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Introdução 
Estudos fitoquímicos realizados com espécies de 

Piper descrevem o acúmulo de diversos metabólitos 

secundários, tais como amidas, cromenos, 

flavonóides, lignanas etc.
1
, muitos dos quais com 

atividade biológica.
2
 Inserido em um estudo que 

busca reconhecer compostos com ação 

antiparasitária em espécies vegetais, o objetivo 

desse trabalho foi o de realizar o estudo fitoquimico 

de P. aduncum, biomonitorado pelo ensaio de 

avaliação de atividade leishmanicida. 

Resultados e Discussão 

As folhas secas de P. aduncum (50 g) foram 

extraídas com EtOH, fornecendo 2,3 g de extrato 

bruto. Este foi submetido à avaliação da atividade 

leishmanicida (formas promastigotas de L. 

braziliensis), matando 100% dos parasitas a 100 

g/mL. Assim, este foi submetido a fracionamento 

em gel de sílica, utilizando-se, como eluente, 

hexano-AcOEt em gradiente de polaridade, obtendo-

se 6 frações (A – F), as quais foram novamente 

avaliadas quanto ao potencial antiparasitário. Desta 

forma, foi possível observar que a atividade 

encontrava-se na fração D, sendo que as demais se 

mostraram inativas. Assim, essa fração (217 mg) foi 

submetida a novo fracionamento em gel de sílica 

utilizando-se, como eluente, hexano-AcOEt em 

gradiente de polaridade. Deste processo foram 

obtidas 9 frações (D1  - D9), sendo a D3 aquela que 

apresentou maior atividade. Para purificação da 

substância ativa, a fração D3 (95 mg) foi submetida 

a CCDP (SiO2 – hexano:AcOEt 1:1) fornecendo 14 

mg de um sólido branco amorfo.  

O espectro de RMN de 
1
H da substância isolada 

mostrou dois tripletos em  3,38 e 3,01 (J = 6,0 Hz, 

2H cada), característicos de diidrochalconas. Além 

desses, foram observados sinais referentes ao anel 

B monossubstituído, devido ao multipleto em  7,2 – 

7,4 (5H) e ao anel A pentassubstituído devido ao 

singleto em  5,59 (1H, H-5’). Além desses, foram 

observados sinais relativos a uma unidade 

isoprênica devido aos picos em  6,03 (dt, J = 9,0 e 

1,0 Hz, H-2”) e em  1,61 (H-5”) e 1,77 (H-4”). No 

entanto, a ocorrência de sinais relativos a outro anel 

aromático associado a presença de um dubleto em  

5,38 (J = 9,0 Hz, H-1”), sugeriu que uma unidade de 

ácido protocatecúico estaria ligada a unidade 

isoprênica. O espectro de RMN de 
13

C mostrou os 

sinais relativos aos carbonos das unidades 

diidrochalcona e do protocatecuato de metila além 

de mostrar o sinal referente a C-1” em  76.6, 

característico de carbono carbinólico. A análise dos 

espectros de correlação HSQC e HMBC, os quais 

mostraram, dentre outras, as correlações entre H-1” 

e C-4’, C-3” e C-4”’, permitiram a caracterização 

estrutural da nova diidrochalcona isolada. 

Finalmente, a análise do espectro de ESIEM, o qual 

mostrou o pico referente ao íon pseudo-molecular 

[M+H]
+
 em 507,2016, o que confirmou a estrutura 

proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após caracterização estrutural, o potencial 

leishmanicida foi determinado, a qual mostrou eficaz 

contra as formas promastigotas de L. (L) 

amazonensis (CI50 3,1 g/mL), L. (V.) shawi (CI50 5,7 

g/mL) e L. (V.) braziliensis (CI50 13,5 g/mL), porém 

menos ativa que o fármaco padrão (anfotericina B – 

CI50 0,09 g/mL). 

Conclusões 

Neste trabalho foi isolada, através de fracionamento 

biomonitorado, uma nova diidrochalcona prenilada 

das folhas de P. aduncum, com ação leishmanicida. 

A ocorrência de derivados de diidrochalcona foi 

descrita anteriormente em espécies de Piper,
3
 

inclusive com ação antiparasitária. No entanto, esse 

é o primeiro relato da ocorrência de derivados 

prenilados com essa atividade.  
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