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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

A utilização de produtos de origem vegetal para fins curativos cresceu e se 

desenvolveu ao longo da história da humanidade. Há muito, as civilizações 

perceberam que as plantas são laboratórios vivos, cujos produtos de seu 

metabolismo especial são de tão grande complexidade que, na maioria das vezes, 

não seriam imaginados para serem sintetizados em laboratório (VIEGAS JR; 

BOLZANI; BARREIRO, 2006). 

O advento, a expansão da síntese orgânica e a utilização de fármacos 

sintéticos, no final do século XIX e no início do século XX relegaram, a segundo 

plano o uso de produtos vegetais na forma de fitoterápicos. Entretanto, é 

importante salientar que a grande maioria dos fármacos no mercado eram 

derivados sintéticos de produtos naturais. Por volta da década de 60 houve uma 

valorização da pesquisa e utilização de produtos naturais e fitoterápicos, diante da 

necessidade de tratar doenças como o câncer, Doença de Alzheimer, Síndrome 

de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), entre outras (CARVALHO, 1986). 

O Brasil tem o privilégio de possuir 120 mil das 500 mil espécies de plantas 

nativas existentes no mundo, constituindo a maior cobertura vegetal de todo o 

planeta. Das espécies já catalogadas, isso corresponde a 14% do total 

depositadas em herbários em todo o mundo (PEIXOTO; MORIN, 2003). O 

aproveitamento racional desta grande biodiversidade pode levar a descoberta de 

fármacos quimicamente puros e definidos, com atividades farmacológicas 

determinadas que possam ser utilizados diretamente na clínica ou se tornarem 

ponto de partida para síntese de análogos mais ativos e menos tóxicos. 
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Dentre os fármacos isolados de diversos organismos vivos, os alcaloides se 

destacam por sua complexidade química e variedade de atividades 

biofarmacológicas. Diversos alcaloides são utilizados rotineiramente na medicina, 

tais como: atropina, vimblastina, morfina e derivados, quina e derivados. O termo 

alcaloide foi proposto por Meissner em 1819 para caracterizar os compostos 

encontrados em plantas com  características alcalinas (TRIER, 1931 apud GÜVEN 

et al., 2010). Rapidamente essa definição se mostrou muito ampla e imprecisa, por 

isso logo foi readaptada, tornando-se alcaloides todos compostos que possuem 

um ou mais átomos de nitrogênio em um anel cíclico (BENTLEY, 1957 apud 

GÜVEN et al., 2010). 

Por sua complexidade e variedade química os alcaloides são classificados 

em grupos. Os alcaloides indólicos formam um grupo importante tanto por sua 

ampla distribuição no Reino Vegetal quanto no aproveitamento de suas atividades 

farmacológicas. O sistema indólico pode ser visto como a fusão de um anel 

pirrólico e um anel benzênico, dando origem a dois benzopirróis isoméricos, o 

indol e o iso-indol, sendo o indol o mais importante dos isômeros. Outros 

grupamentos químicos são associados ao anel indólico ampliando a complexidade 

químico-farmacológica dessas moléculas (GÜVEN et al., 2010). 

Os alcaloides ibogaínicos são encontrados em diversos gêneros da 

família Apocynaceae como Voacanga, Ervatamia, Tabernaemontana e outros. 

Estes alcaloides contêm um sistema anelar isoquinuclidínico fusionado com o anel 

indólico (TAESOTIKUL, 1997). 

A ibogaína foi o primeiro alcaloide isolado desse grupo por Dybovsky & 

Landrin (1901), bem como por Haller & Heckel (1901). Esse alcaloide é 

encontrado em casca de raízes do arbusto Tabernathe iboga, uma espécie   da 
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família Apocynaceae, encontrada no Centro-Oeste da África (SHEPPARD, 1994), 

e seu uso etnofarmacológico relaciona-se com sua ação no Sistema Nervoso 

Central (SNC). Um desses usos é a sua capacidade de reversão da dependência 

química a múltipla drogas por sua ação como antagonista dos receptores a3b4 

nicotínicos, largamente distribuídos no sistema diencefálico dorsal no cérebro e 

com suas respectivas vias dopaminérgicas. Entretanto,  este alcaloide possui 

efeitos tóxicos graves, que limitam seu uso na clínica (GLICK, 2000a). 

Outro importante e abundante alcaloide natural deste grupo é a 

Coronaridina. Encontrada em diversas espécies do reino vegetal, particularmente 

em espécies de Tabernaemontana. Coronaridina foi primeiramente isolada por 

Gorman em 1960 e sintetizada por Kutney e colaboradores em 1970. Suas 

atividades farmacológicas já foram bastante avaliadas e destacam-se antitumoral, 

analgésica e anti-inflamatória. Seu papel no SNC e na reversão da dependência 

química à múltiplas drogas também foi investigado (GLICK et al., 1994, 1996a, 

1997) e assim como a Ibogaína seus efeitos foram muito promissores. É sugerido 

que, por possuir um grupamento carboximetil, a coronaridina apresenta efeitos 

colaterais menores que a Ibogaína, embora esses não estejam totalmente 

abolidos (GLICK et al., 1994; 1996a; 1996b). 

Além disso, diversos alcaloides Ibogaínicos foram avaliados quanto  a 

sua atividade antitumoral. Os três alcaloides de nosso estudo, Ibogamina, 

Tabersonina e 12-metoxi-Nb-metilvoachalantina ainda não tiveram seu  potencial    

farmacológico    e    toxicológico    totalmente    estudado.  Algumas 



 

5 

avaliações iniciais sugerem algum efeito antitumoral e anticolinesterásico 

(FIGUEIREDO et al, 2010; VIEIRA et al, 2008). 

As doenças tropicais como a malária, a doença de Chagas, a doença do 

sono (tripanossomíase humana africana, THA), a leishmaniose visceral (LV), a 

filariose linfática, a dengue e a esquistossomose continuam sendo uma das 

principais causas de morbidade e de mortalidade em todo o mundo. As doenças, 

conhecidas como negligenciadas, incapacitam ou matam milhões de pessoas, que 

habitam as regiões tropicais e subtropicais, e representam uma necessidade 

médica importante que permanece não atendida. Embora as doenças tropicais e a 

tuberculose sejam responsáveis por 11,4% da carga global de doença, apenas 21 

(1,3%) dos 1.556 novos medicamentos registrados entre 1975 e 2004, foram 

desenvolvidos especificamente para essas doenças. Durante o mesmo período, 

1.535 medicamentos foram registrados para outras doenças (disponível: 

www.dndi.org). 

As Leishmanioses são antropozoonoses de prevalência mundial, 

representando um grave problema de saúde pública em diversos países do 

mundo. Atualmente, as leishmanioses são endêmicas em 88 países  distribuídos 

em quase todos os continentes povoados do planeta. Segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS/WHO), entre 350 e 400  milhões de 

pessoas vivem em áreas de risco de contrair a doença (NEGHINA  & NEGHINA, 

2010). Estima-se que 12 milhões de pessoas já foram infectadas, apresentando 

manifestações clínicas ou não e que 2 milhões de novos casos surgem a cada 

ano, embora apenas 600 mil sejam oficialmente notificados (WERNECK, 2010). 

Desses casos, aproximadamente 70 mil mortes são registradas   anualmente  

(SEIFERT,   2011),   entretanto,   ainda   devido      à 
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subnotificação e às confusões relacionadas ao diagnóstico, o número de casos 

clínicos e de morte pode ser muito maior. É também importante destacar que a 

leishmaniose é uma doença fortemente relacionada com a pobreza (SEIFERT, 

2011). 

Além disso, é notório que 90% de todos os casos de leishmanioses 

concentram-se no Brasil, Bolívia, Paquistão, Índia, Sudão, Nepal, Arábia Saudita, 

Afeganistão, Irã e Síria (SANTOS et al., 2010). Desde o ano 2000, um esforço 

científico mundial, capitaneado pela OMS, tem produzido resultados significativos 

no aumento de casos notificados, acurácia no diagnóstico, melhora no controle de 

vetores, desenvolvimento de novas formas farmacêuticas dos fármacos já usados 

clinicamente, com redução de custos e de efeitos tóxicos. 

Mais do que uma doença, as leishmanioses formam uma síndrome 

complexa com diferentes manifestações clínicas, a saber, tegumentar (subdivida 

em cutânea localizada, cutaneomucosa, cutâneo difusa) e visceral. 

A incidência de Leishmaniose, em particular a tegumentar, vem 

aumentando significativamente na América Latina, principalmente no Brasil,  que 

registrou 605.062 (seiscentos e cinco mil e sessenta e dois) casos no período de 

1980 a 2005 (MONTEIRO et al., 2008; ALBUQUERQUE et al.  2009). 

As dificuldades relacionadas ao controle do vetor e a baixa eficiência 

dos tratamentos de primeira e segunda linha, associadas ao aparecimento de 

muitas reações adversas e seleção de cepas resistentes, têm estimulado muitos 

pesquisadores a desenvolverem estudos e avaliações com moléculas já em    uso    

corrente,    fitoterápicos,    e   fármacos    inovadores,    produtos de 
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investigação convencional ou oriundos de estudos de planejamento racional de 

fármacos, para o tratamento eficaz e seguro dessa doença (LIÑARES et al., 2006; 

TUON et al., 2008; OSORIO, 2008; SEIFERT, 2011). 

 
 

Dessa forma, o presente trabalho teve como Objetivo Geral: 
 

Avaliar a atividade leishmanicida in vitro e citotoxicidade de três alcaloides 

Ibogaínicos naturais, Ibogamina, Tabersonina e 12-metoxi-Nb- Metilvoachalotina, 

extraídos de espécies de Tabenaemontana. 

 

Os Objetivos Específicos foram: 
 

• Avaliar a atividade anti-promastigota contra Leishmania amazonensis 

Leishmania brasiliensis e Leishmania infantum, in vitro, de Ibogamina, 

Tabersonina e 12-metoxi-Nb-Metilvoachalotina; 

• Avaliar a atividade anti-amastigota contra Leishmania amazonensis, 

Leishmania brasiliensis e Leishmania infantum, in vitro, de Ibogamina, 

Tabersonina e 12-metoxi-Nb-Metilvoachalotina; 

• Avaliar a citotoxicidade dos referidos fármacos contra macrófagos 

peritoneais de camundongo, estabelecendo uma ordem crescente de 

citotoxicidade; 

• Proceder a avaliações in silico do tipo ADMET (Absorção, Distribuição, 

Metabolismo, Excreção e Toxicidade) dos fármacos em estudo; 
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2 ALCALOIDES 
 
 
 

Os alcaloides são compostos nitrogenados que ocorrem em plantas, animais 

e microorganismos. O estudo dos alcaloides tem fascinado químicos desde o início 

do século XIX quando, em 1817, Sertritner publicou um importante artigo a 

respeito do alcaloide morfina, extraído de Papaver somniferum (NEUSS, 1970). No 

Reino Vegetal, a distribuição de alcaloides é particularmente rica na classe 

Dycotiledoneae. Muitas são as famílias desta classe que apresentam alcaloides, 

tais como Alangiaceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, Leguminosae, 

Loganiaceae, Rubiaceae, Rutaceae e Solanaceae. 

