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A Doença de Alzheimer (DA) é 
reconhecida pelo comprometimento da 
memória, caracterizada pela morte de 
neurônios colinérgicos. Assim, a 
concentração de acetilcolina fica 
comprometida justificando o uso de 
inibidores da acetilcolinesterase (AChE) 
na clínica, mitigando os sintomas da DA. 
Porém, fármacos da classe são 
conhecidos por suas reações adversas, 
fomentando a busca por alternativas 
terapêuticas. Alcaloides indólicos (AIs) 
representam uma opção interessante, já 
corroborada na literatura. Todavia, 
aspectos farmacocinéticos destes 
protótipos são pouco explorados. Desta 
forma, o presente trabalho objetiva avaliar 
a druglikeness de AIs inibidores de AChE 
já reportados na literatura por avaliação 
da regra dos cinco de Lipinski (R5).  
 
 
 
A busca na literatura foi realizada (até 
2018) com os termos 
“acetylcholinesterase” e “indole”. Apenas 
artigos contendo AIs com descrição 
adequada do método de avaliação da 
atividade inibitória da AChE e 
determinação de CI50 foram selecionados. 
Os compostos foram desenhados no 
software ChemDoodleTM e os parâmetros 
da R5 foram determinados: logP (≤ 5), 
massa molecular (MM; ≤ 500 Da), 
contagem de doadores (DLH; ≤ 5) e 
aceptores (ALH; ≤ 10) de ligação de 
hidrogênio.  
 

Dezenove artigos foram selecionados 
contendo 77 AIs com potencial inibitório 
da AChE. Das 77 moléculas selecionadas, 
66 cumpriram a R5, correspondendo a 
85% da amostra. As moléculas restantes 
reprovaram nesta regra (duas ou mais 
violações) principalmente por apresentar 
logP > 5 e MM > 500 Da. Ao analisar as 
estruturas químicas dos AIs reprovados, 
observa-se que 90% destas pertencem à 
classe dos bisindólicos, como Haplofitina 
e Crooksiina, obtidas de espécies do 
gênero Haplophyton. Os alcaloides 
bisindólicos, às vezes conhecidos como 
alcaloides indólicos diméricos, são 
compostos de duas unidades AIs 
monoméricas idênticas ou diferentes 
ligadas entre si por uma ligação C-C, C-O-
C ou C-N e ocorrem principalmente em 
plantas das famílias Apocynaceae, 

Loganiaceae e Rubiaceae. 
 
 
 
Grande parte dos AIs (85%) que 
apresentam ação inibitória da AChE 
apresentam biodisponibilidade por via 
oral, predita pela R5. Isto reforça a 
druglikeness desta classe de compostos, 
avigorando a importância da continuidade 
de estudo com AIs, especialmente 
considerando seu potencial na descoberta 
de novos protótipos visando o tratamento 
da DA. 
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