratamento das leishmanioses. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Os compostos químicos sintéticos oriundos da reação de Morita-Baylis-

Hillman apresentaram significativa atividade anti-Leishmania sobre as formas 

promastigotas de L. donovani, sendo os compostos MBH-A12 e MBH-A13 mais 

efetivos, apresentando menores valores de CI50 diante dos compostos avaliados. 

As moléculas MBH-A12 e MBH-A13 se mostraram potentes no efeito 

biológico sobre as formas promastigotas de L. donovani, L. infantum, L. 

amazonensis e L. braziliensis; como também sobre as formas amastigotas axênicas 

de L. infantum e L. amazonensis. 

Esses adutos selecionados apresentaram níveis seletivos in vitro quanto à 

toxicidade para células mononucleares de sangue periférico humano e eritrócitos 

humanos dentro das concentrações avaliadas. As moléculas têm uma citotoxicidade 

maior para as formas morfológicas das espécies do parasito Leishmania do que para 

as células mamíferas, resultando assim em ótimos índices de seletividade. 

Os compostos sintéticos MBH-A12 e MBH-A13 não possuem efeito sobre a 

taxa de infecção em monócitos humanos por L. infantum e L. amazonensis, como 

também não foi observado variações nos níveis de óxido nítrico. 

Os adutos MBH-A12 e MBH-A13 apresentam um melhor perfil de morte 

celular do que a anfotericina B para as espécies L. infantum e L. amazonensis, 

promovendo morte celular por apoptose, enquanto que a anfotericina B promoveu 

morte por apoptose e necrose. 

Dessa forma, observamos que os adutos de Morita-Baylis-Hillman possuem 

atividade anti-Leishmania efetiva sobre as formas promastigotas e amastigotas 

axênicas de Leishmania spp. com efeitos diretos sobre o parasito e sem toxicidade 

paras células sanguíneas humanas nos teste avaliados. Sendo necessário que 

essas moléculas sejam investigadas para a descoberta de um possível mecanismo 

de ação e modulação imunológica, como possíveis fármacos a serem usados no 

tratamento das leishmanioses. 
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ANEXO A – CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO DE LEISHMANIA (LEISHMANIA) 
DONOVANI 
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ANEXO B – CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO DE LEISHMANIA (LEISHMANIA) 
AMAZONENSIS 
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ANEXO C – CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO DE LEISHMANIA (VIANNIA) 
BRAZILIENSIS 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS INDIVÍDUOS VOLUNTÁRIOS QUE 
PARTICIPARAM DA PESQUISA 
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ANEXO E – TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO F - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISAS EM SERES 
HUMANOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 
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