Esses alcaloides têm sido usados na medicina popular de diversos povos, na 

forma de drogas brutas, como a tintura de Atropa beladona, usada como 

antiespasmódico (a atropina, alcaloide extraído desta planta, é inibidor de 

receptores muscarínicos), como as raízes de Rauwolfia serpentina, usadas  para 

tratar hipertensão (o alcaloide responsável por essa ação é a reserpina) e o extrato 

ou a tintura de Papaver somniferum, como analgésico e antidiarreico, entre outros. 

Além das plantas e dos alcaloides já citados, há no mercado uma variedade 

imensa de alcaloides, como a quinina (antimalárico), a emetina (emético e 

amebicida), a pilocarpina (miótico), vimblastina e vincristina (anti- leucêmico), entre 

outros (TAESOTIKUL et al., 1998). É também importante destacar que muitos 

destes alcaloides têm servido de esqueleto básico para a síntese de novos 

fármacos mais potentes e menos tóxicos. Um exemplo clássico são os derivados 

da quina, como a cloroquina, um antimalárico mais potente do que o alcaloide que 

lhe deu origem. 
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2.1 ALCALOIDES INDÓLICOS 
 
 
 

Entre as décadas de 50 e 60, um grupo de bases orgânicas naturais 

contendo um núcleo indólico recebeu grande atenção, devido a descoberta das 

propriedades fisiológicas do ácido lisérgico, por um lado, e da reserpina, extraída 

da planta indiana Rauwolfia serpentina, por outro (NEUSS, 1970). O interesse 

pelos alcaloides indólicos aumentou mais ainda com o subsequente isolamento e 

elucidação química da vimblastina e da vincristina, extraídas de Catharanthus 

roseus. A descoberta desses alcaloides veio intensificar as pesquisas fitoquímicas, 

principalmente em relação a família Apocynaceae (NEUSS, 1970). 

Os alcaloides indólicos são os principais constituintes químicos do 

metabolismo especial da família Apocynaceae e em particular do gênero 

Tabernaemontana. Na maior parte das vezes são moléculas grandes, pouco 

polares e que se apresentam como monômeros, dímeros e até trímeros. Mais de 

300 alcaloides indólicos foram isolados e identificados de, pelo menos, 65 

espécies só do gênero Tabernaemontana (VAN BEEK, 1984). 

Os alcaloides indólicos são substâncias de química complexa e de difícil 

síntese total em laboratório, tendo como núcleo principal, o anel indólico. O 

sistema indólico pode ser visto como a fusão de um anel pirrólico e um anel 

benzênico, dando origem a dois benzopirróis isoméricos, o indol e o iso-indol, 

sendo que o indol é o mais importante dos isômeros. O indol lembra o pirrol em 

muitos aspectos. O átomo de nitrogênio doa elétrons não-compartilhados para a 

estrutura aromática, e este deslocamento é reduzido quando os indóis formam 

sais na presença de ácidos (NEUSS, 1970; KUEHNE et al., 2003a; 
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KUEHNE et al., 2003b). Esses alcaloides são considerados de biossíntese mista, 

envolvendo a via do ácido chiquímico (esta é a via metabólica utilizada para a 

síntese da maioria dos alcaloides) e a via do ácido mevalônico (via pela qual é 

sintetizada a maioria dos terpenóides). A enzimologia de sua biossíntese não está 

totalmente elucidada, mas já se tem conhecimento de algumas enzimas-chave em 

ambas as vias (ST-PIERRE et al., 1999). Na via do ácido chiquímico, a principal 

enzima é a triptofano decarboxilase, que catalisa a síntese de triptamina a partir do 

triptofano. Na via do mevalonato, uma das principais enzimas é a geraniol-10-

hidroxilase que catalisa a hidroxilação do geraniol permitindo a formação de 

secologanina em etapas seguintes.  Contudo, a enzima limitante da biossíntese 

dos alcaloides indólicos é a estrictosidina sintase, que catalisa a fusão da 

triptamina com a secologanina formando estrictosidina, o precursor de todos os 

alcaloides indólicos (DE LUCA, 1993; ST-PIERRE et al., 1999). 

Dependendo da família e do gênero do Reino Vegetal em que se encontram, 

os alcaloides indólicos podem ser distinguidos, segundo sua origem, localização 

taxonômica e de acordo com as moléculas que se  associam ao anel indólico: 

a) Indoletilaminas ou triptaminas são derivadas diretamente do 

aminoácido triptofano e funcionam como precursores da maior parte dos alcaloides 

indólicos (St-Pierre, et al., 1999). No Reino Vegetal, as triptaminas são 

encontradas em gêneros como Gossypium e Panaeoulus. Entretanto, há 

ocorrência de derivados triptamínicos em mamíferos, como no caso da 5- hidroxi-

triptamina ou serotonina, um neurotransmissor de grande importância biológica,  

que  atua  no  controle  da  motilidade  do  trato  gastrointestinal,   na 
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aceleração da agregação plaquetária, entre outras funções (SANDERS-BUSH  & 

MAYER, 1996). 

b) Alcaloides b-carbolínicos (tipo harman) são encontrados em 

famílias como Rubiaceae e Leguminosae. Os derivados b-carbolínicos são 

caracterizados pela associação de um grupamento piridina ao indol. Estes 

alcaloides são muito comuns em Peganum harmala e espécies de Passiflora. A 

Passiflora é uma planta usada na medicina popular do Brasil por suas 

propriedades antiespasmódica e sedativa. Também, os extratos de P. harmala têm 

sido usados na medicina tradicional do Norte da África para o tratamento de 

diversas dermatoses, inclusive leishmaniose (IWU et al.,1994). A harmalina, um 

alcaloide b-carbolínico encontrado nessa espécie apresentou atividade 

leishmanicida marcante in vitro (IC50 24 µg/ml) em macrófagos infectados com 

amastigotas de L. amazonensis (IWU et al., 1994). Esse e outros alcaloides do 

mesmo grupo apresentaram atividade leishmanicida moderada em estudos in vivo, 

quando administrados oralmente, além de serem tóxicos (IWU et al., 1994). Outros 

estudos demonstraram que a harmalina induz co- mutagenicidade e intercala ao 

DNA, sendo portanto, genotóxica (PICADA et al.,1997). Além disso, Deecher e 

colaboradores (1992) mostraram que esse alcaloide é alucinógeno e tremorigêncio 

assim como, apresenta efeito imunossupressor (HOUSE et al., 1995). 

c) Alcaloides indólicos do tipo elipticina são encontrados em gêneros 

de Aspidosperma, Ochrosia e Tabernaemontana, todos da família Apocynaceae. 

Estes alcaloides possuem adição de grupamentos quinolínicos ao anel indólico. 

Os mais importantes representantes desse grupo são a elipticina  e  a  olivacina.  

Esta  última  apresentou  atividade     tripanosomicida 
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marcante (LEON et al., 1978) e foi implicada na atividade antitumoral de extratos 

de Peschiera australis (RATES et al., 1993). 

d) Alcaloides extraídos de Rauwolfia (Apocynaceae) têm sido 

usados há vários séculos por nativos do Himalaia para diversos males, desde 

picada de cobra à insanidade. A reserpina, alcaloide extraído das raízes dessa 

planta, foi a primeira droga descrita capaz de interferir com a função do sistema 

nervoso simpático em humanos, sendo largamente usada como anti- hipertensivo 

(OATES, 1996). 

e) Alcaloides oxindólicos são caracterizados pela presença de 

oxigênio no carbono 2 (C-2) do anel de cinco membros do indol. São encontrados 

nas famílias Loganiaceae e Rubiaceae. Esses alcaloides juntam- se com outros 

tipos de alcaloides indólicos para formar alcaloides bis-indólicos (NEUSS, 1970). 

f) Alcaloides indólicos ibogaínicos são encontrados em diversos 

gêneros da família Apocynaceae como Voacanga, Ervatamia, Tabernaemontana e 

outros. Eles contêm um sistema anelar isoquinuclidínico fusionado com o anel 

indólico. 

A ibogaína foi o primeiro alcaloide isolado desse grupo, por Dybovsky & 

Landrin, em 1901, bem como por Haller & Heckel, no mesmo ano (POPIK & 

SKOLNICK, 1999). Esse alcaloide é encontrado em casca de raízes do arbusto 

Tabernathe iboga, uma espécie da família Apocynaceae encontrada no Centro-

Oeste da África (SHEPPARD, 1994). As raízes de T. iboga eram usadas em rituais 

de iniciação religiosa, nas tribos Bwiti e Mbiri, no Gabão (FERNANDEZ, 1982). 

Exploradores belgas e franceses, do século XIX,   foram 
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os primeiros a descreverem os efeitos estimulantes e afrodisíacos da raiz de iboga 

(LECONTE, 1864; POPE, 1969 apud POPIK & SKOLNICK, 1999). 

 
 
2.1.1 Alcaloides Indólicos Ibogaínicos e seus derivados 

 
 
 

O grupamento farmacofórico mais importante da ibogaína é o sistema 

Isoquinuclidínico (2-azabiciclo [2.2.2]octano), que possui caráter alcalino, de pKa 

11, sendo, biologicamente, um análogo rígido das etanolaminas e das 

propanolaminas. Essa amina bicíclica provê similaridade estrutural a diversos 

fármacos do tipo alquilaminas, usados em diversos medicamentos (KHAN, et  al. 

2006). 

Os primeiros achados etnofarmacológicos apontam para ações 

alucinógenas e de modulação do sistema nervoso central (SNC) da ibogaína 

(GLICK et al., 2008). A partir da de 1990, começou-se a avaliar os possíveis 

mecanismos de ação da ibogaína como bloqueador de dependência química a 

múltiplas drogas. Ibogaína apresenta grande afinidade por receptores nicotínicos, 

k-opióides (DEECHER et al., 1992), GABAérgicos e foi demonstrado que ela pode 

ser um potente inibidor de receptores N-Metil-D- Aspartato (NMDA) (LAYER et al., 

1996), que funcionam como receptores de glutamato no sistema nervoso central. 

