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Introdução 

A atividade proteolítica é largamente reportada em 

espécies de Leishmania sp sendo as cisteínas 

proteases (CPs) aquelas encontradas em maior 

abundância nesses parasitas, estando envolvidas 

em processos de desenvolvimento, replicação, 

crescimento, manipulação do sistema imune do 

hospedeiro e penetração em tecidos e pele. Essas 

características fazem com que as cisteínas 

proteases sejam alvos moleculares potenciais para 

o desenvolvimento de novos candidatos a fármacos 

leishmanicidas.
1 

Historicamente, o resultado do desenho de novos 

inibidores de CPs tem sido baseado em analogia 

aos substratos naturais das enzimas alvo, 

resultando em compostos de natureza peptídica. 

Neste contexto, considerando-se o desenvolvimento 

de novos inibidores baseados na estrutura do ligante 

é relevante a necessidade de se preservar a 

natureza das ligações peptídicas ou utilizar grupos 

que mimetizem essas ligações, conhecidos como 

peptídeo-miméticos.
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A função N-acilidrazona é descrita como              

aza-vinílogo de amidas, configurando-se como            

subunidade peptídeo-mimética, 

conformacionalmente restrita. Por outro lado, a 

adição da unidade hidrazida (CONHNH2) permite a 

construção da função hidrazida-N-acilidrazona, de 

natureza peptídeo-mimética de maior liberdade 

conformacional (Figura 1).  

 

 

 

 

Figura 1: Unidade hidrazina-N-acilidrazona 

 

Neste resumo serão descritos a síntese e 

determinação da atividade leishmanicida de novos 

derivados hidrazida-N-acilhidrazona desenhados 

como inibidores de CPs.  

Resultados e Discussão 

A partir de etapas de condensação ácido catalisada 

e hidrazinólise foi possível a síntese de 12 novos 

derivados hidrazida-N-acilidrazonas. A 

caracterização estrutural foi realizada utilizando  

 

técnicas de RMN 
13

C e RMN 
1
H e espectrometria de 

massas. A pureza foi determinada por CHN e CLAE. 

Posteriormente os compostos foram submetidos a 

avaliação da atividade leishmanicida sobre formas 

promastigotas de L. major (tabela 1). 

 

Tabela 1. Potência leishmanicida e índice de seletividade dos 

compostos hidrazida-N-acilidrazonas e dos padrões miltefosina, 

pentamidina sobre as formas promastigotas de L. major. 

 

Conclusões 

Foi possível a descoberta de novos leishmanicidas, 

a exemplo de LASSBio-1493 e LASSBio-1705 com 

potência (CI50) de 0,2 e 0,5 nM, respectivamente. A 

determinação do efeito leishmanicida sobre formas 

amastigotas de L.amazonensis, L. brasiliensis e L. 

chagasi estão em andamento. 
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