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Área de Concentração: Pesquisa e Desenvolvimento de Ensaios Analíticos,
Insumos e Medicamentos.
Número de Páginas: 109
Afim de se obter um desenvolvimento mais racional de fármacos, testes in silico são muito
empregados. Eles abordam, entre outros aspectos, a farmacocinética das moléculas em
estudo, incluindo absorção, distribuição, metabolização, excreção e toxicidade (ADMET)
e podem predizer interações entre moléculas e alvos farmacológicos através de programas
computacionais. Os heterociclos estão entre os compostos mais pesquisados atualmente.
Pensando nisso e no desenvolvimento de novos fármacos, sabe-se que a inflamação crônica
afeta milhares de pessoas ao redor do mundo, e, que os anti-inflamatórios não esteroidais
(AINEs) ainda são os medicamentos mais utilizados para esse sintoma. Porém, esses
medicamentos possuem conhecidos efeitos colaterais gástricos, devido a inibição não
seletiva das cicloxigenases (COXs), quando usados a longo prazo. Entre estes compostos
heterocíclicos, os que contém um ou mais átomos de nitrogênio possuem grande
importância biológica, como é o caso dos pirazóis. Tendo isso em vista, neste trabalho, foi
realizado o design de derivados chalcônicos contendo um núcleo pirazólico, afim de se
testar sua atividade anti-inflamatória, realizando testes in silico de parâmetros ADMET e
triagem virtual baseada no alvo molecular, o docking. A partir dos dados obtidos das
análises in silico foram selecionadas moléculas para a síntese e realização de testes in vitro
de atividade enzimática para COX-1 e 2, afim de se obter o CI50 e índice de seletividade
dos compostos sintetizados e, consequentemente, sua possível atividade anti-inflamatória
seletiva para COX-2. A partir das análises in silico, verificou-se que as moléculas possuíam
grande potencial biológico. Os resultados de docking demonstram que as moléculas
interagem com a COX-2, muitas vezes de maneira muito semelhante ao celecoxibe, e, a
partir das análises de parâmetros ADMET verificou-se que possuem características
favoráveis a torná-las futuros fármacos. Sendo assim, algumas moléculas foram
selecionadas para a síntese e análise enzimática in vitro para COX-1 e 2. Como resultados
foi verificado que todas as moléculas sintetizadas possuem grande seletividade para a
COX-2, sendo que o composto com melhor seletividade possui um índice de seletividade
(IS) de 280,17 (CI50COX-1= 210,13µM/ CI50COX-2= 0,75 µM), sendo que o fármaco de
referência, o celecoxibe, possui um IS de 246,88 (CI50COX-1= 217,26 µM / CI50COX-2=
0,88 µM), o restante dos IS foram 274,85, 266,36, 262,63, 256,52, 254,05 e 241,93.
Analisando apenas os resultados de CI50 todos os compostos possuíram uma potência maior
que o celecoxibe para a COX-2, porém, o celecoxibe possui um CI50 maior que os
compostos analisados para a COX-1. Sendo assim, os resultados corroboram para a
atividade anti-inflamatória dos compostos analisados, indicando uma possível futura
aplicação farmacêutica destes derivados.

Palavras Chaves: ADMET. Chalconas. Docking molecular. Pirazóis.
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In order to achieve rational drug development, in silico analyses are widely used. These
analyses address, among other things, the pharmacokinetics of the molecules under study,
including absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity (ADMET), and can
predict interactions between molecules and pharmacological targets using computer
programs. Heterocycles are currently among of the most researched compounds
worldwide. With this in mind, and thinking of new drug development, it is known that
chronic inflammation affects thousands of people, and that non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) are still the most commonly used drugs for this symptom. However, these
drugs have known gastric side effects due to the non-selective inhibition of
cyclooxygenases (COXs) in the long term. Among heterocyclic compounds, those
containing one or more nitrogen atoms, such as pyrazoles, are of great biological
importance. Thus, in this work, we performed the design of chalcone derivatives containing
a pyrazole ring, in order to test their anti-inflammatory activity, performing in silico
ADMET analysis and structure based virtual screening using molecular docking. From data
obtained in the in silico analyses, molecules were selected for synthesis and in vitro
enzymatic activity for COX-1 and 2, in order to obtain the IC50 and selectivity index (SI)
of the synthesized compounds, and, consequently, their possible anti-inflammatory activity
selective for COX-2. Based on the in silico analyses, it was verified that the molecules had
great biological potential. The docking results demonstrate that the molecules interact with
COX-2 similarly to celecoxib. Six molecules were synthetized and the COX-1 and 2 in
vitro enzymatic inhibition assay was performed. The results demonstrated that all the
synthesized molecules have greater selectivity for COX-2 than celecoxibe. The compound
with the best selectivity index (SI) was 2A23, with an SI of 280.17 (IC50COX-1=
210.13μM/IC50COX-2= 0.75μM), the reference drug, celecoxib, having an SI of 246.88
(IC50COX-1= 217.26μM/IC50COX-2= 0.88μM). Analyzing only the COX-2 IC50 results,
all the compounds had greater potency than celecoxib for COX-2; however, celecoxib had
a higher IC50 than the compounds analyzed for COX-1. These the results corroborate the
docking performed, as the compound with the best binding energy – compound 2A11 –
was also the one with the most potent COX-2 IC50. Also, the anti-inflammatory activity of
the compounds analyzed indicated a possible future pharmaceutical application of these
derivatives.

Keywords: ADMET. Chalcones. Molecular Docking. Pyrazole. Medicinal
Chemistry.
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2 INTRODUÇÃO
O principal objetivo no desenvolvimento de novos fármacos é
prospectar novas entidades moleculares que possuam boas propriedades
farmacodinâmicas e farmacocinéticas. A química medicinal é empregada
nesse processo. Idealmente, um novo fármaco deve ser eficaz e seletivo, ter
um tecido alvo específico, ser absorvido oralmente e não causar efeitos
adversos devido a atividade ou toxicidade de metabólitos, ou que estes sejam
mínimos. Considerando que o processo de pesquisa e desenvolvimento de
novos fármacos é muito custoso, e possui altas taxas de insucesso, e, que
muitas vezes essas falhas se dão depois da fase pré-clínica, a mais custosa, a
indústria farmacêutica adotou um conceito que estabelece que o quanto antes
no processo de desenvolvimento é verificada uma falha, menor o prejuízo
(EGAN; MERZ; BALDWIN, 2000), para isso, análises computacionais, ou
in silico, podem aprimorar esta etapa inicial de desenvolvimento.
O processo de descoberta de novos fármacos é um grande desafio para
a indústria farmacêutica moderna. Os altos investimentos na área de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) contrastam com o número de novos medicamentos
que chegaram à terapêutica nos últimos anos. Considerando-se o expressivo
número de alvos biológicos (proteínas alvo) promissores para o planejamento
de fármacos, as técnicas de computação avançada de triagem virtual ocupam
papel de destaque entre as estratégias modernas exploradas na identificação
de novas substâncias bioativas (FERREIRA; OLIVA; ANDRICOPULO,
2011).
Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia computacional tornou
viável o uso de algoritmos para triagem virtual (JACOB; ANDERSEN;
McDOUGAL, 2012). A triagem virtual pode ser baseada no ligante, onde são
desenvolvidas moléculas quimicamente parecidas (que possuam descritores
químicos semelhantes) com fármacos já usados, bem como pode ser baseada
na estrutura do alvo proteico, como é o caso do docking, onde o sítio ativo da
proteína-alvo é a base para o desenvolvimento da molécula. Essa e outras
abordagens computacionais permitem a redução de tempo, custos e material
utilizados na pesquisa (CARREIRAS, 2012).
As chalconas desempenham um papel fundamental na via biossintética
de flavonoides e estão presentes em diversos produtos naturais, incluindo
produtos dietéticos, como frutas, vegetais, especiarias e chás. No processo de
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descoberta de novos fármacos, três estratégias, sendo essas (1) manipulação
estrutural de ambos os anéis arílicos, (2) substituição de anéis arílicos por
estruturas de heteroarilos e (3) hibridação molecular através de conjugação
com moléculas biologicamente ativas, são utilizadas para aumentar a
atividade biológica de chalconas (ÖZDEMIR et al., 2017). Elas geralmente
são sintetizadas através da reação de Claisen-Schmidt, em meio básico e
solventes polares. Devido à sua abundância em plantas e facilidade sintética,
as chalconas têm sido alvos de extensos estudos nos últimos anos (TABBI et
al., 2017).
Considerando-se as diversas atividades biológicas já reportadas para as
chalconas (GAONKAR; VIGNESH, 2017), uma importante área de
investigação farmacológica é o estudo da atividade anti-inflamatória.
Inflamação é uma resposta do organismo a alguma lesão tecidual e dá início
aos processos de reparação e cura. Porém, quando a inflamação se prolonga
muito, este processo deixa de ser funcional para o organismo, tornando-se
patológico, gerando uma inflamação crônica, podendo levar a danos
irreversíveis, ou até mesmo, necrose tecidual. Os fármacos anti-inflamatórios
não-esteroidais (AINEs) são amplamente utilizados para tratar os sinais e
sintomas da inflamação, seu efeito é devido a inibição de cicloxigenases
(COXs), impedindo estas de biosintetizar prostaglandinas a partir do ácido
araquidônico (AFONINA et al., 2017; CIDADE et al., 2016).
Existem dois principais tipos de COX, a COX-1, que é constitutiva e
participa de processos fisiológicos do organismo e a COX-2, que é induzida
durante processos dolorosos, inflamatórios e de febre. O grande problema
atual dos AINEs é devido a dores estomacais e até mesmo formação de
úlceras devido a inibição da COX-1, pois isso debilita a citoproteção gástrica.
Por este motivo, foram introduzidos na terapêutica fármacos que tem maior
seletividade para COX-2, os coxibes, apresentados como uma nova geração
dos AINEs, diminuindo assim as chances de problemas gastrointestinais
(CIDADE et al., 2016; SCHIMIDT et al., 2016). Os coxibes, no entanto,
apresentam efeitos colaterais cardíacos graves, sendo necessárias pesquisas
de novos fármacos com menos efeitos colaterais (SCHIMIDT et al., 2016).
No presente estudo foi utilizada triagem virtual baseada na estrutura do
alvo, com o docking, para a obtenção de moléculas possivelmente ativas
como inibidoras da COX-2.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
Fazer o design de séries de derivados chalcônicos-pirazólicos (2Z)-1,3difenil-2-(1H-pirazol-1-il)prop-2-en-1-ona, selecionando compostos por
meio de análises in silico para sintetizar e avaliar a possível atividade antiinflamatória in vitro para a COX-1 e COX-2.
3.2 Objetivos específicos
Realizar o design molecular de derivados de (2Z)-1,3-difenil-2-(1Hpirazol-1-il)prop-2-en-1-ona, aplicando substituintes sugeridos por Topliss, e
outros substituintes de possível interesse biológico.
Realizar testes in silico utilizando parâmetros farmacocinéticos, de
druglikeness, como a Regra dos 5 de Lipinski, de biodisponibilidade e
toxicidade, de modo verificar se as moléculas são passiveis de absorção
intestinal e baixa toxicidade.
Realizar testes in silico de docking molecular para todas as substâncias
propostas, verificando as de melhor energia de docking com o sítio ativo da
enzima COX-2, selecionando algumas para prosseguir com a síntese.
Sintetizar brometos de fenacila partindo de acetofenonas selecionadas.
Sintetizar os intermediários selecionados a partir dos brometos de
fenacila e derivados do pirazol.
Sintetizar os produtos (2)-1,3-difenil-2-(1H-pirazol-1-il)prop-2-en-1ona selecionados.
Realizar caracterização espectrofotométrica de Infravermelho, RMN
C e 1H e análise elementar, além de ponto de fusão dos compostos
sintetizados.
13

Realizar ensaios in vitro de avaliação de atividade anti-inflamatória,
relacionada as isoenzimas COX-1/COX-2, determinando o índice de
seletividade (IS).
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Inflamação
Inflamação, ou inflamar, do latim inflammare, significa “colocar fogo”,
implicando em cor vermelha, aquecimento e frequentemente, dor. Por este
motivo refere-se ao processo em que o corpo reage a alguma lesão, um
processo organizado e de extrema magnitude. Os estímulos que podem iniciar
uma resposta inflamatória incluem: infecções, traumas físicos, necrose
tecidual, corpos estranhos ou reações imunológicas, e, apesar destes
estímulos possuírem características diferentes, todas as reações inflamatórias
possuem as mesmas manifestações clínicas básicas (KUMAR; ABBAS;
ASTER, 2013, p. 31; TROWBRIDGE; EMLING, 1996, p. ix). As
manifestações clínicas da inflamação são classicamente conhecidas pelos
seguintes sinais e sintomas, denominados os sinais cardinais do processo
inflamatório (SAMPAIO, 2011, p. 160):
•

calor: aumento da temperatura no local;

•

rubor: vermelhidão, causado pelo aumento do fluxo sanguíneo;

•

edema: inchaço causado pela saída de fluídos dos vasos;

•

dor: provocada pela liberação de substâncias químicas próinflamatórias;

•

perda de função: alteração ou perda de função do tecido lesado.