Tem sido sugerido que, devido a capacidade de bloquear tais receptores, a 

ibogaína apresenta efeitos contra dependência  química  (POPIK  &  SKOLNICK,  

1999).  Os  receptores  NMDA, 

quando  ativados,  permitem  um  influxo  de  cálcio  (Ca2+)  para  o  interior   do 
 
neurônio, e seu excesso ativa processos destrutivos que culminam com a  morte 

celular, estando relacionado com o efeito neurotóxico que o excesso   de 
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glutamato promove no organismo (STANDDAERT & YOUNG, 1996). Esse efeito 

neurotóxico é um dos principais responsáveis pelo desencadeamento de doenças 

degenerativas como a Doença de Parkinson e a Doença de  Alzheimer. Além 

disso, a ibogaína também pode modular a liberação de dopamina no núcleo 

acumbens e núcleo striatum (GLICK et al., 1994; SZUMLINSKI et al., 2000a) e 

parece modular transportadores de serotonina, aumentando os níveis desse 

neurotransmissor no hipocampo, núcleo acumbens e núcleo striatum (SERSHEN 

et al., 1992; BRODERICK et al., 1994; MASH et al. 1995). 

Entretanto, a ibogaína apresenta efeitos colaterais muito relevantes que 

podem limitar o seu uso clínico. Dentre esses efeitos, podemos destacar: 

estimulante, alucinógeno e tremorigênco (LAYER et al., 1996). Em ratos, os 

tremores se manifestam comumente em todo o corpo e parece acontecer pela 

ativação da via olivo-cerebelar (O’HEARN et al., 1993). Já foi descrito que altas 

doses de ibogaína parecem lesar o “verme cerebelar” em ratos, presumivelmente 

como super-estimulação das células cerebelares de Purkinje (O’HEARN, 1993). 

Além disso, foi demonstrado que a ibogaína atua no sistema cardiovascular, 

reduzindo o ritmo dos batimentos cardíacos, produzindo bradicardia em doses 

elevadas, sem alterar a pressão arterial (GLICK, MAISONNEUVE & SZUMLINSKI, 

2000b). 

Outros alcaloides Ibogaínicos encontrados em espécies do gênero 

Tabernaemontana são alvos de estudos farmacológicos preliminares, explorando 

sua possível atividade antitumoral quanto anticolinesterásica (ANDRADE et al, 

2006; VIEIRA et al, 2008; FIGUEIREDO et al, 2010).   Dentre 
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as moléculas investigadas, encontram-se os alcaloides escolhidos para o presente 

estudo: Ibogamina, Tabersonina e 12-metoxi-Nb-metilvoachalantina. 

 
A ibogamina (C19H24N2) (Figura 1) e a 12-metoxi-Nb-metilvoachalotina 

(C24H31N2O4) (Figura 2) são alcaloides indólicos ibogaínicos, encontrados em 

diversos gêneros da família Apocynaceae como Voacanga, Ervatamia, 

Tabernaemontana. Assim como a ibogaína e análogos, estes possuem também 

um sistema anelar isoquinuclidínico fusionado com o anel indólico 

(DELORENZI, 2002). 

A tabersonina (C20H23N2O2) (Figura 3), por sua vez, é um alcaloide 

indólico do   tipo aspidosperma, sendo um intermediário na rota de biossíntese 

da vindolina (ROBERTS; WINK, 1998). 
 
 

Figura 1: Representação da estrutura molecular do alcaloide indólico ibogamina. As 
siglas R1, R2,R3 e R4 representam átomos de hidrogênio (H). Fonte: PEREIRA et al.,   
2008. 
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Figura 2: Representação da estrutura molecular do alcaloide indólico 12-metoxi-Nb-
metilvoachalotina. Fonte: GONÇALVES et al., 2011. 

 
 

Figura 3: Representação da estrutura molecular do alcaloide indólico tabersonina. 
Fonte: O’CONNOR; MARESH, 2006. 

 
 

Até a execução do presente trabalho, não havia na literatura investigada 

relatos sobre experimentos visando estabelecer o efeito leishmanicida desses 

três alcalóides, porém, considerando estudos com outros alcaloides do mesmo 

grupo, que possuem alta atividade leishmanicida in vitro (DELORENZI et al., 

2001; 2002), era esperado que os três alcaloides em estudo apresentassem 

também a mesma atividade contra o parasito. Interessante foi a possibilidade de 

estabelecer as diferenças entre a atividade observada e a estrutura das 

moléculas. 
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3 LEISHMANIOSES 
 
 

A Leishmaniose é uma síndrome associada, primariamente, à grande 

proximidade do ser humano com animais reservatórios do agente etiológico e com 

a capacidade de seu inseto vetor de adaptar-se em vários tipos de locais para a 

sua reprodução, em diferentes áreas do planeta (PETERS & SACKS, 2009). Isso 

garante à doença uma prevalência mundial, tornando-a endêmica em mais de 88 

países distribuídos em quatro continentes com exceção da Oceania (NEGHINA & 

NEGHINA, 2010). A Figura 4 envidencia a distribuição geográfica da doença em 

2001. Nos últimos 10 anos houve aumento do  número de casos no sul da Europa, 

mas não houve mudança significativa na distribuição de países com casos da 

doença. 

 
 

Figura 4 – Distribuição geográfica e incidência por formas clínicas das leishmanioses 
(Fonte: Handman, 2001). 

 
 

De todos os países mencionados nas estatísticas, somente o Brasil é citado   

como   tendo   grande   prevalência   das   três   principais   formas  das 
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Leishmanioses, entretanto, levando-se em consideração o baixo grau de 

notificação, supõe-se que esse número seja ainda maior (OMS, 2008). 

Os estados brasileiros com maior incidência da doença são os do Norte e 

do Nordeste, entretanto, historicamente, há registros em todos os estados do país, 

a única exceção era o Rio Grande do Sul (SÃO TIAGO & GUIDA, 1990), isso pode 

ser observado na Figura 5. Todavia, de todos os casos registrados  no país até 

2005, 13.384 (2,2%) foram notificados na Região Sul do Brasil, não estando, 

portanto, isenta da presença dessa doença, como acontecia até o início do século 

XXI (MONTEIRO et al., 2008). 

 
Figura 5 – Circuitos de casos de LTA (2000 – 2002) e casos de LTA por municípios. 

Brasil, 2003. As setas indicam locais de maior incidência da  doença (Fonte: 
www.saude.gov.br). 

 
 

Outro aspecto importante da epidemiologia das leishmanioses é que, nos 

últimos anos, há uma real incidência da doença em regiões metropolitanas. Isso 

pode estar relacionado ao fato de que o vetor deste patógeno está em franca  

domiciliação  (PETERSON,  PEREIRA  &  NEVES,  2004)  e  a   grande 
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incidência em cães domésticos que, no ambiente urbano, se comporta como 

reservatório do parasito (MARGONARI et al.., 2006) (Figuras 6 e 7). 

 
Figura 6 – Georeferência de casos de Leishmaniose Canina no município de Belo 
Horizonte entre abril de 2001 e março de 2002 (Fonte: MARGONARI et al., 2006) 

 

 
Figura 7 – Georeferência de casos de Leishmaniose Visceral Humana no município de 
Belo Horizonte entre abril de 2001 e março de 2002. (Fonte: MARGONARI et al., 
2006). 
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O controle epidemiológico da Leishmaniose ainda é muito insipiente, uma 

vez que há baixa notificação dos casos, gerada, muitas vezes, pela confusão dos 

sintomas com outras síndromes parasitológicas, bacterianas e virais. O Ministério 

da Saúde disponibiliza em sua página um quadro de notificações de leishmaniose 

visceral, distribuídos por estados de 1980 até 2005 (disponível: 

www.saude.gov.br). 

 
 
3.1 CICLO DE VIDA 

 
 
 

As Leishmanias são protozoários digenéticos que apresentam um ciclo de 

vida complexo em dois hospedeiros distintos e duas formas evolutivas diferentes. 

A forma promastigota, encontrada no inseto vetor, é alongada, com um flagelo 

anterior livre, e a amastigota, forma intracelular obrigatória encontrada no 

hospedeiro vertebrado, é ovóide sem flagelo livre (DELORENZI et al., 2002) 

(Figura 8). 
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Figura 8 – Ciclo de Vida da Leishmania sp. (Fonte: Handman, 2001). 
 
 

Com o repasto sangüíneo, o flebotomíneo ingere células do hospedeiro 

vertebrado infectadas com amastigotas. No trato digestivo do inseto é formada a 

membrana ou matriz peritrófica, que segrega o sangue para o processo digestivo. 

Os amastigotas se transformam em promastigotas que rompem a matriz peritrófica 

e se aderem às células epiteliais do intestino. Essa adesão evita que os parasitos 

sejam excretados com os restos da digestão e é uma etapa importante para 

determinar a espécie-especificidade da transmissão pelos flebotomíneos 

(PIMENTA et al., 1994). Enquanto estão aderidos às células epiteliais do intestino, 

os promastigotas se multiplicam e são avirulentos, sendo chamados promastigotas 

procíclicos. Durante o processo de metaciclogênese, os procíclicos sofrem 

alterações morfológicas e bioquímicas, se desligam das células epiteliais e migram 

para a porção anterior do tubo digestivo do flebotomíneo.  Nesta fase, os parasitos 

são conhecidos como 
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promastigotas metacíclicos, que são virulentos. Os promastigotas metacíclicos são 

inoculados no hospedeiro vertebrado no momento da picada, onde se ligam às 

células do sistema fagocítico mononuclear, sendo endocitados em um processo 

mediado por receptor. Nos fagolisossomas dos macrófagos, os promastigotas se 

diferenciam em amastigotas, se multiplicam e sobrevivem neste ambiente hostil. 

Com a proliferação dos amastigotas os macrófagos se rompem liberando no meio 

parasitas que infectam outros macrófagos, mantendo assim o ciclo no hospedeiro 

vertebrado. O ciclo de vida do parasito se completa quando o flebotomíneo se 

alimenta em um hospedeiro vertebrado infectado e os parasitos estão presentes 

no repasto sangüíneo (SARAIVA et al., 1995). 

