
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

35
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Estudo cinético da atividade anticolinesterásica de novos derivados da 

piperina 

Sabrina Neves Santos (PG)
*
, Victor M. Rumjanek

 
(PQ), Marco Edilson Freire de Lima (PQ) e Arthur E. 

Kummerle (PQ) 

1
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ICE-Departamento de Química, Programa de Pós-Graduação em 

Química (PPGQ) BR 465 Km 07, 23890-000-Seropédica, RJ, Brasil                     
* 
email: santosnsabrina@gmail.com 

 

Palavras Chave: Piperina, cinética enzimática, doença de Alzheimer  

Introdução 

A doença de Alzheimer é resultado de uma 
desordem neurodegenerativa associada à perda de 
neurônios colinérgicos no cérebro

1
. A atividade 

destes neurônios, que utilizam o neurotransmissor 
acetilcolina (ACh), é reduzida e um dos mais 
promissores caminhos para tratar esta doença é 
aumentar o nível de acetilcolina no cérebro usando 
inibidores da acetilcolinesterase (AChE). Evidências 
sugerem que a enzima butirilcolinesterase (BChE) 
intimamente relacionada com a acetilcolinesterase 
(AChE) tem um papel significante na Doença de 
Alzheimer

3
, uma vez que, está envolvida em funções 

neurais tais como a corregulação da 
neurotransmissão colinergética e não-colinergética

4
. 

Portanto, através do estudo cinético dos derivados 
de piperina comprovamos que os compostos abaixo, 
(Figura 1) são inibidores reversíveis de 
colinesterases e desta forma, podem possivelmente 
ser utilizados para o tratamento dos sintomas da 
Doença de Alzheimer. 

 

 
 

Figura 1: Compostos derivados da piperina 
 

Resultados e Discussão 

Para a determinação dos valores IC50 e 

estudo cinético fez-se uso do método de Ellman 

modificado, em conjunto com uma leitora de 

microplacas de 96 poços
3
. Como pode ser  

 

observado pelos valores de IC50 (Tabela 1) dentre 

os três sais de amônio quaternários testados o 

composto 3 apresenta um melhor potencial inibitório 

da acetilcolinesterase quando comparado com os 

outros derivado enquanto para butirilcolinesterase o 

composto 2 foi o mais ativo. Adicionalmente, os 

compostos se mostraram como inibidores não 

competitivos das enzimas estudadas. 
 
Tabela 1. Tabela com valores de IC50 e Ki dos 
derivados de piperina 
 

 IC50(µM)  Ki (µM)  

Composto AChE BChE AChE BChE 

1* 42,8 78,7 42,8 78,7 

2* 32,6 18,2 32,6 18,2 

3* 13,8 22,0 13,8 22,0 

        *Natureza de inibição: Não competitiva. 

Conclusões 
 

Dentre os três sais de amônio quaternários 

apresentados, o que obteve a melhor atividade 

inibitória frente à acetilcolinesterase foi o composto 

3  provavelmente devido a formação de interações 

hidrofóbicas com o sítio catalítico, demonstrando a 

importância dessas interações para a atividade 

inibitória da acetilcolinesterase. O composto 2 foi o 

mais ativo frente a butirilcolinesterase reafirmando a 

importância dessas interações para a atividade 

inibitória. 
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