Alguns sinais citados acima ocorrem devido a alterações vasculares.
Rubor e calor são consequências do aumento de fluxo sanguíneo, que por sua
vez é resultante da vasodilatação. O edema é devido ao aumento da
permeabilidade vascular, o que promove a exsudação de fluído, proteínas do
plasma e leucócitos. O aumento da permeabilidade vascular acontece, pois,
ao ocorrer a vasodilatação (aumento do calibre do vaso) as células endoteliais
se contraem, distanciando-se umas das outras e formando espaços entre as
células. A dor pode ser explicada pela liberação de citocinas e pela liberação
de EROs (espécies reativas de oxigênio) por células leucocitárias. Perda de
função ocorre quando o processo inflamatório não resolve a causa da
inflamação, estendendo-se e causando danos teciduais irreversíveis
(TROWBRIDGE; EMLING, 1996, p. 13-17).
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O início desse processo é acionado por mediadores químicos, que são
substâncias químicas que iniciam e/ou controlam o processo de inflamação.
Eles podem ser exógenos, provenientes de micro-organismos ou irritantes
químicos, ou endógenos, o corpo humano possui um arsenal de mediadores
da inflamação, cada um possuindo um papel específico (SAMPAIO, 2011,
p.157; TROWBRIDGE; EMLING, 1996, p. 27).
Quando ocorre uma lesão, o corpo necessita de uma resposta imediata,
o primeiro mediador envolvido nessa resposta é a histamina, mediador que já
está presente nos tecidos, sendo liberada no momento que ocorre uma lesão,
ou seja, rompimento celular. Ela é o único mediador que já se encontra
pronto, todos os outros necessitam ser produzidos em resposta a lesão. A
histamina, que está presente nos grânulos dos mastócitos espalhados pelo
tecido conjuntivo, depois de liberada liga-se aos receptores H1 das células
endoteliais dos vasos, promovendo a contração das mesmas e consequente
aumento da permeabilidade vascular. A histamina possui uma ação transitória
pois é rapidamente inativada (TROWBRIDGE; EMLING, 1996, p. 27-28).
Outros mediadores envolvidos na inflamação são os eicosanoides
(prostaglandinas e leucotrienos), que são derivados dos fosfolipídios de
membrana. Quando ocorre uma lesão, há rompimento de células,
consequentemente liberação dos fosfolipídios da membrana. Uma vez
liberados, esses fosfolipídios de membrana ativam fosfolipases lipossomais
(como a fosfolipase A2) presente nas células, essas fosfolipases convertem os
fosfolipídios em ácido araquidônico. Depois de formado, o ácido
araquidônico pode ser metabolizado por duas vias: a via da cicloxigenase e a
via da lipoxigenase. As lipoxigenases catalisam a formação de leucotrienos a
partir do ácido araquidônico, eles promovem a aderência dos neutrófilos nos
vasos sanguíneos e, também, agem como quimiotáticos. As cicloxigenases
estão envolvidas na formação das prostaglandinas e tromboxanos. As
cicloxigenases são os principais alvos dos medicamentos anti-inflamatórios
(SAMPAIO, 2011, p.161-162; TROWBRIDGE; EMLING, 1996, p. 32-34).
Outros mediadores químicos são as citocinas inflamatórias, como as
interleucinas IL-1, IL-6, o fator de necrose tumoral TNF, quimiocinas,
enzimas proteolíticas, fragmentos do sistema complemento, etc. (SAMPAIO,
2011, p. 162-163).
Ao contrário da inflamação aguda, que após instalada resolve-se em
pouco tempo, as inflamações crônicas são causadas pela exposição
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prolongada ao agente irritante, persistência da infecção, ou doenças
autoimunes e são caracterizadas por infiltração de células mononucleares
(macrófagos, linfócitos e plasmócitos). Elas podem ser subsequentes a uma
resposta inflamatória aguda não resolvida, ou pode se desenvolver sem uma
resposta aguda precedente (SAMPAIO, 2011, p.171-172; TROWBRIDGE;
EMLING, 1996, p. 119-120).
O processo inflamatório, possui consequências dependentes de vários
fatores como a natureza e intensidade da lesão, o local e tecido afetado e pela
habilidade do hospedeiro de realizar uma resposta. Tendo isso em mente,
podem decorrer deste processo, algumas respostas, sendo (1) a resolução da
inflamação, onde acontece regeneração e reparo, retornando a uma
normalidade estrutural e funcional, (2) inflamação crônica, caso o agente
inflamatório não seja removido, ou, (3) cicatrização, que ocorre quando a
lesão atinge tecidos que não se regeneram e estes são substituídos por tecido
conjuntivo (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2013, p. 41-42).
Para Serhan e Savill (2005), a resolução da inflamação pode ser
considerada como um componente integral do processo inflamatório. Há
evidências que sugerem que um processo ativo e coordenado de resolução é
iniciado após algumas horas do início da inflamação, como é citado no artigo,
o início (da inflamação) programa o fim. Após entrar no tecido inflamado os
granulócitos, principalmente neutrófilos, modificam a conversão do ácido
araquidônico à prostaglandinas e leucotrienos para lipoxinas, que iniciam o
término da inflamação. Prostaglandinas (como E 2 e D2) ativam a transcrição
de enzimas necessárias para iniciar a produção de lipoxinas, uma outra classe
de eicosanoide proveniente do ácido araquidônico, bem como resolvinas e
protectinas provenientes do ácido graxo poli-insaturado ômega-3. Neutrófilos
param de ser recrutados e então iniciam processo de apoptose, são
fagocitados por macrófagos, que liberam citocinas anti-inflamatórias e
reparatórias. O processo de resolução termina com a saída dos macrófagos do
tecido para o sistema linfático.
4.1.1 Fármacos inibidores da COX
Cicloxigenase (COX) é o alvo de alguns fármacos anti-inflamatórios
não esteroidais, estes fazem sua ação inibindo a produção de prostaglandinas.
A COX catalisa o primeiro passo na metabolização do ácido araquidônico,
convertem ácido araquidônico em prostaglandina H2 (figura 1), que é depois

26

modificada por isomerases de tecidos-específicos em outros prostanoides.
Esses prostanoides incluem prostaglandinas I2, D2, E2, F2α e tromboxanos A2,
que são mediadores de uma série de efeitos biológicos (SCHIMIDT et al.,
2016; KURUMBAIL et al., 1996).
Figura 1. Formação de prostaglandinas a partir do ácido araquidônico.

Fonte: Autor.

O mecanismo de síntese de prostaglandinas foi descrito por Hamberg e
Samuelsson em 1967. O passo chave no mecanismo proposto foi a formação
inicial de peróxidos bicíclicos (endoperóxidos) como produto inicial da
oxigenação de ácidos graxos poli-insaturados. Foi dado o nome de
cicloxigenase à enzima que realiza esse passo complexo de ciclização e
oxigenação. As principais diferenças entre a oxidação catalisada por COX e
a oxidação espontânea do ácido araquidônico são a taxa aumentada de
conversão e o alto grau de controle estereoquímico da reação enzimática (1
dos 64 possíveis isômeros predominam) (MARNETT et al., 1999).
Existem duas isoformas conhecidas da proteína de membrana COX, a
COX-1, que é constitutiva na maioria dos tecidos (por exemplo: miocárdio,
plaquetas, células parietais e dos rins), promove a produção fisiológica de
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prostaglandinas, responsáveis por agregação plaquetária, trombose,
citoproteção gástrica, etc.; e a COX-2, que é induzida por citocinas,
mitógenos e endotoxinas em células inflamatórias, não sendo detectada na
maioria dos tecidos, é responsável pelo aumento na produção de
prostaglandinas durante a inflamação. A maioria dos fármacos antiinflamatórios não esteroidais inibem ambas as isoformas da COX, com pouca
especificidade, o que leva a uma series de efeitos colaterais gástricos e renais
(SCHIMIDT et al., 2016; KURUMBAIL et al., 1996).
Esses efeitos adversos, limitam o uso de AINEs de maneira crônica,
uma vez que pode causar dispepsias, sangramento, úlceras e perfuração
estomacal. Havia uma hipótese então de que, se fosse inibida, apenas a COX2, esses AINEs ainda possuiriam os efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e
antipiréticos sem o risco de complicações gastrointestinais. Essa hipótese
levou ao desenvolvimento de inibidores de COX-2 seletivos, os coxibes, que
foram introduzidos na terapêutica em 1998. A seletividade dos coxibes é
classificada baseada na relação de seletividade COX-1 vs. COX-2 (figura 2).
Entre os AINEs, alguns são não seletivos ou levemente seletivos para COX1, enquanto outros (não coxibes) possuem seletividade para COX-2
(SCHIMIDT et al., 2016).
Antes mesmo dos coxibes serem aprovados, já foi antecipado que eles
poderiam constituir um risco cardiovascular, uma vez que a homeostase é
dependente de um equilíbrio de prostaciclina e tromboxano A2. A inibição de
da COX-2 muda o equilíbrio pró-trombótico/antitrombótico nas superfícies
endoteliais, por inibir a geração de prostaciclina, enquanto não altera a
produção de tromboxano A2, gerado pela COX-1. Outros fatores que
contribuem para a toxicidade cardiovascular dos coxibes incluem aceleração
da aterogênese, aumento da pressão arterial e risco de descompensação e
insuficiência cardíaca (SCHIMIDT et al., 2016).
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Figura 2. Seletividade relativa para COX-1 e 2 de diferentes AINEs.

Fonte: Adaptado de SCHIMIDT et al., 2016.