Os vetores das leishmanioses são dípteros hematófagos da família 

Psycodidae e sub-família Phlebotominae, que pertencem a dois gêneros 

principais: Lutzomyia, que transmite a doença nas Américas, e Phlebotomus, que 

transmite a doença no Velho Mundo. A distribuição geográfica das leishmanioses, 

está relacionada com a distribuição dos flebotomíneos, pela sensibilidade dos 

insetos a climas frios, sua preferência de sangue humano ou animal e sua 

capacidade de transmitir as diversas espécies de Leishmania (OMS, 2000). 

 
 
 
3.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 
 

As leishmanioses formam uma síndrome clínica que pode se manifestar de 

várias maneiras, dependendo da espécie do parasita que está causando a 
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infecção e do sistema imunológico do hospedeiro. Estas formas clínicas podem 

ser divididas em dois grupos principais: a forma tegumentar e a forma visceral. A 

forma tegumentar apresenta variantes e pode ser subdividida em leishmaniose 

cutânea localizada, cutâneo-difusa e mucocutânea (DELORENZI, 2002). 

A leishmaniose cutânea localizada é causada por L. major e L. tropica no 

Velho Mundo e por membros dos complexos mexicana (L. mexicana, L. 

amazonensis, L. pifanoi, L. venezuelensis, entre outras) e braziliensis (L. 

braziliensis, L. panamensis, L. guyanensis entre outras) no Novo Mundo 

(BERMAN, 1997). As lesões cutâneas podem se apresentar como placas 

endurecidas, nódulos ou pápulas localizadas em qualquer parte do corpo do 

paciente, mas geralmente aparecendo no local da picada do inseto vetor. As 

ulcerações podem ser rasas ou profundas com os bordos elevados podendo 

progredir para cura após 1 a 18 meses. 

A leishmaniose cutânea difusa pode ser causada por L. pifanoi, L. 

amazonensis e L. mexicana. O fator determinante para o seu aparecimento é um 

quadro de anergia do sistema imunológico do hospedeiro, que permite que 

espécies com tropismo dérmico se difundam por todo o corpo. Geralmente, a 

primeira lesão é no local da picada do flebotomíneo, havendo metástase e o 

aparecimento de diversos nódulos difusos não-ulcerativos. Nessa forma da 

doença, as lesões são ricas em parasitos (Figura 9F). 

L. (V.) braziliensis é o agente causador da leishmaniose muco-cutânea que 

se caracteriza por lesões tegumentares de vários tipos e por lesões secundárias 

em áreas de mucosas, como a nasal e a oral. As lesões iniciais no ponto de 

inoculação, costumam ser do tipo pápulo-vesiculoso, podendo ser 
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acompanhadas de linfangite e adenite satélite. Já as lesões mucosas são 

ulcerativas e indolores, com destruição do septo nasal e do dorso do nariz e da 

orelha, em casos avançados. Essas características levam a segregação e 

comprometimento psíquico do indivíduo. No Brasil, um estudo de 57 pacientes 

com leishmaniose mucosa mostrou que 40 deles possuíam cicatrizes de lesões 

cutâneas que os acometeram de 2 a 10 anos antes do aparecimento da lesão 

mucosa (Figura 9B). Esses achados sugerem ser a lesão na mucosa semelhante 

a uma metástase de uma leishmaniose cutânea primária (MARSDEN et al., 1984). 

A leishmaniose visceral ou Kala-azar (febre negra), é causada por L. 

donovani e L. infantum no Velho Mundo e por L. chagasi no Novo Mundo 

(BERMAN, 1997). Essa é a forma mais grave da doença, evoluindo para o  óbito 

em quase 100% dos casos não tratados, principalmente em crianças 

(MODABBER, 1993). Caracteriza-se por febre regular, hepatoesplenomegalia, 

hipergamaglobulinemia, anemia e caquexia em sua fase terminal. A doença pode 

aparecer de maneira imperceptível com adinamia, perda de apetite, palidez, ligeiro 

aumento do baço e elevação da temperatura, ou de forma abrupta com febre alta 

(39,5-40ºC) contínua ou não. Em casos não tratados, a hepatoesplenomegalia 

segue aumentando ao mesmo tempo em que cresce o esgotamento geral e a 

atonia muscular. A evolução da doença pode ser rápida, levando o paciente à 

caquexia e à morte em poucas semanas ou meses, ou então assumir um curso 

crônico (Figura 9C). 
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Figura 9 – Formas clínicas das Leishmanioses. (A) Forma tegumentar. (B) Forma 
cutâmeo mucosa com acometimento de septo nasal. (C) Forma Visceral. (D) Forma 
dérmica pós-leishmaniose visceral. (E) Leishmaniose reicidivante. (F) Forma cutâneo 
difusa. Fonte: www.saude.gov.br) 

 
 
 
3.3 TRATAMENTO DAS LEISHMANIOSES 

 
 

O controle das leishmanioses está baseado em medidas profiláticas de 

combate ao vetor e o extermínio de cães infectados, que são o reservatório dos 

parasitos em áreas peridomiciliares, bem como no tratamento dos indivíduos 

infectados com diversos fármacos disponíveis no mercado. 

As estratégias de controle preventivo da doença tem se mostrado ineficazes 

face ao aumento do número de casos e o particular aparecimento desses em 

grandes centros urbanos no Brasil (MARGONARI et al., 2006; BOTELHO & 

NATAL, 2009) e em diversas regiões da Europa meridional, especialmente na 

Italia e Espanha. Nesses locais, a Leishmaniose é

A B C 

D E F 
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relacionada como uma doença oportunista, em casos de indivíduos com 

comprometimento de resposta imune (GOTO & LINDOSO, 2010). 

Os fármacos que estão no mercado apresentam uma série de problemas, 

como resistência do parasito e indução de efeitos colaterais, que limitam a sua 

utilização e, principalmente, sua eficácia. Além disso, todos os fármacos 

disponíveis no Brasil e na maior parte dos países atingidos pela doença são de 

administração parenteral, o que exige colaboração do paciente. Assim, muitos 

abandonam o tratamento, fato que favorece o aparecimento de cepas resistentes. 

 
 
3.3.1 Antimoniais Pentavalentes 

 
Os fármacos de primeira escolha para o tratamento das leishmanioses são 

conhecidos por antimoniais e foram usados pela primeira vez pelo médico 

brasileiro Gaspar Vianna, em 1912, na sua forma trivalente (antimônio  trivalente - 

Sb3+), o chamado tártaro emético (tartarato de potássio e  antimônio), obtendo 

algum sucesso, já que, naquele tempo, 90% dos casos 

evoluíam para o óbito por não haver tratamento (LAINSON, 1996). No entanto, 

essa formulação apresentava grande toxicidade (tosse, dor no peito e depressão) 

e também era de difícil administração. Em 1937, Smith introduziu a utilização do 

estibogluconato de sódio (Pentostanâ), um medicamento derivado do ácido 

estibórico, onde o antimônio estava na forma pentavalente (Sb5+). 

Nessa forma, houve redução de alguns efeitos colaterais e na toxicidade que o 
 
tártaro  emético  apresentava.  O  ácido  estibórico  complexado  a carboidratos 
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(duas moléculas de ácido glucônico) é usado para o tratamento das leishmanioses 

em países de língua inglesa. Já nos de língua francesa, espanhola e no Brasil, a 

droga utilizada é o antimoniato de N-metilglucamina, também um antimonial 

pentavalente (Glucantimeâ) (BERMAN, 1988). A estrutura do Glucantime ficou 

pouco conhecida durante muitos anos, mas recentemente, Roberts e 

colaboradores (1998) a descreveram, mostrando que as moléculas de N-metil-D-

glucamina estão coordenadas com um único átomo de antimônio. 

A OMS preconiza como tratamento, para a leishmaniose visceral, 20 mg de 

Sb/Kg/dia por via intramuscular ou intravenosa por no mínimo 20 dias e até duas 

semanas após a cura parasitológica, com dose diária máxima de 850 mg de 

antimônio. Para a leishmaniose cutânea, a recomendação é de 10-20 mg de 

Sb/Kg/dia até que a lesão se cure. Para a leishmaniose muco-cutânea, é 

recomendado a administração de 20 mg de Sb/Kg/dia durante 30 dias (TRACY & 

WEBESTER Jr., 1996). 

O mecanismo de ação dos antimoniais pentavalentes continua pouco 

compreendido, mas parece ser um evento multifatorial envolvendo diversos 

aspectos do metabolismo do parasito. Tem sido sugerido que algumas 

particularidades químicas na composição desses fármacos podem contribuir para 

seus efeitos farmacológicos. Por exemplo, os carboidratos, como o ácido 

glucônico (Pentostanâ) ou N-metilglucamina (Glucantimeâ), são capazes de 

formar complexos com o átomo de antimônio, que são solúveis em água; essa 

característica pode servir para distribuir os agentes antimoniais para os 

macrófagos hospedeiros (ROBERTS et al., 1995; SERENO et al., 1998; NEVES, 

CALDAS & SAMPAIO, 2009). 
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Além disso, como a forma pentavalente apresenta pouca toxicidade, é 

possível que se comporte como uma pró-droga, sendo convertida na forma mais 

tóxica, trivalente, em seu local de ação, ou seja, no interior dos macrófagos ou 

próximo dessas células. Essa conversão foi sugerida há mais  de 50 anos por 

Goodwin & Page (GOODWIN & PAGE, 1943 apud GOODWIN, 1995), e tem sido 

corroborada pela evidência em soro de pacientes tratados com Glucantime, que 

continham 15 a 25% de compostos com antimônio trivalente (SERENO et al., 

1998). Sereno e colaboradores (1998 e 2001) demonstraram que compostos de 

antimônio trivalente são extremamente tóxicos para promastigotas de diferentes 

espécies de Leishmania, enquanto a forma pentavalente é muito menos tóxica. Os 

antimoniais pentavalentes (ou a forma ativa, trivalente) parecem interferir com a 

produção de energia em amastigotas de Leishmania, inibindo tanto a glicólise 

como a b-oxidação de ácidos graxos, reduzindo os níveis de ATP e GTP, 

comprometendo assim toda a vida da célula (TRACY & WEBSTER Jr., 1996). 

Além desses mecanismos, Chakraborty & Majunder (1988) demonstraram que o 

Pentostan é capaz de inibir a enzima Topoisomerase I purificada de L. donovani. 

