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Introdução 

A leishmaniose é um conjunto de doenças 

causadas por protozoários do gênero Leishmania, e 

se encontra entre as doenças tropicais mais 

negligenciadas. Uma das suas principais formas 

clínicas é a leishmaniose visceral, que é a mais 

severa, podendo ser fatal. As principais espécies 

que originam a leishmaniose visceral são a L. 

donovani, a L. infantum e a L. chagasi. 

Apesar de apresentar grande prevalência mundial, 

a quimioterapia das leishmanioses ainda é muito 

deficiente uma vez que os fármacos em uso 

apresentam um grande número de efeitos colaterais 

e alto custo. Desta forma, o desenvolvimento de 

uma nova terapia para o tratamento desta patologia 

é de grande importância para a saúde pública. 

   Em ambas as fases parasitárias – promastigota e 

amastigota – o gênero Leishmania apresenta 

atividade de algumas enzimas do ciclo da uréia, 

sendo a arginase essencial para a viabilidade do 

parasito, constituindo-se, portanto, um alvo potencial 

para novos candidatos à fármaco. 

   Recentemente, preparamos um novo composto 

que foi testado contra L. chagasi em sua forma 

promastigota e apresentou um IC50 = 167 M e uma 

inibição da enzima arginase de L. amazonensis de 

80% (IC50= 10,2 M, Ki= 1,6M).
1,2

 O objetivo deste 

trabalho foi preparar 9 compostos inéditos, com 

base na estrutura do composto ativo, testá-los 

contra L. chagasi em sua forma promastigota e 

verificar a inibição sobre a enzima arginase. 

Resultados e Discussão 

  Todas as -difluoridrazidas do tipo 1 foram 

preparadas a partir da N-acetilação de isatinas 

comerciais, desoxofluoração com DAST e posterior 

abertura do anel oxindólico com diferentes 

nucleófilos nitrogenados (Esquema 1). 

 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Síntese dos compostos 1 a partir de isatina 

 

 

 

    

   Os compostos inéditos foram avaliados contra L. 

chagasi na sua forma promastigota e foram aferidos 

os percentuais de inibição sobre a enzima arginase. 

Pode-se observar que algumas das hidrazidas 

preparadas apresentaram atividades promissoras 

em ambos os ensaios. 

 
Tabela 1. Avaliação biológica dos compostos preparados 
contra L. chagasi e sobre a arginase 

 

*1a-c não foram ativos à 100M. O composto protótipo 

apresentou IC50 = 10,2M. Estão sendo calculadas no momento 

as IC50  dos compostos que apresentaram inibição de arginase 

superior a 70%. 

Conclusões 

  Foram preparados novos compostos (1e,g,h) que 

apresentaram atividade leishmanicida e 

comportamento inibitório sobre a enzima arginase. A 

atividade pôde ser otimizada em relação ao 

composto modelo, fornecendo informações 

estruturais relevantes para a síntese de novos 

análogos, que estão sendo preparados. 
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Composto 
L. chagasi 

(IC50em M) 
Inibição da 

Arginase (%)* 

1a Inativo Inativo 

1b Inativo Inativo 

1c Inativo Inativo 

1d Inativo 15 ± 7 

1e 148 78 ± 19 

1f Inativo 15 ± 7 

1g 83 79 ± 20 

1h 113 77 ± 22 

1i Inativo 73 ± 25 

Protótipo 167 80 ± 5 

Pentamidina 0,47 Não testado 