Além da geração de prostaglandinas, outra propriedade pouco
conhecida da COX-2 é a sua habilidade de metabolização de
endocanabinoides, como donoiletanolamina (AEA) e 2-araquidonoilglicerol
(2-AG). O metabolismo de endocanabinoides pela COX-2 não ocorre apenas
para que sua ação acabe, pelo contrário, ele gera análogos de prostaglandinas
derivadas desses endocanabinoides. O metabolismo da AEA e da 2-AG pela
COX-2 leva ao produção de PGH2-etanolamida (PGH2-EA) e PGH2-glicerol
éster (PGH2-G), respectivamente. Por conseguinte, o metabolismo mediado
por COX-2 dos endocanabinoides conduz à produção de PGD2-EA, PGE2EA, PGF2α-EA e PGI2-EA a partir AEA e PGD2-G, PGE2-G, PGF2α-G e PGI2G a partir de 2-AG (ALHOUAYEK; MUCCIOLI, 2014).
4.2 Testes in silico
Os testes in silico abordam, entre outros, aspectos da farmacocinética
das moléculas de estudo, como absorção, distribuição, metabolização e
excreção (ADME) através de programas computacionais. Nestes testes in
silico podem ser também incorporados os testes toxicológicos (T) (DE
BRITO, 2011). O uso destes modelos tem evoluído com avanços notáveis nas
áreas de correlação, predição, simplificação, automatização, entre outros
aspectos relevantes. Com a enorme demanda gerada pela produção em larga
escala de novas moléculas, os testes de ADMET in silico possuem uma maior
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aplicabilidade em comparação com os ensaios experimentais tradicionais
(MODA, 2007).
Para um fármaco oralmente administrado alcançar a circulação
sistêmica, ele precisa ser absorvido no trato gastrointestinal, e, para esse
fármaco possuir boa absorção intestinal, ele precisa ser solúvel em água e
fluídos intestinais aquosos, além de permear através da membrana intestinal
(EKINS; ROSE, 2002). No desenvolvimento de novos fármacos, uma
consideração importante a se fazer é se esse fármaco possui uma
biodisponibilidade oral alta. Por este motivo, na pesquisa e desenvolvimento
de novos fármacos, é importante entender quais as propriedades moleculares
que limitam a biodisponibilidade oral, para assim, facilitar o
desenvolvimento sustentável de novos fármacos (VEBER et al., 2002).
4.2.1 Ensaios ADMET in silico
O problema de prever a absorção passiva intestinal tem sido abordado
de várias maneiras. Lipinski e colaboradores (1997) desenvolveram um
modelo popular, simples e descritivo, chamado a Regra dos 5.
Para o desenvolvimento deste método foi analisado um conjunto de
2245 compostos, provenientes das seguintes bases de dados: United States
Adopted Name (USAN), International Nonproprietary Name (INN) e Word
Drug Index (WDI). A seleção destes compostos se deu da seguinte forma:
7894 compostos do WDI que possuíam dados no USAN foram selecionados,
bem como 6320 compostos que possuíam dados no INN, juntando as duas
listas, 8548 compostos possuíam nomes no USAN, INN, ou, em ambos.
Destes 8548 compostos, foram selecionados 3704 que possuíssem dados
clínicos, e foram então eliminados compostos que fossem peptídeos,
polímeros e outros compostos que não pudessem ser usados para realizar os
cálculos necessários (LIPINSKI et al., 1997).
Foi então, selecionado alguns parâmetros que, quando comparados a
esta lista de compostos selecionados, diriam se aquele parâmetro estaria ou
não envolvido na absorção oral, uma vez que todos os compostos da lista
possuem dados clínicos de pelo menos fase 2.
O peso molecular (PM) seria uma escolha obvia, segundo Lipinski e
colaboradores (1997), pois a literatura relata que conforme aumenta o peso
molecular, diminui a absorção intestinal e a passagem pela barreira
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hematoencefálica. Analisando a lista de 2245 compostos selecionados apenas
11% possuíam peso molecular maior que 500g/mol, e 8% maior que 600.
A lipofilicidade é expressa na relação da solubilidade em octanol/água
(1:1), e aparece em quase todas as análises de propriedades físico-químicas
relacionadas a absorção. Apenas cerca de 10% dos compostos selecionados
possuíam um ClogP maior que 5. O limite baixo não foi considerado uma vez
que na área da química medicinal, não é comum a síntese de compostos
excessivamente hidrofílicos.
O número de doadores e aceptores de hidrogênio também influenciam
na permeabilidade de uma substância, mesmo que existam doadores e
aceptores fracos ou fortes, Lipinski e colaboradores (1997) chegaram a
conclusão de que simplesmente contar o número de OH e NH, para doadores,
e O e N para aceptores, seria o suficiente para definir estes caráteres. Usando
a lista de compostos selecionadas, apenas 8% dos compostos possuíam mais
que 5 doadores de ligação de hidrogênio, e apenas 12% possuíam mais que
10 aceptores de ligação de hidrogênio.
A Regra dos 5 está associada, então, a estes quatro parâmetros: peso
molecular, ClogP e número de aceptores e doadores de ligação de hidrogênio.
Também foi reportado que compostos que agem como substratos para
transportadores biológicos são exceção da regra, uma vez que sua absorção
não depende de permeação em membrana bilipídica, estando entre estes os
antibióticos, antifúngicos, vitaminas e glicosídeos cardíacos (KERNS; DI;
CARTER, 2010, p. 63-64; LIPINSKI et al, 1997).
A análise das estruturas de candidatos a novos fármacos, como Lipinski
relatou na pioneira Regra dos 5, tem sido o principal guia ao correlacionar as
propriedades físicas com o desenvolvimento bem-sucedido de novos
fármacos. Porém, ainda assim, há limitações no que diz relação a
biodisponibilidade oral de fármacos em desenvolvimento (VEBER et al.,
2002). Por isso, para complementar esta regra, Veber e colaboradores (2002)
realizaram um estudo onde verificaram que um aumento de rigidez, calculada
através do número de ligações rotacionáveis, afeta positivamente a absorção.
Eles verificaram que em moléculas com menos de 10 ligações rotacionáveis,
mesmo as que possuíssem um peso molecular maior que 500g/mol, possuíam
uma biodisponibilidade maior que aquelas com mais de 10 ligações
rotacionáveis, mesmo que estas possuíssem um peso molecular menor que
500g/mol.
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Veber e colaboradores (2002), verificaram em sua pesquisa que, se
considerada aceitável uma biodisponibilidade oral >20-40%, (1) a área de
superfície polar (PSA) menor que 140Å2 e um número de ligações
rotacionáveis menor que 10 ou (2) a soma dos aceptores e doadores de
ligações de hidrogênio ser menor que 12 e o número de ligações rotacionáveis
ser menor que 10, poderiam ser bons critérios de aceitação na seleção de
compostos (KERNS; DI; CARTER, 2010, p. 64). Os resultados encontrados
sugerem então que um candidato a fármaco com flexibilidade e área de
superfície polar reduzida, sem nenhum critério específico referente a peso
molecular, aumenta o sucesso de produzir novos compostos com alta
biodisponibilidade oral (VEBER et al., 2002).
Veber concluiu que até que todas as enzimas envolvidas (no processo
de absorção e metabolismo de primeira passagem) estiverem completamente
definidas, tanto em modelos animais quanto em seres humanos, o sucesso na
química medicinal irá continuar sendo apenas uma questão de otimizar
probabilidades (VEBER et al., 2002).
Em 2016, Lipinski relata que a regra dos 5 ainda pode ser considerada
válida para a maioria das substâncias estudadas que possam vir a se tornar
fármacos. Ele relata, ainda, que há dois extremos, atualmente, no
desenvolvimento de fármacos: substâncias desenvolvidas em um laboratório
de síntese baseadas em química medicinal, sem contribuição da seleção
natural, e os produtos naturais, estes últimos sendo os que mais estão fora da
regra dos 5. Lipinski (2016) relaciona isso ao fato de que estas substâncias
podem mudar suas conformações devido a ligações intramoleculares de
hidrogênio e, basicamente, porque tiveram milhões de anos de seleção natural
para se adaptarem.
4.2.2 Triagem virtual
Triagem virtual é um ramo da química medicinal que já está bem
estabelecido e representa uma ótima ferramenta custo-efetiva seleção de
novos candidatos a fármacos. Esse método pode nortear a síntese e avaliação
de moléculas contra um alvo de interesse. Existem dois tipos principais de
triagem virtual, uma é a baseada no ligante, que se baseia na teoria de que
compostos parecidos possuam atividades semelhantes. O desenvolvimento
do candidato a fármaco não contém nenhuma informação do seu alvo, é
apenas baseado em similaridade de compostos já conhecidamente ativos.
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Pode ser feita através de mapeamento de grupos farmacóforos, ou seja,
regiões específicas de ligação do substrato a enzima que são essenciais para
a atividade (MUEGGE; OLOFF, 2010, p. 1-4).
Existe também a triagem virtual baseada na estrutura do alvo, que é onde
o docking, ou ancoragem molecular, é aplicado. Essa técnica pode triar
milhares de ligantes (que são geralmente pequenas moléculas a serem
testados) de bases de dados, ou bibliotecas, contra um alvo, no caso uma
proteína específica. O docking necessita de uma função de scoring (função
de pontuação) usado para ranquear as melhores interações ligante-proteína.
A melhor maneira de medir esse resultado é através da energia livre de
ligação entre o ligante e a proteína (MUEGGE; OLOFF, 2010, p. 14).
Docking molecular pode ser descrito como o método mais importante de
triagem virtual baseado na estrutura do alvo, isso por que ele pode predizer a
pose (conformação) que o ligante interage com a proteína, e qual é a
intensidade dessa interação (WANG et al., 2016).
4.2.3 Docking molecular
O progresso contínuo de tecnologias de identificação e determinação
estrutural do genoma, proteoma e metabolômica resultou em um crescimento
exponencial do conhecimento de biomacromoléculas que podem se
comportar como alvos para novos fármacos, ou novos compostos ativos. O
docking molecular possibilita muitas oportunidades para acelerar o processo
de descoberta de uma nova molécula ativa. Porém o docking e a pontuação
deste apresentam dificuldades, o primeiro, representa uma dificuldade
geométrica, ou seja, o posicionamento de uma estrutura sólida, definida em
coordenadas Cartesianas, dentro de uma cavidade de outra estrutura sólida.
Já o segundo, apresenta uma dificuldade físico-química, de avaliar e calcular
as trocas energéticas entre duas ou mais moléculas durante a formação do
complexo ligante-proteína (SPYRAKIS; COZZINI; KELLOGG, 2010, p.
601-602).
O método mais acessível de verificar essa energia de ligação, ou
interação, do complexo ligante-proteína é definir os sistemas em termos de
átomos e interações, e utilizar os princípios Newtonianos clássicos para
determina-los como bolas e molas, respectivamente, uma vez que o uso de
teoria quântica seria inviável para as macromoléculas que são aplicadas nessa
técnica (SPYRAKIS; COZZINI; KELLOGG, 2010, p. 602).
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Se excluída a formação de ligação covalente, o que acontece durante a
interação ligante-proteína são forças eletrostáticas. Interações entre cargas,
formais ou parciais, são comumente descritas como iônicas, dipolos ou
dipolos induzidos, sendo que, usualmente em modelagem molecular, apenas
as interações dipolo induzido-dipolo induzido são calculadas. Há de se
considerar também o efeito hidrofóbico, que apesar de não ser uma interação,
é uma propriedade que surge das ligações de hidrogênio, que atraem água do
ambiente para grupos funcionais polares, dessa maneira “empurrando”
entidades hidrofóbicas a se juntarem. Mesmo que esse efeito não seja uma
interação propriamente dita, a “interação hidrofóbica” é útil para explicar
associações entre grupos lipofílicos em ambientes aquosos, como é o caso do
docking, portando interações de van der Waals e π-π-stacking, por exemplo,
são descritas como hidrofóbicas (SPYRAKIS; COZZINI; KELLOGG, 2010,
p. 602).
Para um programa de docking, os dois componentes mais importantes
são o algoritmo de busca e a função de scoring, que determinam o poder de
amostragem e o poder de pontuação, respectivamente. O algoritmo de busca
deve ser capaz de explorar a superfície de energia livre, com a finalidade de
encontrar as melhores conformações de ligantes. Algoritmos de busca são
classificados em três principais grupos de acordo com a metodologia
empregada pra explorar a flexibilidade do ligante: sistemáticos,
determinísticos e estocásticos. Alguns programas utilizam dois ou todos esses
métodos (GUEDES; MAGALHÃES; DARDENNE, 2014).
Algoritmos sistemáticos exploram todos os graus de liberdade do
ligante durante a busca. Os métodos que empregam essa abordagem podem
ser classificados como exaustivos, construção incremental e conjunto
conformacional. Pesquisas exaustivas exploram sistematicamente os valores
de cada grau de liberdade de uma maneira combinatória, girando todos os
ângulos diédricos do ligante de acordo com uma faixa predeterminada de
valores e um conjunto de restrições iniciais. Evidentemente, ligantes mais
flexíveis terão um número maior de ligações rotativas, aumentando assim a
complexidade do problema de otimização de forma significativa. O programa
Glide (FRIESNER et al., 2004) emprega um algoritmo exaustivo de busca
sistemática. A construção incremental é uma abordagem de fragmentação
baseada na separação do ligante em fragmentos menores, seguida pela
seleção e docking de um fragmento base no sítio ativo do receptor. O ligante
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é então reconstruído incrementalmente ligando covalentemente os outros
fragmentos ao grupo base. Para abordar o problema da explosão combinatória
causada por essas abordagens, alguns programas empregam a estratégia de
conjunto conformacional, que faz o docking rigidamente de um conjunto de
conformações de ligantes geradas anteriormente ao sítio ativo. DOCK 4.0
(EWING et al., 2001) é um exemplo de programa de docking que usa essa
estratégia (GUEDES; MAGALHÃES; DARDENNE, 2014).
Em métodos determinísticos, o estado atual do sistema determina as
modificações a serem feitas, levando ao próximo estado. O resultado final é
altamente dependente da estrutura de entrada inicial porque, se as
configurações iniciais do sistema forem exatamente as mesmas, junto com
um conjunto particular de parâmetros, o estado final será sempre o mesmo
também. A minimização energética é um exemplo de método determinístico,
ela visa explorar o cenário energético usando o gradiente de energia
potencial, que dá a direção, levando o sistema ao mínimo local mais próximo.
O principal problema associado a essa estratégia é a incapacidade de superar
as barreiras energéticas para alcançar outros mínimos locais, explorando o
cenário energético com mais eficiência (GUEDES; MAGALHÃES;
DARDENNE, 2014).
Os métodos estocásticos alteram aleatoriamente todos os graus de
liberdade do ligante (translacional, rotacional e conformacional) em cada
etapa, gerando uma grande diversidade de soluções. Estas poses são avaliadas
de acordo com um critério probabilístico para decidir se cada uma será ou
não rejeitada. Monte Carlo (MC), Algoritmos Evolutivos (AE), Tabu Search
(TS) e Swarm Optimization (SO) são classes de algoritmos estocásticos. A
principal desvantagem desses métodos heurísticos é que não há garantia de
convergência para a solução ótima, e execuções múltiplas e independentes do
algoritmo são necessárias para maximizar a probabilidade de encontrar o
mínimo de energia global (GUEDES; MAGALHÃES; DARDENNE, 2014).
Métodos baseados em MC fazem mudanças aleatórias em todos os graus
de liberdade do ligante, e a minimização da energia é geralmente realizada
para cada conformação gerada. As poses são então aceitas ou rejeitadas de
acordo com o fator de Boltzmann, que considera as energias das soluções
antes e depois das mudanças aleatórias e da temperatura absoluta. Uma
variação importante desse método, conhecida como simulação de annealing,
aplica variações de temperatura para aumentar a probabilidade de encontrar
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o mínimo global, pois o aumento da temperatura pode permitir que algumas
barreiras de energia sejam superadas (GUEDES; MAGALHÃES;
DARDENNE, 2014).
Algoritmos Evolutivos são métodos de otimização baseados na teoria
da evolução de populações biológicas por meio de seleção natural para obter
soluções ótimas para um problema específico. Esses métodos são divididos
em três classes principais: algoritmos genéticos, programação evolutiva e
estratégias de evolução. As principais vantagens destes métodos são a
facilidade com que permitem fugir dos mínimos locais e a possibilidade de
identificar uma grande diversidade de soluções de baixa energia (GUEDES;
MAGALHÃES; DARDENNE, 2014). O programa GOLD (JONES et al.,
1997) utiliza um método de AE para realização do docking (GUEDES;
MAGALHÃES; DARDENNE, 2014).
A estratégia de Tabu Search explora o espaço de busca, fazendo
mudanças aleatórias nos graus de liberdade do ligante. Além de manter a
solução de energia mais baixa, esta estratégia analisa a similaridade de uma
pose de energia que não é a mais baixa com as geradas recentemente, usando
uma “lista Tabu”, que contém as soluções de energia mais baixas
encontradas. Uma pose é mantida apenas se for diferente de todas as soluções
listadas anteriormente. Essa abordagem impede que o algoritmo visite regiões
já exploradas (GUEDES; MAGALHÃES; DARDENNE, 2014).
A abordagem de Swarm Optimization, também conhecida como
inteligência de enxame, é inspirada no comportamento coletivo de agentes
como pássaros e formigas. De acordo com esse algoritmo, as mudanças
realizadas em uma solução atual são direcionadas para seguir a melhor pose
da população. Otimização de enxame de partículas e otimização de colônia
de formigas são duas variações da abordagem SO.
De um ponto de vista termodinâmico, a formação de um complexo
ligante-proteína deve ser um processo espontâneo e, portanto, pode ser
resumido na determinação da energia livre de Gibbs (∆G°). É realizada uma
medida do equilíbrio energético entre a proteína e o ligante em meio aquoso,
e pode ser representada pela seguinte equação:
∆G° = ∆H° − T∆S°