Essa inibição parece ser específica uma vez que, tanto a Topoisomerase I, de timo 

de vitelo, quanto DNA-girase, de E. coli, não foram inibidas no mesmo ensaio. A 

demonstração por Lucumi e colaboradores (1998) de que o tratamento de 

promastigotas de L. panamensis com antimoniais pentavalentes é capaz de 

estabilizar complexos DNA-proteína está de acordo com a inibição da 

Topoisomerase I. Também foi mostrado que antimoniais pentavalentes inibem a 

enzima fosfofrutocinase, envolvida na síntese de nucleotídeos trifosfatados 

(BERMAN et al., 2005). Da mesma  forma,  já  foi  observado  a  fragmentação  do  

DNA  de     Leishmania 
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mediada por antimoniais, o que sugere que esses fármacos seriam capazes de 

induzir a apoptose do parasito (SERENO et al., 2001). 

Em geral, os antimoniais pentavalentes são bem tolerados, mas algumas 

reações colaterais são perceptíveis, como dores no local da injeção, disfunção 

gastrointestinal, dores musculares difusas, enrijecimento das articulações e 

arritmias. Elevação das transaminases hepáticas também foi observada, mas de 

uma maneira reversível, cessando com o término do tratamento (TRACY & 

WEBSTER Jr., 1996). Além disso, Gasser e colaboradores (1994) relataram casos 

de pancreatite em pacientes com leishmaniose cutânea tratados com PentostanÒ 

e GlucantimeÒ, nas doses recomendadas pela OMS. 

Outro problema em relação à utilização de antimoniais, é o aparecimento de 

cepas resistentes das mais diferentes espécies do parasita (GRÖGL et al., 1992; 

LIRA et al., 1999), o que limita a utilização dessa droga e facilita ainda mais o 

agravamento dessa endemia (HADIGHI et al., 2007; PADRON-NIEVES et al., 

2009). 

 
 
3.3.2 Anfotericina B 

 
A Anfotericina B (Deoxicolato de Anfotericina B) é um antibiótico  poliênico 

com atividade antifúngica e leishmanicida, sendo o fármaco de segunda escolha 

para o tratamento das leishmanioses no Brasil. Leishmania e fungos contêm 

ergosterol como principal constituinte de suas membranas plasmáticas, ao invés 

do colesterol das membranas de mamíferos. Esse lipídio é um esteróide com 28 

carbonos (C-28), dupla ligação em C-22 e uma metila em C-24. O mecanismo de 

ação da anfotericina B decorre de sua ligação   com 
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ergosterol, com conseqüente alteração da permeabilidade da membrana e do 

equilíbrio osmótico do parasito (SAHA et al., 1986; OLLIARO & BRYCESON, 

1993; URBINA, 1997). O uso clínico de Anfotericina B é recomendado para os 

casos severos de leishmaniose não-responsiva ao tratamento convencional, com 

ameaça de vida para o paciente. Seu uso é bastante restrito devido aos inúmeros 

efeitos tóxicos que apresenta, como febre, calafrio, hipotensão ou hipertensão, 

diminuição da função renal e dos níveis séricos de potássio (BERMAN, 1998; 

SINGODIA et al., 2010). 

No final da década de 90, foram desenvolvidas novas formas farmacêuticas 

visando diminuir a toxicidade da Anfotericina B. Nessas formulações, o deoxicolato 

foi substituído por outros lipídios: Anfotericina B lipossomal - AmBisome (Fujisawa, 

Deerfield, IL), colesterol sulfato de Anfotericina B - Amphotec (Sequus, Menlo 

Park, CA) e o complexo lipídico de Anfotericina B - Abelcet, (Liposome Co., 

Princeton, NJ). 

Em geral, essas formulações são bem absorvidas  pelo  sistema fagocítico 

mononuclear, no qual as Leishmania residem, sendo pouco absorvidas pelos rins, 

o órgão-alvo de toxicidade da Anfotericina B (BERMAN, 1998). Dentre essas 

novas formulações, AmBisome (Fujisawa), foi a mais extensivamente estudada e 

seu uso para o tratamento de leishmaniose visceral foi aprovado em vários países 

europeus. Nos Estados Unidos, essa foi a primeira droga aprovada para o 

tratamento de qualquer forma de leishmaniose (BERMAN, 1998). A grande 

vantagem dessa formulação foi a notável ausência de efeitos colaterais, mas seu 

elevado custo constitui um fator limitante para sua utilização em países pobres. As 

duas outras formulações, Abelcet e Amphotec,   foram   eficientes   no   tratamento   

das   leishmanioses   mas não 
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eliminaram os efeitos colaterais observados com a anfotericina B (BERMAN, 1998; 

SUNDAR et al., 2009; SINGODIA et al., 2010). 

 

3.3.3 Miltefosina (Hexadecilfosfatidilcolina) 
 

Dos fármacos mais recentemente investigados, a Miltefosina é o mais 

promissor, está em fase III de avaliação clínica, com registro para uso na 

Colômbia e em fase IV de avaliação clínica na India (CROFT, SEIFERT & 

YARDLEY, 2005). Esse fármaco é uma alquilfosfocolina desenvolvida 

originalmente para o tratamento do câncer (UNGER et al., 1989). A Miltefosina 

primariamente se mostrou ativa contra L. donovani in vitro e em um estudo piloto 

revelou ter um índice terapêutico bastante favorável para o tratamento da doença 

visceral na Índia. Dessa forma, esse foi o primeiro país a licenciar este fármaco 

(OUELLETE et al., 2004). Outra vantagem importante é que a Miltefosina é um 

fármaco administrado por via oral. 

O mecanismo de ação da Miltefosina contra Leishmania ainda é  bastante 

controverso. Lux e colaboradores (1996) mostraram que a síntese de LPG e gp63 

está inibida em parasitas tratados com esse fármaco. Esses mesmos autores 

(2000) observaram a inibição da enzima sn-1-acil-2-liso- glicero-3-fosfocolina 

aciltransferase em promastigotas tratados in situ com diferentes concentrações de 

Miltefosina. Entretanto, a relevância de tais achados no tratamento clínico ainda 

não foi evidenciada. É possível que essa droga atue em Leishmania, como atua 

em células tumorais, induzindo a apoptose e alterando as vias de sinalização 

celular mediada por lipídios (ARTHUR & BITTMAN, 1998; DEBRABAN et al., 

2003). Outros estudos sugerem que essa droga possui propriedades 

imunomodulatórias (EUE et    al., 
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1995; SAFA et al., 1997), incluindo uma atividade co-estimulatória para a ativação 

de células T e macrófagos in vitro. Esse efeito leva ao aumento da produção de 

GM-CSF (fator estimulador do crescimento de colônias de granulócitos-monócitos) 

em monócitos humanos periféricos estimulados com IL-2. Indução da produção de 

óxido nítrico na linhagem celular U937 (histiócito humano) e macrófagos 

peritoneais, após ativação com LPS também foi mostrada (GRIEWANK et al., 

2010). Além disso, seu mecanismo de ação pode estar relacionado com a 

modulação da permeabilidade e fluidez da membrana plasmática, bem como a 

interferência na composição de lipídios e na alteração da transdução de sinal. Do 

ponto de vista farmacocinético, é bem absorvida por via oral e largamente 

distribuída (PALUMBO, 2008). Em estudos clínicos (SINGH et al., 2006; SUNDAR 

et al., 2006), a Miltefosina apresentou desconforto gastrintestinal, com vômitos e 

diarreia e elevação transiente dos níveis plasmáticos de AST/TGO (Transaminase 

glutâmico-oxaloacética) e ALT/TGP (transaminase glutâmico pirúvica), além de 

alterações de ureia e de creatinina, mas mesmo assim, foi melhor tolerada que a 

Anfotericina B (BHATTACHARYA et al., 2007). 

Além das reações desagradáveis, a resistência ao parasito já foi relatada na 

clínica e pode estar relacionada mecanismos de redução do influxo do fármaco 

para o interior do parasito, permeabilidade de membrana plasmática modificada e 

rápido metabolismo do fármaco (OUELLETE et al., 2004; SEIFERT, 2011). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Os procedimentos experimentais adotados para o estudo obedeceram às 

normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, estando o presente trabalho sob a égide do Projeto de 

Pesquisa aprovado pelo referido comitê cujo número é CEUA 046/2009. 

 
 
4.1 Leishmania amazonensis, Leishmania brasiliensis e Leishmania chagasi 

 
Promastigotas de Leishmania amazonensis (Cepa WHOM/BR/75/JOSEFA), 

Leishmania brasiliensis (Cepa WHOM/M2903) e de Leishmania infantum (Cepa 

WHOM/LD/1972) foram cultivados a 26º C em meio 199 (Cultilab, São Paulo, 

Brasil) suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (Cultilab), 2% de urina 

humana e 50µg/ml de Gentamicina (Mantecorp, Rio de Janeiro, Brasil), doravante 

denominado Meio de Cultivo. 

 
 
4.2 FÁRMACOS 

 
Os alcaloides Ibogamina, Tabersonina e 12-Metil-Nb-Metoxivoachalotina, na 

forma base livre, solúveis em solução de DMSO a 1%, foram isolados pelo Dr. Ivo 

José Curcino Vieira, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Prof. Darci 

Ribeiro e gentilmente cedidos para a execução do presente  trabalho. 
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4.3 ANIMAIS 

 
 

Camundongos da linhagem BALB/C, machos e fêmeas, com 

aproximadamente 4 semanas e 20-25g foram adquiridos do Biotério Central da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Estes foram mantidos no Biotério 

Central da Universidade Presbiteriana Mackenzie em ambiente com temperatura 

controlada (22° a 25° C), ciclo claro-escuro (12 horas) e com livre acesso à água e 

à alimentação. O peso dos animais foi monitorado diariamente durante o período 

experimental. 

Para todos os processos experimentais, quer seja para obtenção de células, 

quer para procedimentos cirúrgicos e/ou coleta de tecidos, os animais foram 

induzidos ao óbito, livres de sofrimento e dor, por sobrecarga anestésica 

(Cetamina/Xilazina 90mg.Kg-1/10mg.Kg-1). 

 
 
4.4 AVALIAÇÕES IN VITRO 

 
 
4.4.1 Atividade Anti-promastigota 

 
A inibição do crescimento de promastigotas (1.106/mL) de L. amazonensis, L. 

braziliensis e L. infantum foi avaliada incubando-se as culturas dos parasitos com 

os fármacos de estudo nas concentrações de 25, 50 e 100µg/mL, adicionados 

uma única vez às mesmas e seu crescimento foi determinado por contagens 

diárias em hemocitômetro, por 4 dias. Todos os
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experimentos foram feitos em duplicata e os resultados foram expressos em 

inibição do crescimento em comparação com os controles de solvente e não tratado 

(DELORENZI, 1998). 

