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Introdução 

Senna spectabilis é uma espécie vegetal que 

acumula grande quantidade de alcaloides 

piperidínicos bioativos
1
, dentre estes, (‒)-cassina (1) 

e (‒)-espectalina (2) (Figura 1), os quais foram 

utilizados como precursores para a semissíntese 

dos derivados: (–)-3-O-acetil-cassina (4), (–)-3-O-

acetil-espectalina (3), (–)-3-O-pentanoil-cassina (5), 

(–)-3-O-pentanoil-espectalina (6), (–)-3-O-heptanoil-

cassina (7), (–)-3-O-heptanoil-espectalina (8), (–)-3-

O-(4-metil-benzoil)-cassina (9), (–)-3-O-(4-metil-

benzoil)-espectalina (10), (–)-3-O-(3-bromo-benzoil)-

cassina (11) e (–)-3-O-(3-bromo-benzoil)-espectalina 

(12) (Figura 1). Estes derivados foram submetidos 

ao ensaio antimalárico com a cepa 3D7 de 

Plasmodium falciparum utilizando o método proposto 

por Lambros e Vanderberg (1979)
2 

e Schuck et al. 

(2011)
3
, sendo possível observar atividade 

comparável ao padrão cloroquina, um fármaco 

eficaz contra a forma sanguínea esquizonticida do 

parasita do P. falciparum. 

Resultados e Discussão 

Os alcaloides homólogos 1 e 2 isolados do extrato 

etanólico das flores de S. spectabilis foram utilizados 

como precursores para a preparação de uma série 

de derivados: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (Figura 

1). Estes foram sintetizados a partir da reação de 

esterificação dos respectivos cloridratos de 1 e 2 

com cloretos de ácido. Os produtos foram 

identificados e caracterizados utilizando técnicas 

cromatográficas (CC, CCD, CLAE-ELSD), 

espectroscópicas (RMN e IV) e espectrométricas 

(ESI-EM). Em seguida, os derivados foram 

submetidos ao ensaio antimalárico. Os 

experimentos foram realizados em triplicata e o 

resultado expresso na forma de concentração 

inibitória mínima (IC50): 8,89 (3), 0,38 (4), 4,03 (5), 

2,35 (6), 3,68 (7), 3,16 (8), 3,00 (9), 0,12 (10), 3,78 

(11) e 0,16 μM (12), sendo a cloroquina utilizada 

como padrão positivo (IC50 = 0,30 μM). 

 
Figura 1. Esquema geral das reações de semissíntese para 

preparação dos derivados 3–12. 
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1: n = 7 (_)-cassina
2: n = 9 (_)-espectalina

3: n = 9, R = CH3

4: n = 7, R = CH3

5: n = 7, R = CH2(CH2)2CH3

6: n = 9, R = CH2(CH2)2CH3

7: n = 7, R = CH2(CH2)4CH3

8: n = 9, R = CH2(CH2)4CH3

 
 

Conclusões 

A atividade antimalárica pode ser inicialmente 

atribuída ao anel piperidínico, com preferencia para 

os homólogos de cadeia maior que apresentaram 

melhores resultados no ensaio avaliado (6, 8, 10 e 

12). O aumento da cadeia pode aumentar 

ligeiramente a lipofilicidade, o que pode favorecer a 

difusão destes compostos pelas membranas 

plasmáticas do protozoário, permitindo que 

alcancem o vacúolo digestivo. Em pH fisiológico os 

compostos 3–12 estão preferencialmente na forma 

de base livre mas no vacúolo digestivo do 

P. falciparum, onde o pH é ácido, devem estar 

preferencialmente na forma de sal, perdendo a 

capacidade de atravessar a membrana plasmática e 

por consequência são acumulados, causando a 

morte do protozoário. Os resultados mostraram que 

os homólogos de cadeia maior são ligeiramente 

mais potentes, como pode ser observado pelos 

valores de IC50 descritos anteriormente.  
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