(1)

onde a contribuição entálpica (∆H°) representa a quebra e formação de
ligações de hidrogênio ou a formação de contatos específicos polares e não
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polares, e a contribuição entrópica (T∆S°) representa a liberação de água de
superfícies hidrofóbicas para o solvente e a perda de mobilidade
conformacional dos receptores e ligantes. A energia livre total de ligação
(∆G°ligação) pode então ser considerada a soma da energia de interação
proteína-ligante (∆G°int), menos a energia de solvatação do ligante, proteína
e complexo (∆G°lig solv, ∆G°prot solv, ∆G°complex solv, respectivamente), e as
mudanças entrópicas (T∆S°) e conformacionais (∆λ), como expresso na
equação geral abaixo (SPYRAKIS; COZZINI; KELLOGG, 2010, p. 604).
∆G°𝑙𝑖𝑔𝑎çã𝑜 = ∆G°𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑠𝑜𝑙𝑣 − ∆G°𝑝𝑟𝑜𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑣 − ∆G°𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑣 + ∆G°𝑖𝑛𝑡 −
𝑇∆S° + ∆λ
(2)
Para isso, é necessária uma função de pontuação, uma vez que durante
o processo de docking, os algoritmos de pesquisa investigam um grande
número (geralmente milhões) de conformações de ligantes. As funções de
pontuação utilizadas avaliam a qualidade dessas poses de encaixe, orientando
os métodos de busca em direção a conformações relevantes do ligante. Uma
função de pontuação deve ser capaz de distinguir os modos de ligação
observados experimentalmente, associando-os aos valores de energia mais
baixos do panorama energético, de todas as outras posições exploradas pelo
algoritmo de busca (previsão de poses). O segundo objetivo das funções de
pontuação é classificar adequadamente os ligantes ativos e inativos, ou seja,
fazer uma triagem. O terceiro, é que eles prevejam as constantes de afinidade
e ranqueiem corretamente vários compostos de acordo com sua potência
(estimativa de afinidade de ligação) (GUEDES; MAGALHÃES;
DARDENNE, 2014).
Vários métodos com vários níveis de complexidade foram
desenvolvidos para prever a energia livre de ligação. Os métodos mais
precisos costumam acarretar alto custo computacional, inviabilizando seu uso
em experimentos de triagem virtual nos quais centenas ou milhares de
ligantes são avaliados. O uso de funções de pontuação continua a ser a
principal alternativa de baixo custo computacional para prever a afinidade de
ligação em experimentos de triagem virtual. Embora não exista uma função
universal que tenha uma confiabilidade significativa para todos os sistemas
moleculares, algumas estratégias melhoraram as previsões de afinidade de
ligação, como, o desenvolvimento de funções de pontuação específicas para
certos alvos. As funções de pontuação podem ser divididas em três classes:
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baseada em campo de força, empírica e baseada em conhecimento
(GUEDES; MAGALHÃES; DARDENNE, 2014).
As funções baseadas em campo de força são derivadas de um campo de
força clássico e consistem em uma soma de termos de energia. Este tipo de
função de pontuação geralmente considera as energias de interação do
complexo proteína-ligante (termos não ligados) e a energia do ligante interno
(termos ligados e não ligados). Os principais problemas em relação ao uso de
funções de pontuação baseadas em campo de força estão relacionados a
choques atômicos decorrentes de forte repulsão a curtas distâncias, resultante
do potencial de Lennard-Jones e da superestimação de interações entre
átomos carregados (GUEDES; MAGALHÃES; DARDENNE, 2014).
Algumas variações foram desenvolvidas para abordar estes efeitos
indesejáveis, e termos adicionais foram incluídos para calcular outras
propriedades, por ex. o efeito de solvatação (SHOICHET et al., 1999;
ZHANG et al., 1997). Exemplos de programas de docking que
implementaram funções de pontuação baseadas em campos de força incluem
GOLD (VERDONK et al., 2003) e AutoDock (MORRIS et al., 1998).
As funções de pontuação empírica foram desenvolvidas para reproduzir
dados experimentais de afinidade de ligação com alta precisão. Essas funções
são baseadas na ideia de que é possível correlacionar a energia livre de
ligação a uma soma ponderada de variáveis não relacionadas. Os coeficientes
associados com os termos funcionais podem ser obtidos através de uma
análise de regressão utilizando dados de afinidade de ligação conhecidos de
estruturas experimentalmente determinadas. Uma função de pontuação
empírica pode ser decomposta em vários termos que estão relacionados com
propriedades específicas de interesse, como interações de van der Waals,
ligações de hidrogênio e entropia (GUEDES; MAGALHÃES; DARDENNE,
2014). Um exemplo de função de pontuação empírica inclui o GlideScore
(FRIESNER et al., 2004; FRIESNER et al., 2006).
As funções baseadas em conhecimento foram desenvolvidas com base
na análise estatística de pares de átomos interativos a partir de complexos
proteína-ligante com estruturas tridimensionais disponíveis. Esses dados de
átomos pareados são convertidos em um pseudopotencial, também conhecido
como potencial de força média, que descreve as geometrias preferidas dos
átomos pares de proteína-ligante. Essa estratégia tende a capturar a
complexidade físico-química dos efeitos de ligação mais específicos. No
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entanto, ela é altamente dependente do número e diversidade das estruturas
experimentais utilizadas. É importante notar que não existe nenhuma função
de pontuação universal que possa ser aplicada com sucesso a todos os estudos
de docking (GUEDES; MAGALHÃES; DARDENNE, 2014).
Wang e colaboradores (2016) testaram 10 programas de docking, 5
programas acadêmicos e 5 comerciais, e avaliaram suas capacidades de
determinar corretamente a pose de interação e a capacidade de ranquear
corretamente os compostos mais ativos. Na prática, foi avaliado o algoritmo
de busca e função de scoring mais eficientes. Os cinco programas de livre
acesso para acadêmicos são AutoDock 4.2.6, AutoDock Vina 1.1.2, LeDock
1.0, rDock 2013.1, e UCSF DOCK 6.7, e os cinco programas comerciais são
LigandFit 2.4, Glide 67011, GOLD 5.2, MOE Dock 2014.0901, e SurflexDock 2.706.13302. Os resultados apresentados mostram que os programas
GOLD e LeDock possuíram a melhor capacidade de prever corretamente as
poses de interação dos ligantes, conforme as poses cristalográficas do mesmo.
Com relação a capacidade de triagem de vários ligantes, o AutoDock Vina
apresentou a melhor capacidade de scoring. Isso sugere que programas
comerciais não mostram uma melhor performance que os de livre acesso
acadêmico, como era esperado (WANG et al., 2016).
Em uma análise de publicações de 1990 até 2013, Chen (2015) mostrou
que os programas de docking mais utilizados são AutoDock, GOLD e Glide,
escolheu-se então o AutoDock Vina, que é um programa feito a partir do
AutoDock, sendo mais rápido, moderno e também muito utilizado
atualmente, para realização esse projeto.
Para permitir a pesquisa do grande espaço conformacional disponível
para um ligante em torno de uma proteína, o AutoDock e o Vina usam um
método baseado em grid (grade) para permitir a avaliação rápida da energia
de ligação de conformações experimentais. Neste método, a proteína alvo
está incorporada no grid. Então, um átomo é sequencialmente colocado em
cada ponto do grid, a energia de interação entre o átomo e a proteína é
calculada, e o valor é armazenado no grid. Este grid de energias pode então
ser usado como uma tabela de consulta durante o docking (MORRIS et al.,
2009).
O AutoDock utiliza um algorítmo de busca evolutivo, do tipo genético.
Específicamente é utilizado um Algorítmo Genético Lamarkiano (MORRIS
et al., 2009; MORRIS et al., 1998). Uma pesquisa de simulação de annealing
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além do tradicional algoritmo genético de busca são empregados em seu
sucessor, o AutoDock4. Além disso, o AutoDock4 permite uma flexibilidade
limitada do receptor (MORRIS et al., 2009).
O AutoDock Vina (TROTT; OLSON, 2010), é apresentado como um
novo programa para docking molecular e triagem virtual, mais rápido e com
maior precisão das previsões do modo de ligação que o AutoDock4. O
AutoDock Vina calcula automaticamente os mapas de grid e agrupa os
resultados de maneira transparente para o usuário. O AutoDock Vina, utiliza
um otimizador estocástico global, neste algoritmo de busca, uma sucessão de
etapas consistindo em uma mutação e uma otimização local são tomadas, com
cada etapa sendo aceita de acordo com o critério Metropolis de escolha
randômica. Nessa implementação, é usado um método de quase-Newton
(busca mínimos locais), que usa não apenas o valor da função de pontuação
mas também seu gradiente, como as derivadas da função de pontuação em
relação aos seus argumentos. Os argumentos, nesse caso, são a posição e
orientação do ligante, bem como os valores das torções para as ligações ativas
rotáveis no ligante e resíduos flexíveis, se houver (TROTT; OLSON, 2010).
4.3 Chalconas
Encontradas em abundância na natureza, em plantas rasteiras ou
superiores, as chalconas, seus análogos e derivados sintéticos, são alvo de
estudos de isolamento, identificação e investigação de propriedades
biológicas (NI, MENG, SIROSKI, 2004).
Chalconas possuem uma grande importância, tanto naturalmente, pois
são precursoras na biossíntese de flavonoides, como também sinteticamente,
pois possuem uma síntese relativamente fácil e, ainda, podem ser usadas
como precursoras de vários compostos (GOMES et al., 2017; SINGH;
ANAND; KUMAR, 2014). As chalconas possuem uma vasta distribuição em
frutas, vegetais, especiarias e chás. São flavonoides de cadeia aberta e,
quimicamente, consistem em dois anéis aromáticos ligados por um sistema
de três carbonos, sendo uma α,β-insaturação e um grupo carbonila, e, tanto
elas como seus análogos sintéticos possuem uma vasta gama de atividades
biológicas (figura 3) (GOMES et al., 2017; NOWAKOWSKA, 2007,
ZHUANG et al., 2017).
A atividade biológica das chalconas está provavelmente ligada à sua
insaturação em conjugação com o grupo funcional carbonila, uma vez que a
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remoção deste grupo as torna inativas. Quimicamente, as chalconas podem
existir nas formas cis e trans e podem ser facilmente ciclizadas a flavonoides
por uma adição de Michael. Sua síntese é bem documentada na literatura,
acontece através de uma condensação de Claisen-Schmidt sob condições
homogêneas, na presença de ácido ou base. Kostanecki e Tambor (1899)
foram os primeiros a sintetizar uma série de produto cromóforos naturais,
compostos de uma ponte carbonila e α,β-insaturação, e os chamaram de
chalconas. Tradicionalmente é usado um meio fortemente alcalino, na
presença de NaOH, KOH, Ba(OH)2, etc. O uso de ácidos de Lewis, como
ácido p-tolueno sulfônico, B2O3, RuCl3, AlCl3, BF3 e HCl, também já foi
demonstrado (SINGH; ANAND; KUMAR, 2014; ZHUANG et al., 2017).
Figura 3. Estrutura básica das chalconas.