Em outro  conjunto  de  experimentos,  promastigotas  (5.105/poço)  de L. 
 
amazonensis, L. brasiliensis e L. infantum foram incubados em Meio de Cultivo por 

72 horas a 26ºC em placas de 96 poços (Nunc, Roskilde, Denmark) com diferentes 

concentrações (1.56, 3.12, 6.25, 12.5, 25, e 50µg/mL) dos fármacos. A 

sobrevivência foi determinada por contagem dos parasitos após três dias de 

cultivo. Cada um dos fármacos foi testado em triplicata e os resultados expressos 

em percentagem de inibição do crescimento em relação aos controles tratados 

com solução de DMSO 1% (DELORENZI, 1998). 

 
 
4.4.2 Atividade Anti-amastigota 

 
Os ensaios de atividade antiamastigota foram realizados segundo proposto 

por Soares et al. (2010). Macrófagos peritoneais de camundongo BALB/C, 

previamente elicitados com Tioglicolato (Sigma, EUA), foram obtidos por lavagem 

peritoneal com meio de Cultura RPMI (Cultilab). Após a lavagem as células foram 

centrifugadas e o número de células plaqueadas por poço ajustado para 5.106, 

cultivadas em meio RPMI + 10% soro fetal bovino por  24h a 35ºC/5%CO2. Após 

24 horas essas células foram infectadas com promastigotas de L. amazonensis, L. 

brasiliensis ou L. infantum na proporção de 10:1 por 1 hora, lavados e incubados 

por mais 24 horas, como já descrito. As culturas foram tratadas com os fármacos 

nas concentrações de 10, 20, 40 e 50 µg/ml por outras 24 horas e então lavadas, 

fixadas e coradas com Giemsa (Synth, São Paulo, Brasil). O Índice de 

Infectividade (% de macrófagos infectados X número de parasitas por macrófago) 
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foi determinado por microscopia óptica contando-se, pelo menos, 200 células por 

cultura, em duplicata. Os resultados foram expressos como percentual de inibição 

da sobrevivência em relação aos controles tratados com DMSO 1%. 

 
 
4.4.3 Citotoxicidade 

 
A citotoxicidade dos fármacos contra macrófagos peritoneais de 

camundongos BALB/C foi avaliada utilizando o método do XTT (2,3bis[2- methoxy-

4-nitro-5-sulphophenyl]-2H-tetrazolium-5-carboxinilida, Sigma), ou seja, verificando 

se os fármacos foram capazes de inibir a atividade enzimática  de desidrogenases 

mitocondriais, como proposto por Delorenzi et al. (2001) e Soares et al. (2010). Os 

macrófagos foram obtidos como descrito na secção 4.4.2, lavados para retirar as 

células não aderentes e tratados com diferentes concentrações dos fármacos, por 

24 horas, a 26º C e depois incubados com XTT e o ativador mitocondrial 

Phenazine Methosulfato (PMS, Sigma), por 4 horas. O produto da reação 

colorimétrica foi lido em espectrofotômetro a 450nm. As células mortas ou com 

comprometimento de enzimas vitais à sobrevivência celular foram incapazes de 

quebrar o reagente, não produzindo o corante solúvel (incolor/amarelo para 

alaranjado). Os resultados foram expressos em percentual de inibição da 

sobrevivência das células tratadas em relação aos controles tratados com solução 

de DMSO 1%. 



 

37 

4.5 AVALIAÇÕES IN SILICO 
 
 
 

Avaliações teóricas in silico foram realizadas, segundo proposto por 

Pinheiro et al. (2012) e diferentes descritores foram analisados como o Coeficiente 

de Partição Octanol/Água (cLogP), Peso Molecular (PM), Volume Molecular (VM), 

Número de Ligações Doadoras de Hidrogênio (HBD) e Aceptora de Hidrogênio 

(HBA), usando as ferramentas OSIRIS Property Explorer (http://www.organic-

chemistry.org/prog/peo), MedChem Designer (Simulations Plus, Inc) e Marvin 

Sketch (ChemAxon - http://www.chemaxon.com/marvin/sketch/index.php). Os 

compostos também foram submetidos a análises ADMET (Absorção, Distribuição, 

Metabolismo, Excreção e Toxicidade), usando a ferramenta ADMETSAR 

(www.admetexp.org), sendo, nesse caso, analisados os parâmetros  de absorção, 

metabolismo, excreção e perfil toxicológico dos fármacos (FEIXIONG, 2012). 

 
 
4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 
Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(SEM). Quando a variância foi homogênea, os grupos foram comparados através 

da análise de variância (ANOVA), seguidos pelos Testes de Newman-Keuls ou 

Tukey. Em caso de variância não-homogêna, as análises seguiram métodos não 

paramétricos como o teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn, quando 

necessário. A probabilidade de nível inferior a 5%
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(p <0,05) foi considerada significativa. As análises estatísticas foram realizadas 

com o auxílio de um programa de computador e do Software GraphPad Prism 6 

PRO®. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento de novos medicamentos para as leishmanioses é de 

vital importância, não só devido a enorme distribuição geográfica da doença e 

aos milhares  de novos casos reportados todos os anos (WHO, 2007), mas 

também devido ao fato de que os principais medicamentos utilizados para seu 

tratamento, como os antimoniais pentavalentes e a anfotericina B, apresentam 

alta toxicidade  e  diversos  efeitos colaterais (RATH  et  al.,  2003;  

MINISTÉRIO DA  SAÚDE,  2007;  COSTA-FILHO et al., 2008; MITROPOULOS 

et al., 2010). Muitos extratos vegetais e moléculas isoladas de plantas já 

mostraram ter diversos efeitos farmacológicos, inclusive efeitos leishmanicidas. 

Uma classe de moléculas naturais  importantes,  com  efeito leishmnaicida já 

descrito, são os alcaloides indólicos (DELORENZI et al., 2001;  2002). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade leishmanicida de 3 

alcalóides indólicos, 12-metóxi-Nb-voachalotina, ibogamina e tabersonina, 

extraídos de plantas do gênero Tabernaemontana (Família Apocynaceae), 

contra as forma promastigotas e amastigotas de Leishmania amazonensis, L. 

braziliensis e L. infantum, epécies causadoras das formas cutânea localizada e 

cutânea difusa, mucocutânea e visceral da doença, respectivamente 

(DELORENZI, 2002; REY, 2008), além de avaliar a citotoxicidade dos fármacos 

contra macrófagos de camundongos BALB/c. Por nosso conhecimento, até o 

momento, não há na literatura investigada dados sobre o efeito leishmanicida ou 

qualquer outra ação farmacológica desses alcaloides, sendo que os dados 

obtidos no  presente  trabalho foram comparados entre si e com estudos sobre 

o efeito leishmanicida de outros alcaloides do mesmo grupo, como por exemplo, 

a coronaridina e a 18-metoxicoronaridina (DELORENZI  et al., 2001; 2002). 
 
 
5.1 ATIVIDADE ANTIPROMASTIGOTA 
 

Quando se analisa a atividade antipromastiga dos fármacos contra L. 

amazonensis, foi possível observar que a ibogmamina  (IBO) apresentou maior 

atividade inibitória da sobrevivência dos promastigotas quando comparados 

com Tabersonina (TAB) e a 12-metóxi-Nb-voachalotina (12M) (Figuras 10). 
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A IBO apresentou inibição de sobrevivência de 43, 63 e 88% nas 

concentrações de 12,5, 25 e 50 µg/ml respectivamente. A 12M apresentou o 

menor efeito de inibição entre os três alcaloides, com 23, 32 e 55% nas 

concentrações de 12,5, 25 e 50 µg/ml respectivamente. A TAB por sua vez, 

mostrou um efeito intermediário, com efeito de inibição de 29, 57 e 70% nas 

concentrações de 12,5, 25 e 50 µg/ml respectivamente. 

O IC50 calculado para os três alcaloides foi 15,2, 29,9 e 44.8 µg/ml para a 
IBO, TAB e 12M, respectivamente, para L. amazonensis. 

A Tabersonina possui um efeito dose-dependente expressivo contra as 

formas promastigotas de L. brasiliensis, sendo capaz de inibir significativamente (p ≤ 

0,01 e p ≤ 0,001) a sobrevivência dos parasitos em 63.3, 90.5, e 99.6% nas 

concentrações 37, 75 e 150µM, respectivamente (Figura 11). Apresentando IC50 de 

31,7 µM. 

 
 

 

  

inibitórios da sobrevivência maiores sobre L. amazonensis do que a tabersonina (TAB) 
e a 12-metóxi-Nb-voachalotina (12M) (Figuras 8 e 9). 

A IBO apresentou inibição de sobrevivência de 43, 63 e 88% nas concentrações 
de 12,5, 25 e 50 µg/ml respectivamente. A 12M apresentou o menor efeito de inibição 
entre os três alcalóides, com 23, 32 e 55% nas concentrações de 12,5, 25 e 50 µg/ml 
respectivamente. A TAB por sua vez, mostrou um efeito intermediário, com efeito de 
inibição de 29, 57 e 70% nas concentrações de 12,5, 25 e 50 µg/ml respectivamente.  
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Figura 10: Atividade anti-promastigota dos 3 alcaloides contra L. amazonensis. 
Promastigotas de L. amazonensis (1,5 x 105 por poço) cultivadas em Placas de Cultura de 
células de 96 poços (Jetbiofil.  Canadá) foram incubadas em estufa a 27º C,  na presença de 
diferentes concentrações dos 3 alcaloides  em meio 199 suplementado com 10% de soro 
fetal bovino (FCS) e antibiótico. As células viáveis foram 
contadas com uso de microscópio óptico e com auxílio de câmera de Neubauer depois de 72 
horas de incubação. Em todos os testes 1% de DMSO foi utilizado como controle de 
solvente, e meio de cultura apenas como controle negativo. Os experimentos foram feitos 
em triplicata e os resultados  foram  expressos em porcentagens ± erro padrão. (A): 
Atividade anti-promastigota do alcaloide 12-metóxi-Nb- voachalotina. (B): Atividade anti-
promastigota do alcaloide ibogamina. (C): Atividade anti-promastigota do alcaloide 
tabersonina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Atividade anti-promastigota da Tabersonina contra L. brasiliensis. Promastigotas (1.105 
por poço) cultivadas em Placas de Cultura de células 96 poços, foram incubadas em estufa a 26ºC, 
na presença de diferentes concentrações da Tabersonina, em meio 199 suplementado com 10% de 
soro fetal bovino (FCS), 3% de urina e 1% de antibiótico. As células foram contadas em câmara de 
Neubauer após 72 horas de incubação. Foram utilizados em todos os testes 2% de DMSO, e meio de 
cultura apenas como controles negativos. Resultado expresso em % de inibição da sobrevivência. Os 
resultados de três experimentos em triplicata são expressos em médias ± SD do percentual de 
inibição da sobrevivência de promastigotas em relação ao controle. ** p≤ 0,01; *** p≤ 0,001. 
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Fig 8: Atividade anti-promastigota dos 3 alcaloides contra L. amazonensis. Promastigotas de L. 
amazonensis (1,5 x 105 por poço) cultivadas em Placas de Cultura de células de 96 poços (Jetbiofil. 
Canadá) foram incubadas em estufa a 27º C, na presença de diferentes concentrações dos 3 alcaloides 
em meio 199 suplementado com 10% de soro fetal bovino (FCS) e antibiótico. As células viáveis foram 
contadas com uso de microscópio óptico e com auxílio de câmera de Neubauer depois de 72 horas de 
incubação. Em todos os testes 1% de DMSO foi utilizado como controle de solvente, e meio de cultura 
apenas como controle negativo. Os experimentos foram feitos em triplicata e os resultados foram 
expressos em porcentagens ± erro padrão. (A): Atividade anti-promastigota do alcaloide 12-metóxi-Nb-
voachalotina. (B): Atividade anti-promastigota do alcaloide ibogamina. (C): Atividade anti-promastigota do 
alcaloide tabersonina. 
 

