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Plantas brasileiras como fonte de novos inibidores da enzima 

nucleosídeo hidrolase de Leishmania donovani. 
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Introdução 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença que 
pode ser fatal, causada por protozoários do gênero 
Leishmania. Os principais medicamentos 
disponíveis atualmente são os antimoniais 
pentavalentes, a pentamidina e a anfotericina B. 
Estes medicamentos são altamente tóxicos e 
diversos parasitos vêm desenvolvendo resistência 
aos mesmos ao longo dos anos, o que justifica a 
busca por novos agentes terapêuticos.
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Um dos alvos estratégicos para o desenvolvimento 
de um novo fármaco para tratar a LV é a enzima 
Nucleosídeo Hidrolase (NH), que é fundamental 
para que o parasita sintetize material genético e não 
é encontrada em mamíferos.
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O uso de plantas como fonte de novos compostos 
bioativos potencialmente úteis para tratar a 
leishmaniose tem sido amplamente reportado na 
literatura.

3
 O objetivo deste trabalho foi isolar e 

caracterizar moléculas capazes de inibir a enzima 
NH de Leishmania donovani (LdNH)

2
 a partir de 

plantas coletadas na região da Mata Atlântica no 
Rio de Janeiro. 

Resultados e Discussão 

A partir de uma triagem biológica com 214 extratos 
vegetais, duas plantas foram selecionadas por seus 
resultados promissores e devido à escassez de 
estudos fitoquímicos prévios: Leandra amplexicaulis 
DC. (Melastomataceae) e Urvillea rufescens 
Cambess (Sapindaceae). Três flavonoides foram 
isolados dos extratos hidroetanólicos por 
fracionamento bioguiado: kaempferol 3-O-α-L-
ramnospiranosídeo (1) e kaempferol 3-O-β-D-
xilopiranosil-(1→2)-α-L-ramnopiranosídeo (2) de L. 
amplexicaulis, bem como tricetina-4´-O-metil-flavona 
(3) de U. rufescens (figura 1).
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(1)R1=R3=H,R2=OH, R4=O-α-L-ramnospiranosídeo  
(2)R1=R3=H,R2=OH,R4=-O-β-D-xilopiranosil-(1→2)-α-L-
ramnopiranosídeo  
(3)R1=R3=OH, R2=OCH3, R4=H  

 
Figura 1. Estrutura molecular dos flavonoides 
ativos, isolados e elucidados. 

 
Esses flavonoides apresentaram IC50 de 197,4 µM 
(1), 74,7 µM (2) e 1,1 µM (3) (figura 2).  
 

 
Figura 2. Curvas de IC50 dos três compostos 
isolados. 
 
O modo de ligação a enzima foi proposto com base 
em estudo de docking com a LdNH e por estudos de 
diferença de transferência de saturação por RMN 
(STD-RMN). Estudos cinéticos demonstraram que o 
inibidor mais potente (3), atua por inibição 
acompetitiva.  
Outros extratos ativos pertencentes a diversas 
famílias com atividade leishmanicida in vitro 
reportada na literatura estão sendo fracionados por 
SPE: Euphorbiaceae (triterpenos e quinonas), 
Fabaceae (chalconas), Urticaceae e Meliaceae 
(triterpenos) e Lauraceae (Sesquiterpenos). Suas 
frações estão sendo avaliadas quanto ao potencial 
inibitório da LdNH e todas as frações submetidas a 
estudos por desreplicação com a finalidade de 
identificar novos compostos ativos e gerar novas 
informações sobre a composição química destas 
plantas da Mata Atlântica. 

Conclusões 

A metodologia usada para a triagem e o 
fracionamento bioguiado foi eficiente para a 
identificação de novos inibidores da LdNH de 
origem natural. A pesquisa relata pela primeira vez 
a inibição do LdNH por flavonoides. 
Os extratos que ainda estão em estudo apresentam 
uma alta possibilidade de conter compostos de 
natureza química diferente dos apresentados, com 
promissora atividade inibitória da LdNH. 
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