Fonte: Autor.

As chalconas naturais geralmente ocorrem na forma hidroxilada ou
polihidroxilada, metoxilada, ou ainda uma mistura, com hidroxilas e
metoxilas. Já é reportado em literatura as atividades biológicas de chalconas,
sendo as principais: anti-inflamatória, antimicrobiana, antifúngica,
antioxidante, citotóxica, antitumoral e anticâncer (GOMES et al., 2017;
NOWAKOWSKA, 2007). Por constituírem uma classe de compostos
clinicamente importantes, muitos derivados de chalconas de origem natural
ou sintética têm sido biologicamente avaliados.
Zhuang e colaboradores (2017) relatam chalconas como sendo
estruturas privilegiadas, e não promíscuas, de grande interesse prático, pois
mostraram inúmeras atividades biológicas interessantes com potencial
clínico contra várias doenças. Foi relatado que as chalconas atraíram
considerável interesse de pesquisa em várias áreas, com mais de 1300
publicações nos últimos cinco anos. Os tópicos de pesquisa incluem o
isolamento de novos derivados de chalconas, o desenvolvimento de novas
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metodologias sintéticas, a avaliação de propriedades biológicas e a
exploração do mecanismo de ação, incluindo identificação de alvos.
Uma série de chalconas metoxiladas (2,4-dimetóxi e 3,4,5-trimetóxi)
apresentaram atividade anticâncer, anti-inflamatória e antioxidante. Foram
avaliadas 5 linhagens de células de câncer humano, mostrando que o
composto denominado de 3s, possuiu uma inibição completa das células a
uma concentração de 10µM, sendo melhores que os controles. Este
composto, entre outros, também apresentou atividade anti-inflamatória,
inibindo a produção de TNF-α e IL-6, sendo melhores ou comparáveis ao
controle, dexametasona. Autores acreditam que o composto 3s (figura 4),
pode ser um composto líder (lead) no desenvolvimento de novos agentes para
combater o câncer (BANDGAR et al., 2010).
Chen e colaboradores (2018) investigaram os efeitos de uma chalcona
substituída (L6H21, figura 4) na resposta inflamatória induzida por
sobrecarga lipídica. Foi encontrado que L6H21 reduziu significativamente a
expressão de citocinas inflamatórias induzidas pelo ácido palmítico em
macrófagos, inibindo as vias de sinalização da proteína-quinase ativada por
mitógenos (MAPK) e do fator nuclear κB (NFκB). A L6H21 também reduziu
a fibrose nos tecidos renais e cardíacos e os índices de resposta inflamatória
nos camundongos knockout para Apolipoproteína E (ApoE -/-) alimentados
com uma dieta rica em gorduras. Estes efeitos in vivo foram também
associados com a inibição da sinalização de MAPK e NFkB por L6H21. Estas
descobertas sugerem fortemente que L6H21 pode ser um agente potencial
para lesões induzidas por dieta rica em gordura no coração e nos rins.
Figura 4. Estrutura composto 3s e L6H21.

Fonte: BANDGAR et al., 2010; CHEN et al., 2018.
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4.4 Pirazóis
Os heterociclos estão entre os compostos mais pesquisados atualmente
ao redor do mundo. São compostos que possuem pelo menos dois elementos
diferentes em seu anel e considera-se que sejam de grande relevância para a
química orgânica e medicinal (CHERUKUPALLI et al., 2017; KHAN et al.,
2016). Mais da metade dos compostos orgânicos conhecidos até hoje
consistem em heterociclos, o que torna essa classe de compostos muito
importante, pois possuem uma significante atividade biológica (BANERJEE,
2017). Muitos fármacos naturais e sintéticos conhecidos atualmente possuem
um anel heterocíclico em sua molécula como, por exemplo, codeína, morfina,
atropina, diazepam, metronidazol e muitos outros (SELVAM et al., 2012).
Pirazóis são uma classe de heterociclos ativos biologicamente que estão
se tornando muito importantes para a indústria farmacêutica, química e
agropecuária. O núcleo pirazólico é formado por um anel aromático de cinco
membros que possui dois átomos adjacentes de nitrogênio (figura 5). Pirazóis
e seus derivados representam uma das classes de compostos mais ativos
biologicamente. Considerando os medicamentos que possuem o núcleo
pirazólico estão o celecoxibe, rimonabanto e outros demonstrados na figura
6 (KHAN et al., 2016; LI, ZHAO, 2014; LI et al., 2017).
Figura 5. Estrutura e posições de substituição do pirazol.

Fonte: Autor.
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Figura 6. Estruturas de fármacos e candidatos a fármacos contendo o núcleo
pirazólico e seus usos clínicos.

Fonte: Adaptado de KARROUCHI et al., 2018.

Knorr foi o primeiro a sintetizar um derivado pirazólico em 1883, o que
levou a descoberta da antipirina e seus derivados. Os pirazóis ganharam muita
atenção depois que um derivado de pirazolona foi usado para tratar dor,
inflamação e febre em 1884. Desde então, os pirazóis e derivados pirazólicos
tem sido alvos de pesquisas como anti-inflamatórios, analgésicos e
antipiréticos. Além destas atividades, pirazóis possuem diversas outras
atividades biológicas como antimicrobiana, anticâncer, citotóxica, antihipertensiva, anticonvulsivante, hipoglicêmica, antimicobactéria, antiviral,
inseticida, antidepressiva, etc. (KÜÇÜKGÜZEL; ŞENKARDEŞ, 2015).
Alguns compostos pirazólicos, derivados de chalconas, foram
sintetizados e testados quanto a sua atividade anti-inflamatória e antioxidante.
Inicialmente, foram sintetizadas chalconas que foram, posteriormente,
tratadas com fenilhidrazinas, obtendo os derivados pirazólicos. Para a
atividade anti-inflamatória, foi analisada a capacidade de bloquear a enzina
fosfolipases A2 (sPLA2), envolvida logo no início do processo inflamatório.
Os resultados mostram que todos os derivados sintetizados inibem a sPLA2
de forma dose-dependente. A atividade antioxidante foi medida como a
capacidade de sequestrar radicais no método de DPPH, e foi observado que
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alguns dos compostos, os que continham flúor, metóxi, metil e não
substituídos na posição para do anel benzênico, possuíam excelente atividade
antioxidante, superior ao controle (PRABHUDEVA et al., 2017).
Uma série de novos derivados pirazólicos com potencial de inibição da
COX-2 e 5-LOX foram desenhados, 20 compostos foram sintetizados através
de hibridização de pirazóis com cumarinas substituídas. O composto mais
potente mostrou inibição superior aos controles, celecoxibe e zileutona. Foi
concluído que as porções trimetóxiacilhidrazona, benzenosulfonamida, anéis
de pirazol e cumarina e o linker carbonila foram as que contribuíram para a
atividade de inibição COX-2 e 5-LOX, seletivamente, segundo dos estudos
de docking molecular (SHEN et al., 2017).
Compostos pirazóis-hidrazona (figura 7), derivados do celecoxibe,
foram sintetizados e avaliados quanto a sua atividade inibitória de COX-1/2
e 5-LOX (lipoxigenase) in vitro, atividade anti-inflamatória in vivo e docking
molecular com a enzima COX-2. Os resultados mostraram que um dos
compostos (4b) apresentou maior atividade inibitória e maior índice de
seletividade para COX-2 (CI50= 0,58µM, IS= 10,55) que o celecoxibe (CI50
= 0,87 µM, SI = 8,85). Já o composto 4a mostrou maior atividade para 5LOX (CI50= 1,92µM) em comparação com a zileutona (CI50= 2,43 µM). A
atividade anti-inflamatória in vivo foi realizada conforme o teste do edema
em pata induzido por carragenina, e mostrou que o composto 4f possuiu
maior efeito que o celecoxibe em inibir o edema, e, ainda, o docking
molecular mostrou que alguns compostos possuem melhor energia de
interação com a COX-2 também (ABDELGAWAD; LABIB; ABDELLATIF, 2017).
Figura 7. Estrutura dos compostos 4a, 4b e 4f.

Fonte: ABDELGAWAD; LABIB; ABDEL-LATIF, 2017.
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É notável, então, que compostos pirazólicos e chalcônicos possuem
atividades biológicas de interesse para a pesquisa de novos compostos ativos
com atividade anti-inflamatória, inclusive no que diz respeito a inibição de
COXs. Sendo assim, foram selecionados para compor a estrutura base das
moléculas que serão desenhadas e, posteriormente, testadas neste trabalho.
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5 MATERIAIS E MÉTODOS
5.1 Design e análise in silico
Para o planejamento das moléculas, selecionou-se a estrutura base das
chalconas, classe já bem estudada pelo nosso grupo de pesquisa NIQFAR
(Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas) (ARINS, 2015; CORRÊA
et al., 2001; DA COSTA, 2015; ORTOLAN, 2013; PADARATZ, 2009;
ROCHA, 2012; SANTOS et al., 2006; SOUZA, 2011). Essa estrutura foi
associada, ainda, ao anel pirazólico sem substituintes e o 3,5-dimetil pirazol,
adicionando mais uma variável. A funcionalização ocorreu através de
substituintes nos anéis aromáticos A (ligado a carbonila) e B (ligado a
insaturação) da chalcona. Os substituintes de Topliss (1972) no anel A, sendo
estes, sem substituinte, 4-metil, 4-metóxi, 4-cloro e 3,4-dicloro. E, no anel B,
utilizou-se 30 diferentes substituintes com possível atividade biológica
segundo a literatura, e, conforme a disponibilidade de reagentes em
laboratório. Sendo assim, foi gerada uma biblioteca de 300 compostos, sendo
10 séries de 30 compostos cada, segundo o quadro 1.
Quadro 1. Série de compostos a serem testados in silico.

Nome da série

Estruturas
O

Série 1A

N
N

R

O

Série 1B

N
N

R
O

Série 1C
O

N
N

R
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Quadro 1. Série de compostos a serem testados in silico (continuação).
O

Série 1D

N

Cl

N

R

O
Cl

Série 1E

N

Cl

N

R

O

Série 2A

N
N

R

O

Série 2B

N
N

R

O

Série 2C
O

N
N

R

O

Série 2D
Cl

N
N

R

O
Cl

Série 2E
Cl

N
N

R

Legenda: R= 4-H; 2-CH3; 4-CH3; 2-OCH3; 3-OCH3; 4-OCH3; 4-Cl; 3,4-Cl2; 2-Cl;
2,6-Cl2; 4-CN; 4-F; 4-Br; 2-COOH; 2-NO2; 3-NO2; 4-NO2; 2-OH; 4-OH; 3,4-OH; 3-
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Br-4-OH; 4-NCH(CH3)2; 4-NHCOCH3; 3,5-OCH3-4-OH; 4-OCOCH3; 4OCH(CH3)2; 2-OH-4-NCH2CH3; 3-OCH3-4-OH; 4-Br-3-OCH2CH3; 2-OH-5-Br.