 O IC50 calculado para os três alcaloides foi 15,2, 29,9 e 44.8 µg/ml para a IBO, 
TAB e 12M, respectivamente.  
 Em estudo de 2001, Delorenzi e colaboradores, testando o efeito leishmanicida 
do alcaloide coronaridina contra promastigotas de L. amazonensis, encontraram um 
índice de inibição da sobrevivência de 97 e 100% nas concentrações de 12,5 e 25 
µg/ml respectivamente. Nossos resultados corroboram os resultados de Delorenzi e 
colaboradores (2001), mostrando o elevado efeito leishmanicida dos alcaloides 
indólicos. Entretanto, é possível inferir que a presença do grupamento carboximetil da 
coronaridina (COR) e a sua ausência em nossos alcaloides, seja fundamental para a 
maior atividade leishmanicida em promastigotas. 
 

(C) 

30 
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Figura 12: Atividade anti-promastigota da ibogamina. Cálculo da média da porcentagem de 

inibição da sobrevivência dos parasitos de três testes. **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 
comparado ao grupo DMSO 2% (ANOVA, Teste de Dunnett). 

 
Na figura 12 é possível observar que a ibogamina possui atividade dose-

dependente contra promastigotas de L. infantum, ou seja, quanto maior a 

concentração do fármaco maior o poder de inibição. As concentrações testes foram 

5,6, 11,2, 22,5, 45, 90 e 180 µM e apresentaram inibição de 27, 47, 49, 60, 80 e 

100%, respectivamente, da sobrevivência dos parasitos. Do ponto de vista 

estatístico, a concentração de 5,6 µM não produziu inibição significativa. O DMSO 

2%, quando comparado ao controle negativo, também não apresentou um resultado 

significativo, com uma inibição de apenas 0,9%, mostrando que o solvente não teve 

interferência negativa no crescimento da população de L. infantum. O IC50 calculado 

para ibogamina contra a forma promastigota de L. infantum in vitro foi de 

aproximadamente 23 µM. 

Um estudo de Cabrera-Serra et al (2007) mostrou a atividade leishmanicida 

dos medicamentos miltefosine e seus análogos edelfosine e perifosine através do 

cálculo de IC50 também contra a forma promastigota de L. infantum in vitro e 

mostrou resultados equivalentes a 1,1, 0,5 e 0,1 µM, respectivamente, sendo 

medicamentos mais eficazes em uma concentração menor que o apresentado 

neste trabalho, porém, são drogas com um provável mecanismo de ação diferente 

da ibogamina, dificultando a comparação. Já quando comparamos o IC50 da 
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ibogamina com o de outro alcaloide indólico, podemos observar uma grande 

diferença de efetividade, já que segundo Cordell (2008), a harmalina necessita de 

uma dose muito maior para conseguir inibição de 50% contra promastigotas de L. 

infantum in vitro, com aproximadamente 545 µM. 

Em estudo de 2001, Delorenzi e colaboradores, testando o efeito 

leishmanicida do alcaloide coronaridina contra promastigotas de L. amazonensis, 

encontraram um índice de  inibição  da  sobrevivência de  97 e 100% nas 

concentrações  de  12,5 e 25µg/ml respectivamente. Nossos resultados corroboram 

os resultados de Delorenzi e colaboradores (2001), mostrando o elevado efeito 

leishmanicida dos  alcaloides indólicos. Entretanto, é possível inferir que a presença 

do grupamento carboximetil da coronaridina (COR) e a sua ausência em nossos 

alcaloides, seja fundamental para a maior atividade leishmanicida em 

promastigotas. 
 

 

5.2 ATIVIDADE ANTI-AMASTIGOTA 

Considerando a atividade promissora em promastigotas, avaliamos a 

capacidade de inibição dos alcaloides contra formas amastigotas, responsáveis por 

manter a infecção in vivo. Utilizando macrófagos medulares de camundongos 

BALB/c, avaliamos a capacidade da IBO, TAB, 12-M em inibir a infectividade dos 

amastigotas de L. amazonensis, L. braziliensis e L. infantum.  

 O índice de infectividade foi calculado levando-se em consideração o 

percentual de macrófagos infectados e o número de parasitos por macrófago, 

conforme a fórmula: Índice de Infectividade = % Macrófagos infectados X N° 

Parasitos/macrófagos. A porcentagem de inibição da infectividade dos amastigotas 

foi calculada considerando 100% da sobrevivência do índice de infectividade do 

DMSO.  

A Tabela 1 detalha a atividade antiamastigota de IBO contra L. infantum. Tal 

atividade também pode ser observada na Figura 13. 
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Tabela 1: Média de dois testes em duplicata onde 100 macrófagos por lâmina eram contados e 

levados em conta o número de macrófagos infectados, número de parasitas totais, macrófagos não 

infectados e amastigotas por macrófagos. IBO = ibogamina. 

Lâmina 
Macrófagos 
Infectados 

Nº 
Parasita 

Macrófagos não 
infectados 

Amastigotas por 
macrófagos 

Controle 100 719,5 0 7,2 

DMSO 2% 99,5 734,5 0,5 7,3 

IBO 35 µM 98,5 546 1,5 5,5 
IBO 70 µM 94,5 455 5,5 4,8 

IBO 180 µM 83 325 17 3,9 

IBO 360 µM 74,5 250 25,5 3,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Média de dois testes em duplicata quanto à porcentagem de infectividade de 

amastigotas sob a presença de DMSO 2% e diferentes concentrações de ibogamina. *p<0,05 e 

**p<0,01 (ANOVA, Teste de Dunnett).  

 

Após a entrada de promastigotas nos macrófagos de camundongos houve a 

diferenciação dessa forma do parasita para amastigotas, que são resistentes ao 

ambiente acídico e hidrolítico do fagolisossoma (OLIVIER; GREGORY & FORGET, 

2005). Ao levar em consideração o número de amastigotas por macrófagos e 

número de macrófagos sem infecção (índice de infectividade), é possível analisar a 

ação da ibogamina tanto na capacidade da replicação quanto na capacidade de 

infecção do parasita. Dessa forma, analisando o gráfico e a tabela, pode-se dizer 
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que a droga agiu nesses dois aspectos e assim como nas formas promastigotas 

também mostrou uma ação dose dependente. 

Os dois controles mostraram o mesmo índice de infectividade (100%), 

apontando mais uma vez para o fato de que o DMSO não agiu contra os 

protozoários, dessa vez na forma amastigota. Somente as doses de 180 µM e 360 

µM conseguiram uma redução estatisticamente significativa na infectividade de L. 

infantum com um índice de 37 e 25%, respectivamente. As doses de 35 µM e 70 µM 

apresentaram um índice de infectividade equivalentes a 73% e 58%, considerados 

não significativos pelo teste estatístico de Dunnett. 

Se levarmos em conta apenas o número de parasitas totais, observamos que 

houve uma inibição de aproximadamente 66% na dose de 360 µM enquanto que se 

pegarmos apenas o número de macrófagos infectados, vemos uma inibição de 

25,5% na mesma dose. 

Sereno et al (1998) mediu a atividade leishmanicida de metilglucamina e 

estiboglucanato de sódio contra o tipo selvagem de amastigotas de L. infantum que 

cresceu em células THP-1 (linhagem de monócitos). Os parasistas se mostraram 

altamente sensíveis à meglumina com IC50 = 110 µM, mas foram mais susceptíveis 

à estibogluconato de sódio com IC50 = 10 µM. Já a ibogamina, como é possível 

calcular, apresentou 50% de inibição dos parasitos com aproximadamente 151 µM.  

 

 
Figura 14: Atividade leishmanicida da Tabersonina em formas amastigotas de L. brasiliensis em 
macrófagos infectados e tratados após 24 horas da infecção. 
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A Figura 14 evidencia a atividade de Tabersonina contra amastigotas de L. 

braziliensis. Da mesma forma como observado com promastigotas, Tabersonina 

apresentou efeito dose-depedente. Nas concentrações de 150 µM e 300 µM ocorreu 

uma redução significativa (p ≤ 0,05) na capacidade das formas amastigotas de 

infectarem os macrófagos em 40% e 20% respectivamente, ou seja, a Tabersonina 

inibiu severamente tanto o número de macrófagos infectados, quanto o número de 

parasitas por macrófago. E apresentou IC50 = 70 µM. 

 

 

 

 

 

Os três alcaloides também foram avaliados contra amastigotas de L. 

amazonensis (Figura 15). 12M apresentou um menor efeito leishmancida contra 

amastigotas de L. amazonensis do que outros alcaloides, com uma inibição da 

sobrevivência dos parasitas de 69, 70 e 72% para as concentrações de 10, 20 e 40 

µg/ml respectivamente. A IBO e a TAB apresentaram inbição da sobrevivência 

semelhantes, de 87, 82 e 85% e 77, 88 e 83% para as concentrações de 10, 20 

e 40µg/ml respectivamente. Diferentemente do observado contra amastigotas de L. 

braziliensis e L. infantum, não foi observado um efeito dose-dependente nem 

esterilização dos macrófagos (Figura 15). Outros experimentos são necessários 

para confirmar estes resultados. 
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Figura 15: Atividade anti-amastigota contra L. amazonensis dos 3 alcaloides  utilizados.  Macrófagos  
infectados de camundongos foram tratados com diferentes concentrações (10, 20 e 40 µg/ml) dos 3 
alcalóides por 24 horas, depois foram corados e contados com auxílio de microscópio  óptico.  Os  
resultados foram mostrados em porcentagens de inibição da sobrevivência em relação ao controle (0%). 
12-metoxi-Nb-metilvoachalotina (12M), ibogamina (IBO) e tabersonina   (TAB). 

 

 

Delorenzi e colaboradores (2002) obtiveram, para a COR, os 

valores de inibição de sobrevivência dos amastigotas de 70 e 87% 

para as concentrações de 10 e 20 µg/ml, respectivamente, enquanto 

que para a 18-MC, obtiveram os valores de 84 e 92% para as mesmas 

concentrações descritas acima. Comparando a eficácia na inibição dos 

amastigotas de L. amazonensis, a 12M apresentou uma menor eficácia 

do que a COR e a 18-MC, enquanto a IBO e a TAB apresentaram uma 

eficácia semelhante a COR porém menor do que a 18-MC, 

especialmente na concentração de 20 µg/ml. Tal observação pode 

sugerir a importância da metoxilação no carbono-18 da 18-MC. 

 
 
 
5.3 CITOTOXICIDADE 
 
 

Os resultados do teste de citotoxicidade mostraram que os três alcaloides 

são bastante seguros e/ou pouco tóxicos, mostrando pequena redução da 

viabilidade celular apenas em concentração elevada, 100 µg/ml, ou seja, 2,5 

vezes maior do que a usada para ensaios com amastigotas (Tabela 2). 

A IBO, apesar de se mostrar mais eficiente na inibição da sobrevivência 
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Fig 11: Atividade anti-amastigota contra L. amazonensis dos 3 alcaloides utilizados. Macrófagos 
infectados de camundongos foram tratados com diferentes concentrações (10, 20 e 40 µg/ml) dos 3 
alcalóides por 24 horas, depois foram corados e contados com auxílio de microscópio óptico. Os 
resultados foram mostrados em porcentagens de inibição da sobrevivência em relação ao controle (0%). 
12-metoxi-Nb-metilvoachalotina (12M), ibogamina (IBO) e tabersonina (TAB).         
 

Delorenzi e colaboradores (2002) obtiveram, para a COR, os valores de inibição 
de sobrevivência dos amastigotas de 70 e 87% para as concentrações de 10 e 20 
µg/ml, respectivamente, enquanto que para a 18-MC, obtiveram os valores de 84 e 92% 
para as mesmas concentrações descritas acima. Comparando a eficácia na inibição dos 
amastigotas, a 12M apresentou um menor eficácia do que a COR e a 18-MC, enquanto 
a IBO e a TAB apresentaram uma eficácia semelhante a COR porém menor do que a 
18-MC, especialmente na concentração de 20 µg/ml. Tal observação pode sugerir a 
importância da metoxilação no carbono-18 da 18-MC.  

Em um outro estudo, Soares e colaboradores (2007) testaram a atividade anti-
amastigota da fração de alcaloides do extrato obtido a partir do vegetal 
Tabernaemontana catharinensis, que era constituído principalmente pela coronaridina e 
voacangina, contra L. amazonensis, e obtiveram os valores de inibição de 
sobrevivência de 44, e 88% para as concentrações de 10 e 100 µg/ml, respectivamente, 
com IC50 de 38 µg/ml. Os nossos resultados mostram que a IBO e a  TAB apresentaram 
maior atividade anti-amastigota do que este extrato da Tabernaemontana catharinensis 
pois as concentrações de 10 µg/ml de IBO e TAB inibiram aproximadamente 80% dos 

35 
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de promastigotas, se mostrou neste caso como o alcaloide mais prejudicial  aos  

macrófagos de camundongos BALB/c (porém, como citado acima, todos os 

alcaloides apresentaram baixos índices de citotoxicidade) com o valor de 80,35 

±  1,48  %  de células viáveis observadas em relação aos controles não tratados 

(100%). A 12M e TAB mostram valores semelhantes, de  96,7  ±  4,66%  e  

94,23  ±  8,16% respectivamente (Tabela 2). 

 
 

 

Em comparação com o estudo de Delorenzi e colaboradores  (2002),  os  

alcaloides do presente estudo mostraram um maior número de células viáveis e 

consequentemente uma menor citotxicidade, pois a coronaridina e 18-metóxi- 

coronaridina já apresentaram alguma citotoxicidade, porém muito pequena, em 

baixas concentrações. A coronaridina obteve os valores de 95 ± 1,9% e 90,4 ± 

1,9 e a 18- metoxicoronaridina os valores de 99 ± 3% e 99 ± 25 para as 

concentrações de 10 e 20µg/ml respectivamente. 

No estudo de Soares e colaboradores (2007), realizando experimento  

semelhante, obtiveram um valor de viabilidade celular dos macrófagos de 94,4% 

nas concentrações de 100 µg/ml do extrato de alcaloides de T. catharinensis, um 

resultado muito semelhante ao da IBO e da TAB. Porém, como não foram 

utilizadas outras concentrações do extrato no estudo de Soares e 

colaboradores (2007), não podemos definir se os índices de viabilidade celular 

  

definir se os índices de viabilidade celular dos macrófagos testados com o extrato de T. 

catharinensis em concentrações inferiores a 100 µg/ml também seriam de 100%, como 
os obtidos para os alcaloides do nosso estudo.    

 

Tabela 2: Efeito das diferentes concentrações dos 3 alcaloides sobre a viabilidade celular dos 
macrófagos de camundongos BALB/c. Analisado por técnica colorimétrica do XTT. Resultados foram 
expressos em porcentagem de células viáveis ± erro padrão em relação ao controle não tratado. DO= 
desvio óptico. 

 
Alcalóides 

  
12-metóxi-Nb-

metilvoachalotina Ibogamina Tabersonina 

Concentrações 
(µg/ml) DO  

% de 
viabilidade 

celular  
DO 

% de 
viabilidade 

celular 
DO % inibição 

100  0,2865 96,7 ± 4,66 0,2285 80,35 ± 1,48 0,2720 94,23 ± 8,16 

50  0,4565 *N 0,4460 *N 03290 *N 

25  0,3725 *N 0,5100 *N 0,4125 *N 

12,5  0,3725 *N 0,4660 *N 0,338 *N 

6,25  0,3715 *N 0,4010 *N 0,371 *N 

3,12 0,3425 *N 0,4440 *N 0,369 *N 
 *N: viabilidade celular dos macrófagos igual ao controle não tratado (100%). 
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dos macrófagos testados com o extrato de T. catharinensis em concentrações 

inferiores a 100 µg/ml também seriam de 100%, como os obtidos para os 

alcaloides do nosso estudo. 

5.4 AVALIAÇÕES IN SILICO 

Avaliações preliminares in silico evidenciaram que os três alcaloides 

possuem características físico-quimicas de se comportarem como bons fármcos. 

Destaca-se que dos três, o que apresentou melhor “Drug-Score”foi a 

Tabersonina, o que apontaria como a molécula que reuniria a melhor condição 

de se tornar um medicamento. Ao observarmos os resultados experimentais, as 

avaliações in silico foram capazes de fazerem uma predição parcial, pois o efeito 

de Tabersonina foi melhor na espécie L. braziliensis do que na espécie L. 

amazonensis. Entretanto, é possível destacar que as avaliações in silico são 

ferramentas muito úteis para predição preliminar do perfil de um fármaco. Os 

resultados são evidenciados na Figura 16. 
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Figura 16 – Avaliações in silico dos alcaloides 12-metoxi-Nb-metilvoachalotina, 
Ibogaina e Tarbesonina. 

 Importante destacar que as avaliações in silico foram capazes de 

predizer o baixo potencial de fármaco de 12-metoxi-Nb-metilvoachalotina. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação de novos fármacos é um processo longo e árduo. Modelos 

moleculares in silico tem reduzido o tempo de trabalho e direcionado o estudo 

para alvos específicos no patógeno a ser estudado. 

O desenvolvimento de novas moléculas para doenças negligenciadas é 

algo premente e, embora muitos esforços e recursos tenham sido dispendidos 

nos últimos 20 anos, poucos avanços foram efetivamente observados. Em 

particular, no caso das Leishmanioses, os fármacos de primeira escolha no Brasil 

continuam sendo os mesmos recomendados desde 1960. 

Fármacos de origem vegetal continuam sendo uma fonte interessante 

para desenvolvimento de novos medicamentos, quer sejam como fitoterápicos, 

quer sejam como moléculas isoladas ou ainda pontos de partida para o 

desenvolvimento de novos produtos. Portanto, o presente trabalho procurou 

evidenciar a atividade farmacológica, in vitro, de três alcaloides com potencial 

atividade leishmanicida. 

Após as análises de modelos teóricos in silico, evidenciou-se que 12-

metoxi-Nb-metil-voachalotina, ibogamina, tabersonina apresentavam excelente 

potencial de servirem como fármacos, e que a tabersonina apresentava um 

melhor Drug-Score. Esses resultados poderiam sugerir que o anel alquisonina 

confere melhor potencial farmacológico à Tabersonina do que o anel 

isoquinuclidina aos outros dois fármacos. Entretanto, tal fato não foi totalmente 

corroborado experimentalmente, uma vez que a atividade de leishmanicida de 

Tabersonina e Ibogamina foram semelhantes. De fato, o cruzamento dos dados 

experimentais com os resultados in silico sugerem que as alterações em C-16 de 

12-metoxi-Nb-metil-voachalotina impactam significativamente na perda da 

atividade farmacológica da molécula. 

Os estudos de citotoxicidade utilizando macrófagos de camundongos 

revelou que os fármacos são bastante seguros para uso em células de 

mamíferos, corroborando achados anteriores com outros alcaloides do mesmo 

grupo e citado na seção de discussão de resultados. 

Ibogamina foi a molécula mais ativa contra L. amazonensis e L. infantum e 

Tabersonina foi a molécula mais ativa contra L. braziliensis. A atividade de 12-
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metoxi-Nb-metil-voachalotina foi considerada muito baixa. 

Em conjunto, nossos resultados sugerem que Tabersonina e Ibogamina 

possuem atividade leishmanicida relevante e que os estudos devem ser 

aprofundados com outros modelos, in vivo, e outras espécies do patógeno, bem 

como proceder com as avaliações de toxicidade aguda e de doses repetidas. 
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