As moléculas foram desenhadas com o programa ACD/ChemSketch 2.1
Advanced Chemistry Development, Inc. (ACD/Labs) versão freeware.
5.1.1 Ensaios ADMET in silico
A partir das moléculas desenhadas no ACD/ChemSketch 2.1, foram
gerados os SMILES, no próprio programa, para cada molécula e a análise foi
feita através da ferramenta online SwissADME, através do site swissadme.ch,
que fornece informações como parâmetros físico-químicos, lipofílicos, de
solubilidade em água, de farmacocinética, druglikeness (onde são avaliados
modelos de filtros baseados em regras, como a pioneira Regra dos Cinco de
Lipinski, e outras, como Veber, Egan, Ghose e Muegge) e ainda parâmetros
de química medicinal como facilidade de síntese e análise de fragmentos
potencialmente problemáticos ou tóxicos (DAINA; MICHIELIN; ZOETE,
2017).
5.1.2 Docking molecular
O docking foi realizado, com auxílio do acadêmico Thales Uchoa da
Costa Sobrinho, utilizando o programa AutoDock Vina (TROTT; OLSON,
2010), onde o ligante se comporta como flexível. Todos os ligantes foram
modelados no ACD/ChemSketch 2.1, sendo estes submetidos a posterior
optimização geométrica no programa Chimera 1.12 (PETTERSEN et al.,
2004).
Por meio do RSCB Protein Data Bank, obteve-se a estrutura
cristalográfica da enzima Cicloxigenase-2 (código no PDB: 3LN1)
complexada com inibidor seletivo celecoxibe. Após a separação da estrutura
da COX-2 em cadeias, o receptor foi preparado com a remoção de solventes,
adição de hidrogênios polares e adição de cargas sendo que os aminoácidos
incompletos foram completados pelo banco de dados de rotâmeros de
Dunbrank através do programa Chimera 1.12. No AutoDock Vina,
selecionou-se a caixa referente ao sítio ativo da enzima (Cadeia A), nas
seguintes coordenadas X= 30, Y= -23, Z=-15, e tamanho de caixa 34 pontos
em todas as direções, essas medidas foram selecionadas com o programa
AutoDock Tools (MORRIS et al., 2009). Admitiu-se o ligante como flexível
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em número máximo de 6 poses, com exaustão de 14, sendo selecionadas e
apresentadas pelas menores energias.
5.1.3 Cálculo RMSD
O cálculo do RMSD (root mean square deviation) foi utilizado para a
validação do docking. Ele promove a comparação entre uma molécula no sítio
ativo da enzima na forma cristalizada, com a pose de docking desta mesma
molécula. Se o RMSD for ≤2 Angstrons o método de docking foi considerado
válido.
Para isso, foi realizado o docking do celecoxibe, na COX-2 (3LN1
obtida do PDB), em seguida a pose de menor energia de ligação foi
comparada, através do cálculo do RMSD, com a pose cristalográfica do
celecoxibe. Esta comparação foi feita pelo programa Chimera 1.12, função
match.
5.1.4 Imagens das poses
Após o docking, as poses dos ligantes foram analisadas utilizando
Chimera 1.12 (PETTERSEN et al., 2004) e AutoDock Tools (MORRIS et al.,
2009), sendo que as interações de repulsão e ligação de hidrogênio foram
representadas para o complexo ligante-receptor. Produziu-se imagens da área
superficial do sítio ativo para compreendimento das regiões hidrofóbicas e
das regiões com forças eletrostáticas.
5.2 Síntese
Os compostos foram selecionados para síntese, conforme critérios de
energia de docking, acessibilidade de reagentes, mudança de parâmetros
eletrônicos e possibilidade de síntese.
5.2.1 Síntese de brometos de fenacila
Para a síntese dos brometos de fenacila utilizou-se acetofenonas
substituídas (4-H, 4-Cl e 4-OCH3) 1mmol e 1mmol de tribrometo de piridina
90% (valor corrigido) em ácido acético. A mistura foi submetida a irradiação
de micro-ondas por 30 minutos a 80°C com uma potência máxima de 250W.
Ao término das reações, estas foram vertidas em água fria para ocorrer a
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precipitação. O produto precipitado era filtrado, e seco em dessecador com
sílica gel como agente secante. Não foi necessária recristalização.
Figura 8. Síntese geral dos brometos de fenacila.

5.2.2 Síntese dos intermediários feniletanona-2-(3,5-dimetilpirazol)
Para a síntese dos derivados 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)-1-feniletan1-ona, aqui referidos como feniletanona-2-(3,5-dimetilpirazol), foi
misturado, em um balão de vidro, 0,5mmol de 3,5-dimetilpirazol, 0,05mmol
de brometo de fenacila substituído, 1mmol de carbonato de potássio anidro e
3ml de acetonitrila. A mistura reacional foi submetida a irradiação de microondas, modo de recipiente aberto (open vessel), onde não é utilizado pressão,
a uma temperatura de 80°C e potência máxima de 250W, por 40 minutos
(figura 9). Ao término das reações, estas foram vertidas em água fria para
ocorrer a precipitação. O produto precipitado foi filtrado, e seco em
dessecador com sílica gel como agente secante. A recristalização foi feita
com ciclohexano, se necessário.
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Figura 9. Síntese dos derivados feniletanona-2-(3,5-dimetilpirazol) através da síntese
assistida por micro-ondas.

5.2.3 Síntese
pirazol)

dos

produtos

1,3-difenil-2-propenona-2-(3,5-dimetil

Para a síntese dos derivados (2Z)-2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)-1,3difenilprop-2-en-1-ona, aqui referidos como 1,3-difenil-2-propenona-2-(3,5dimetilpirazol), foi adicionado 0,5mmol do respectivo derivado feniletanona2-(3,5-dimetilpirazol), 0,5mmol do respectivo benzaldeído, e foi testado uma
série de catalizadores, como NaH, NaOH, EtO-Na+ e K2CO3, e solventes,
como DMF, acetonitrila e etanol, afim de verificar as melhores condições,
como temperatura e tempo (figura 10). Ao término das reações, estas foram
vertidas em água fria para ocorrer a precipitação. O produto precipitado foi
filtrado, e seco em dessecador com sílica gel como agente secante. A reação
foi monitorada até seu término por CCD. Quando necessário, os compostos
foram recristalizados em ciclohexano.
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Figura 10. Síntese geral dos derivados 1,3-difenil-2-propenona-2-pirazol.

5.3 Procedimentos de caracterização dos compostos
Todas as reações foram acompanhadas por cromatografia em camada
delgada (CCD), utilizando sistema de eluente hexano:acetato de etila na
proporção 8:2, para verificar a evolução e o término das reações. Quando a
reação utilizava irradiação de micro-ondas, era feita uma CCD ao término do
tempo ajustado.
Os produtos obtidos foram caracterizados por ponto de fusão (PF),
utilizando aparato de aquecimento digital por bloco metálico Micro-Química
APF-01 (Micro-Química, Florianópolis, SC, Brasil), por determinação direta,
sem curva de calibração. A caracterização adicional foi feita utilizando a
técnica de espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H e
13
C, com um aparato Bruker ADVANCE DPT-300 a 300 MHz para 1H e
75,47MHz para 13C (Bruker, Karlsruhe, Alemanha). Nas análises de RMN,
os compostos foram dissolvidos em solventes deuterados, tendo o
tetrametilsilano (TMS) como padrão interno. Análises espectroscópicas
adicionais, como espectrometria de infravermelho por transformada de
Fourier (FT-IR), com um espectrômetro IR-Prestige – 21 (Shimadzu Inc. –
Tokio, Japão), foram realizadas para os compostos finais. A análise elementar
foi realizada com um aparato Perkin Elmer 2400 Series II CHNS/O System Elemental Analyzer (Perkin Elmer - Massachusetts, USA), operando em três
modos: CHN, CHNS e Oxigênio, na faixa de temperatura de 100oC a 1100oC.
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5.4 Avaliação da atividade inibitória in vitro
Foram realizados testes de inibição enzimática in vitro para COX-1 e
COX-2 através do kit para ensaio imunoenzimático COX (ovine) Inhibitor
Screening Assay Kit (nº 560101, Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, EUA),
seguindo as instruções do fabricante. Os ensaios foram realizados no
Laboratório de Bioquímica do Hospital Universitário – UFPI pela pósgraduanda Geruza Rizzi.
Os compostos sintetizados e o controle (celecoxibe) foram dissolvidos
em DMSO. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Após a
dissolução foram preparadas soluções iniciais na concentração de
100µmol/mL, através da adição de 160µL da solução tampão (0,1M Tris-HCl
pH 8,0 contendo 5mM de EDTA e 2mM de fenol), 10µL da enzima (COX-1
ou COX-2), 10µL de heme e 10µL da solução dos compostos ou controle. A
reação foi incubada por 5 minutos a 37ºC e posteriormente, foi adicionado
10µL de solução de ácido araquidônico na concentração de 100mmol/mL.
Após exatamente 2 minutos, a reação foi parada pela adição de 30µL de
solução saturada de cloreto de estanho (SnCl2) em HCl 1M, retiradas do
banho maria, agitadas em vortex, e incubadas por 5 minutos a temperatura
ambiente.
Um volume de 50µL dessas soluções foram transferidos para novos
poços pré-marcados com anticorpos monoclonais, e, posteriormente
adicionados 50µL PG Screening AChE Tracer (PG-acetilcolinesterase
marcado, ou PG-marcado) e 50µL de PG Screening Antiserum (antissoro PG)
e incubados por 18 horas a temperatura ambiente em agitador orbital. Os
poços foram então lavados três vezes com tampão de lavagem e foi
adicionado 200µL de Reagente de Ellman, incubados por 60 minutos no
escuro, e foi, então, realizada a leitura por leitor de microplacas em 405nm
de absorbância.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados a seguir serão mostrados na ordem de síntese e
caracterização, seguido de ensaios in silico e in vitro, apenas para facilitar o
entendimento. Ressalva-se que toda a biblioteca de 300 compostos foi
submetida a análises in silico antes da síntese. Os resultados da síntese,
caracterização, parâmetros ADMET in silico e docking serão mostrados
apenas para os seis compostos sintetizados.
A seleção dos compostos a serem sintetizados se deu através da energia
de docking obtida para os compostos, além disso, disponibilidade de
reagentes no laboratório e possibilidade de síntese, uma vez que esta etapa se
mostrou como um desafio. Os compostos e seus códigos são apresentados no
quadro 2, a seguir.
Quadro 2. Compostos sintetizados no presente trabalho.

Composto

Estrutura

Composto

2A11

2A7

2A23

2D11

2A17

2C7

Estrutura
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6.1 Síntese
A síntese dos compostos foi proposta em três etapas sendo estas (1)
síntese de brometos de fenacila, (2) síntese de intermediários feniletil-2pirazol, a partir dos brometos de fenacila e o 3,5-dimetilpirazol, e (3) síntese
dos produtos finais a partir dos intermediários feniletil-2-pirazol e
benzaldeídos substituídos. Sendo que os substituintes de Topliss propostos
para o anel A são provenientes dos brometos de fenacila e os substituintes do
anel B, dos benzaldeídos substituídos.
6.1.1 Síntese dos brometos de fenacila
A síntese dos brometos de fenacila substituídos se deu por reação de
acetofenonas substituídas e o tribrometo de piridina em quantidades
equimolares. A princípio, testou-se três solventes, sendo estes o ácido acético,
etanol e metanol. Todas as reações foram realizadas sob irradiação de microondas. O ácido acético foi o solvente que obteve o melhor resultado, sendo
usado para a síntese dos demais brometos de fenacila. Obteve-se rendimentos
de 60 a 80%, sem impurezas. Os pontos de fusão encontrados foram de
50,5°C para o não substituído, 72,5°C para o 4-metóxi e 96,5°C para o 4cloro.
O mecanismo de reação proposto foi que em solventes polares, como o
ácido acético, o tribrometo de piridina encontra-se protonado. Na presença
de calor o bromo se dissocia em dois átomos de bromo radicalar, que é
altamente reativo, uma vez que possui um elétron não emparelhado. Este,
abstrai um hidrogênio do metil da molécula da acetofenona, formando, uma
molécula de ácido bromídrico (HBr) e um radical metilenico. Este radical
abstrai um átomo de bromo do brometo, formando uma ligação e outro átomo
de bromo altamente reativo, que proporciona a continuação da reação
(AHLUWALIA; PARASHAR, 2005, p. 104).
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Figura 11. Proposta mecanística da reação radicalar da formação do brometo de
fenacila não substituído.

6.1.2 Síntese dos intermediários feniletanona-2-(3,5-dimetilpirazol)
Os compostos feniletanona-2-(3,5-dimetilpirazol) foram feitos por duas
metodologias, a de refluxo em bancada e a síntese assistida por micro-ondas,
sem emprego de pressurização. Utilizou-se quantidades equimolares de
brometo de fenacila não substituído e 3,5-dimetilpirazol, utilizando
quantidades catalíticas de carbonato de potássio e acetonitrila como solvente.
Para o método em bancada, foi utilizado um sistema de refluxo para a
condensação do solvente. O tempo de reação foi de 5 horas, com rendimento
final de 5,2% após recristalização com ciclohexano e o ponto de fusão
(produto recristalizado) foi de 102°C. No método de síntese assistida por
micro-ondas obteve-se um produto puro, porém foi realizada a
recristalização, com ciclohexano, para a conferência do ponto de fusão. O
rendimento bruto foi de 70% e recristalizado de 10%. O ponto de fusão
encontrado foi de 102°C. Sendo assim, foi escolhido o método em microondas para a síntese dos demais derivados, uma vez que apresentou um tempo
menor de reação, maior rendimento e pureza.
O mecanismo proposto para a síntese destes compostos está apresentado
na figura 12. A proposta mecanística é que a base ataque o hidrogênio ligado
ao nitrogênio do composto heterocíclico, uma vez que este tem características
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ácidas, pois o nitrogênio está posicionado em um anel aromático onde seu par
de elétrons está em ressonância. Após a abstração do próton, o nitreto
formado realiza um ataque nucleofílico no carbono metilenico ligado ao
bromo da molécula do brometo de fenacila, onde o ataque é facilitado pois
há dois grupos sacadores de elétrons ligados ao carbono metilenico. A
condensação se efetiva com a eliminação do brometo, que é um bom grupo
de saída (AHLUWALIA; PARASHAR, 2005, p. 20).
Figura 12. Proposta mecanística de reação da formação do produto feniletanona-2pirazol via SN2.

6.1.3 Síntese dos produtos 1,3-difenil-2-propenona-2-(3,5-dimetilpirazol)
Para a síntese dos compostos 1,3-difenil-2-propenona-2-(3,5dimetilpirazol) o método de condensação de Claisen-Schimidt foi adaptado,
trocando as acetofenonas utilizadas no modo clássico, pelos intermediários
sintetizados.
A condensação de Claisen-Schmidt é uma condensação aldólica. Nesta,
aldeídos contendo um α-hidrogênio podem sofrer uma autoadição na
presença de bases diluídas, formando produtos de condensação, β-hidroxi
aldeídos, chamados originalmente de aldóls (AHLUWALIA; PARASHAR,
2005, p. 270-272). Cetonas contendo um α-hidrogênio também podem sofrer
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uma condensação aldólica, e esta também pode ocorrer entre benzaldeídos e
acetofenonas, que, na presença catálise ácida ou básica e sequente rearranjo
e desidratação é chamada de condensação de Claisen-Schimidt
(AHLUWALIA; PARASHAR, 2005, p. 270-272).
A princípio, as reações foram realizadas em etanol como solvente e
hidróxido de sódio como catalizador, reagiu-se o intermediário feniletanona2-(3,5-dimetilpirazol) e o benzaldeído de escolha, em mistura equimolar, a
temperatura ambiente, em refluxo e sob irradiação de micro-ondas. Porém,
ao finalizar a reação, era obtido uma substância oleosa e muito impura.
Recristalização e cromatografia em coluna foram utilizadas para tentar
purificar o produto, porém sem sucesso. Outros solventes e catalizadores
foram testados, como dimetilformamida, como solvente, e hidreto de sódio
como catalizador, etanol e acetonitrila, como solventes, com hidróxido de
sódio e etóxido de sódio como catalizadores, também testados em
temperatura ambiente, refluxo e com irradiação de micro-ondas, onde
observou-se os mesmos inconvenientes.
Como a catálise com bases fortes mostrou-se ineficaz, foi testado o
carbonato de potássio, uma base mais fraca. O solvente utilizado foi o etanol
e a base foi dissolvida em uma solução aquosa. Ao finalizar a reação com
água gelada, a mistura ficou em agitação em banho de gelo até precipitação
do produto, que foi então filtrado e recristalizado com ciclohexano, obtendo
o produto desejado, porém com baixos rendimentos (até 35%).
O mecanismo de reação proposto provavelmente envolve a formação de
um carbânion, no α-hidrogênio da acetofenona, e o consequente ataque
nucleofílico ao centro de densidade de carga positiva, no caso a carbonila
presente nos benzaldeídos. No caso da formação dos produtos propostos no
nosso estudo, os carbânions são gerados através da abstração de um próton
do carbono metilenico do composto feniletanona-2-(3,5-dimetilpirazol) por
uma base. O mecanismo de formação dos derivados chalcônicos (figura 13)
envolve uma condensação aldólica, e mostra claramente a formação do
carbânion e o subsequente ataque nucleofílico.
Para a formação do carbânion, a característica eletrofílica da carbonila
é essencial, pois esta faz com que a ligação C-H se torne mais polarizada,
facilitando a liberação do próton e a consequente formação do carbânion. No
nosso caso não só a carbonila, mas também o nitrogênio do anel pirazólico
polariza a ligação C—H, o que torna mais fácil a abstração de um próton pela
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base, o que explica a possibilidade do uso do K2CO3. Porém, como
consequência, o carbânion formado é mais estável, e, somando isso ao fato
de que o anel pirazólico possa estar interferindo através de um efeito estérico,
é possível concluir que estes sejam os motivos dos baixos rendimentos que
obtivemos.
Figura 13. Mecanismo de reação da condensação de Claisen-Schmidt para a
formação de chalconas.

6.2 Caracterização
Foram realizados os procedimentos de caracterização dos compostos
conforme descrito na metodologia. Os espectros de 1H de um intermediário e
um composto final são apresentados nas figuras 14 e 15, a seguir. Na
sequência está a caracterização dos demais compostos.
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Na figura 14 está apresentado o espectro de RMN de 1H do
intermediário feniletanona-2-(3,5-dimetilpirazol). São apresentados os sinais
referentes as metilas no anel pirazólico na região de 2,1 e 2,2ppm, um sinal
em 5,4ppm referente aos hidrogênios do carbono metilenico, um sinal em
5,9ppm referente ao hidrogênio ligado ao carbono terciário do anel pirazólico
e os demais sinais de aromático.
No espectro do composto 2A11, figura 15, pode ser observado que o
sinal em 5,4ppm não está mais presente, comprovando que ocorreu a
formação da dupla ligação nesse carbono metilenico. É possível observar
ainda, os sinais do anel aromático que foi inserido.
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Figura 14. Estrutura e RMN de
dimetilpirazol).

1H

do intermediário feniletanona-2-(3,5-
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Figura 15. Estrutura e RMN de 1H do produto 2A11, que obteve a melhor energia
de docking.
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Rendimento: 67%; ponto de fusão: 95°C. RMN 1H (CDCl3, δ ppm,
300MHz): 2,16 (s, 3H, 6’CH3, Py); 2,24 (s, 3H, 7’CH3, Py); 5,46 (s, 2H,
1CH2); 5,91 (s, 1H, 4’CH, Py); 7,48-7,53 (t, 2H, 5-7CH, J= 7,2Hz, Ar); 7,607,63 (t, 1H, 6C, J= 7,2Hz, Ar); 7,97-7,99 (d, 2H, 4-8CH, J= 7,2Hz, Ar).
RMN 13C (CDCl3, δ ppm, 75,47MHz): 11,03 (7’C); 13,53 (6’C); 55,29
(1C); 105,85 (4’C); 128,11-148,37 (3-8C e 3’e 5’C); 192,74 (2C).

Rendimento: 70%; ponto de fusão: 155°C. RMN 1H (CDCl3, δ ppm,
300MHz): 2,16 (s, 3H, 6’CH3, Py); 2,23 (s, 3H, 7’CH3, Py); 5,40 (s, 2H,
1CH2); 5,90 (s, 1H, 4’CH, Py); 7,46-7,49 (d, 2H, J= 8,7Hz, Ar); 7,90-7,93 (d,
2H, J= 8,7Hz, Ar).
RMN 13C (CDCl3, δ ppm, 75,47MHz): 11,12 (7’C); 13,89 (6’C); 55,56(1C);
103,43 (4’C); 125,15-149,07 (3-8C e 3’e 5’C); 191,02 (2C).
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Rendimento: 27%; ponto de fusão: 120°C. FT-IR (cm-1, KBr): 1274 (C—
N); 1319 (C—N); 1666 (C=O); 2224 (Ar—C≡N).
RMN 1H (CDCl3, δ ppm, 300MHz): 1,92 (s, 3H, 6’CH3, Py); 2,27 (s, 3H,
7’CH3, Py); 5,98 (s, 1H, 4’CH, Py), 6,98-7,01 (d, 2H, 11 e 15CH, J= 8,4Hz,
Ar); 7,41-7,48 (m, 3H, 6 e 8CH, J= 7,2Hz, Ar, 1CH); 7,54-7,57 (t, 3H, 7CH,
Ar, 12 e 14CH, J= 8,4Hz, Ar); 7,75-7,77 (d, 2H, 5 e 9CH, J= 7,5Hz, Ar).
RMN 13C (CDCl3, δ ppm, 75,47MHz): 11,03 (7’C); 13,67 (6’C); 107,36
(4’C); 113,56 (1C); 118,22 (16C); 128,57-136,98 (4-9C e 10-15C); 137,39
(2C); 140,67 (5’C); 151,04 (3’C); 191,48 (3C).
Análise elementar: Calculado para C21H17N3O (em %): C-77.04, H-5.23, N12.84, O-4,89; Encontrado C-77.06, H-5.2, N-12.84, O-4,89.

Rendimento: 30%; ponto de fusão: 187°C. FT-IR (cm-1, KBr): 1321 (C—
N); 1373 (C—N); 1660 (C=O); 1674(C=O); 3319 (N—H).
RMN 1H (CDCl3, δ ppm, 300MHz): 1,96 (s, 3H, 18CH3); 2,11 (s, 3H,
6’CH3, Py); 2,31 (s, 3H, 7’CH3, Py); 6,01 (s, 1H, 4’CH, Py), 6,73-6,86 (d,
2H, 11 e 15CH, J= 8,7Hz, Ar); 7,34-7,37 (d, 2H, 5 e 9CH, J= 8,4Hz, Ar);
7,41-7,46 (t, 2H, 6 e 8CH, J= 7,2Hz, Ar); 7,49 (s, 1H, 1CH); 7,53-7,55 (t, 1H,
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7CH, J= 7,2Hz, Ar) 7,71-7,74 (d, 2H, 12 e 14CH, J= 6,9, Ar); 8,08 (s, 1H,
16NH).
RMN 13C (CDCl3, δ ppm, 75,47MHz): 10,92 (7’C); 13,77 (6’C); 24,60
(18C); 106,74 (4’C); 119,43 (1C); 127,44-133,22 (4-9C e 10-15C); 137,46
(2C); 140,93 (5’C); 150,33 (3’C); 168,67 (17C); 192,34 (3C).
Análise elementar: Calculado para C22H21N3O2 (em %): C-73.52, H-5.89,
N-11.69, O-8.9; Encontrado C-73.53, H-5.85, N-11.7, O-8.91.

Rendimento: 35%; ponto de fusão: 147°C. FT-IR (cm-1, KBr): 1089 (Ar—
Cl); 1273 (C—N); 1317 (C—N); 1658 (C=O).
RMN 1H (CDCl3, δ ppm, 300MHz): 1,93 (s, 3H, 6’CH3, Py); 2,29 (s, 3H,
7’CH3, Py); 5,98 (s, 1H, 4’CH, Py), 6,79-6,82 (d, 2H, 11 e 15CH, J= 8,7Hz,
Ar); 7,23-7,26 (d, 2H, 5 e 9CH, J= 7,8Hz, Ar); 7,41-7,46 (t, 2H, 6 e 8CH, J=
7,5Hz, Ar); 7,49 (s, 1H, 1CH); 7,53-7,55 (t, 1H, 7CH, J= 7,2Hz, Ar), 7,757,77 (d, 2H, .12 e 14CH, J= 7,5, Ar).
RMN 13C (CDCl3, δ ppm, 75,47MHz): 10,94 (7’C); 13,73 (6’C); 106,89
(4’C); 128,45 (1C); 129,14-137,10 (4-9C e 10-15C); 139,74 (2C); 140,66
(5’C); 150,61 (3’C); 191,98 (3C).
Análise elementar: Calculado para C20H17ClN2O (em %): C-71.32, H-5.09,
N-8.32, O-4.75; Encontrado C-71.32, H-5.05, N-8.32, O-4.76.
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Rendimento: 31%; ponto de fusão: 118°C. FT-IR (cm-1, KBr): 1267 (C—
N); 1313 (C—N); 1342 (N—O); 1514 (N—O); 1668(C=O).
RMN 1H (CDCl3, δ ppm, 300MHz): 1,93 (s, 3H, 6’CH3, Py); 2,28 (s, 3H,
7’CH3, Py); 5,99 (s, 1H, 4’CH, Py), 7,06-7,09 (d, 2H, 11 e 15CH, J= 8,7Hz,
Ar); 7,42-7,47 (t, 2H, 6 e 8CH, J= 7,5Hz, Ar); 7,52 (s, 1H, 1CH); 7,55-7,58
(t, 1H, 7CH, J= 7,5Hz, Ar); 7,76-7,77 (d, 2H, 5 e 9CH, J= 7,5Hz, Ar); 8,118,14 (d, 2H, 12 e 14CH, J= 9Hz, Ar).
RMN 13C (CDCl3, δ ppm, 75,47MHz): 11,05 (7’C); 13,65 (6’C); 107,49
(4’C); 123,78 (1C); 128,61-137,33 (4-9C e 10-12C e 14-15C); 138,58 (2C);
140,75 (5’C); 148,25 (13C); 151,13 (3’C); 191,38 (3C).
Análise elementar: Calculado para C20H17N3O3 (em %): C-69.15, H-4.93,
N-12.1, O-13.82; Encontrado C-69.16, H-4.9, N-12.1, O-13.83.

Rendimento: 29%; ponto de fusão: 149°C. FT-IR (cm-1, KBr): 1089 (Ar—
Cl); 1271 (C—N); 1328 (C—N); 1664 (C=O); 2227 (Ar—C≡N).
RMN 1H (CDCl3, δ ppm, 300MHz): 1,90 (s, 3H, 6’CH3, Py); 2,27 (s, 3H,
7’CH3, Py); 5,98 (s, 1H, 4’CH, Py), 6,99-7,02 (d, 2H, 11 e 15CH, J= 8,4Hz,
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Ar); 7,41-7,38 (d, 2H, 5 e 9CH, J= 8,7Hz, Ar); 7,49 (s, 1H, 1CH); 7,55-7,58
(d, 2H, 6 e 8CH, J= 8,4Hz, Ar); 7,65-7,68 (d, 2H, 12 e 14CH, J= 8,4Hz, Ar).
RMN 13C (CDCl3, δ ppm, 75,47MHz): 10,47 (7’C); 13,34 (6’C); 106,95
(4’C); 119,75 (1C); 121,24 (16C); 128,21-134,17 (4-6 e 8-9C e 10-12C e 1415C); 138,14 (2C); 140,54 (5’C); 150,72 (3’C); 191,45 (3C).
Análise elementar: Calculado para C21H16ClN3O (em %): C-69.71, H-4.46,
N-11.61, O-4.42; Encontrado C-69.71, H-4.43, N-11.62, O-4.43.

Rendimento: 15%; ponto de fusão: 151°C. FT-IR (cm-1, KBr): 1089 (Ar—
Cl); 1112 (C—O—C); 1271 (C—N); 1322 (C—N); 1689 (C=O).
RMN 1H (Acetona d6, δ ppm, 300MHz): 1,95 (s, 3H, 6’CH3, Py); 2,79 (s,
3H, 7’CH3, Py); 3,91 (s, 3H, 10CH3); 4,73 (s, 1H, 4’CH, Py), 5,71 (s, 1H,
1CH); 7,04-7,06 (d, 2H, 12 e 16CH, J= 6,9Hz, Ar); 7,16-7,18 (d, 2H, 5 e
9CH, J= 6,6Hz, Ar); 7,31-7,33 (d, 2H, 6 e 8CH, J= 6,9Hz, Ar); 8,24-8,26 (d,
2H, 13 e 15CH, J= 6,9Hz, Ar).
RMN 13C (Acetona d6, δ ppm, 75,47MHz): 10,10 (7’C); 12,72 (6’C); 55,19
(10C); 106,17 (4’C); 113,86 (1C); 128,14-132,59 (4-6C, 8-9Ce 10-15C);
134,50 (2C); 141,78 (5’C); 149,04 (3’C); 164,57 (10C); 188,50 (3C).
Análise elementar: Calculado para C21H19ClN2O2 (em %): C-68.76, H-5.22,
N-7.64, O-8.72; Encontrado C-68.76, H-5.18, N-7.64, O-8.73.
6.3 Previsões ADME
As tabelas a seguir apresentam os resultados in silico de parâmetros
físico-químicos, de lipofilicidade, solubilidade em água, farmacocinética,
druglikeness (onde são avaliados modelos de filtros baseados em regras,
como a pioneira Regra dos Cinco de Lipinski, e outras, como Veber, Egan,
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Ghose e Muegge) e ainda parâmetros de química medicinal como facilidade
de síntese e análise de fragmentos potencialmente problemáticos ou tóxicos.
As 300 moléculas foram avaliadas pelo site swissadme.ch, contudo
serão apresentados e discutidos apenas os resultados das moléculas
sintetizadas.
Dentro da ferramenta do SwissADME, os valores dos parâmetros físicoquímicos são calculados com o OpenBabel (O’BOYLE et al., 2011), versão
2.3.0. O PSA é calculado pela técnica fragmentária denominada área
topológica da superfície polar total (TPSA), considerando-se enxofre e
fósforo como átomos polares (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017).
Como é possível observar na tabela 1, os parâmetros físico-quimicos de
massa molar, aceptores e doadores de hidrogênio, ligações rotáveis e TPSA
estão em conformidade com Lipiski e colaboradores (1997) e Veber e
colaboradores (2002) sobre as características necessárias para candidatos a
fármacos.
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos dos compostos sintetizados.

2A11

MM
(g/mol)
327,38

4

3

0

58,68

2A17

347,37

5

4

0

80,71

2A23

359,42

6

3

1

63,99

2A7

308,76

4

2

0

34,89

2C7

338,79

5

3

0

44,12

2D11

361,82

4

3

0

58,68

Composto

LR

AH

DH

TPSA (Å2)

Legenda: MM= Massa molar; LR= Ligações rotacionáveis; AH (aceptores de ligação
de hidrogênio); DH (doadores de ligação de hidrogênio); TPSA= Área de superfície
polar total.

O coeficiente de partição entre n-octanol e água (logPo/a) é um descritor
clássico para lipofilicidade de um composto. Muitos métodos computacionais
para estimativa de logPo/a foram desenvolvidos com desempenho
diversificado em várias séries de compostos. A prática comum é usar vários
preditores para selecionar os métodos mais precisos para uma dada série
química ou para gerar uma estimativa média (DAINA; MICHIELIN;
ZOETE, 2017). A esse respeito, SwissADME dá acesso a cinco modelos
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preditivos de livre disponibilidade e a média destes, como é mostrado na
tabela 2.
O XLOGP3 é um método atomístico, que inclui fatores corretivos e
biblioteca baseada em conhecimento; o WLOGP é um método puramente
atomístico baseado no sistema fragmentário de Wildman e Crippen (1999); o
MLOGP é um modelo padrão de método topológico baseado em uma relação
linear com 13 descritores moleculares; o SILICOS-IT é um método híbrido
que conta com 27 fragmentos e 7 descritores topológicos; e o iLOGP, um
método interno baseado em física que depende de energias livres de
solvatação em n-octanol e água. O iLOGP foi avaliado em dois conjuntos
externos de fármacos ou compostos drug-like e tiveram desempenho igual ou
melhor que outros preditores já bem estabelecidos (DAINA; MICHIELIN;
ZOETE, 2017).
A tabela 2 mostra que os compostos sintetizados possuem uma lipofilia
média, como é de se esperar de candidatos a fármacos. O composto que
possui o maior logP, o 2D11, possui os dois aneis aromáticos substituídos, o
anel A com um grupo cloro e o B com um grupo ciano.
Tabela 2. Parâmetros de lipofilicidade in silico (exibidos em logP) de diversos
cálculos e a média dos compostos sintetizados.

Composto
2A11

1
2,70

2
3,96

3
4,14

4
1,91

5
3,24

Média
3,10

2A17

2,52

4,50

4,18

2,04

2,03

3,06

2A23

3,15

4,79

4,04

2,91

3,89

3,82

2A7

2,70

3,96

4,31

1,91

3,24

3,10

2C7

3,14

4,47

4,32

2,74

3,86

3,71

2D11

3,71

5,99

4,80

4,14

5,52

5,01

Legenda: 1= ILOGP; 2= XLOGP3; 3= WLOGP; 4= MLOGP; 5= Silicos-IT logP.

Além da lipofilicidade, no desenvolvimento de um fármaco, ter uma
molécula que dissolve em água implica em maior absorção, no caso de uso
oral, e maior facilidade no desenvolvimento da formulação, no caso de uso
parenteral, onde o fármaco precisa estar solúvel em um pequeno volume de
veículo. Dois métodos topológicos para prever a solubilidade em água estão
incluídos no SwissADME, o primeiro é uma implementação do modelo
ESOL (DELANEY, 2004.) e o segundo é adaptado de Ali e colaboradores
(2012).
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O modelo ESOL é um modelo de relação quantitativa estruturapropriedade (QSPR) que estabelece a relação linear entre logS e quatro
parâmetros moleculares: massa molar, número de ligações rotáveis, a fração
de átomos pesados aromáticos e o XLOGP3. Da mesma forma, o modelo
adaptado de Ali e colaboradores (2012) relacionam o logS com o logP e o
TPSA. O terceiro preditor de solubilidade do SwissADME foi desenvolvido
pelo SILICOS-IT, o logS é estimado pelo programa FILTER-IT, esta
previsão é baseada em um sistema de 16 contribuições fragmentadas
moduladas pela raiz quadrada da massa molar (DAINA; MICHIELIN;
ZOETE, 2017).
As moléculas sintetizadas apresentam solubilidade moderada a baixa,
como observa-se na tabela 3. Esta é uma característica que apresenta um
desafio para o desenvolvimento de novos fármacos, porém atualmente, já
encontram-se tecnologias farmacêuticas que ajudam a melhorar ou aprimorar
esse aspecto, como é o caso das nanopartículas lipídicas, uso de dispersões
sólidas, co-cristalização, redução do tamanho de partícula, pró-fármacos,
complexação com ciclodextrina, entre outros (LEUNER; DRESSMAN,
2000; TING et al., 2018; WILLIAMS et al., 2013; ZOUBARI et al., 2017).
Tabela 3. Parâmetros de solubilidade em água in silico dos compostos sintetizados.

2A11

Classificação
ESOL
MS

MS

Classificação
Silicos-IT
MS

2A17

MS

MS

MS

2A23

MS

MS

PS

2A7

MS

MS

MS

2C7

MS

MS

PS

2D11

PS

PS

PS

Composto

Classificação Ali

Legenda: MS= Moderadamente solúvel; PS= Pouco Solúvel.

A tabela 4 mostra as previsões para a absorção passiva gastrointestinal
e permeação da barreira hematoencefálica que consistem na leitura um
modelo de classificação que define zonas favoráveis e desfavoráveis para
difusão passiva através de barreiras fisiológicas, é calculado através do
WLOGP e do TPSA (DAINA; ZOETE, 2016). Todos os compostos
sintetizados possuem alta absorção passiva gastrointestinal, como mostra a
tabela 4, quase todos também apresentam passagem pela barreira
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hematoencefálica, menos o composto 2A17. Por possuir um grupamento
nitro no anel B, este composto não permeia a BHE, uma vez que compostos
que possuem carga não permeiam, ou tem a permeação dificultada por esta
barreira (CLARK, 2003).
A propensão de um composto ser substrato ou inibidor de proteínas que
governam importantes comportamentos farmacocinéticos também são
mostrados na tabela 4. O conhecimento sobre compostos sendo substrato ou
não-substrato da glicoproteína P (Pgp), que participa do efluxo ativo através
de membranas biológicas, por exemplo, da parede gastrointestinal ou do
cérebro para o lúmen, é apresentado como sim se for um possível substrato,
e não caso isso não ocorra. Um dos principais papéis da Pgp é proteger o
sistema nervoso central (SNC) de xenobióticos (DAINA; MICHIELIN;
ZOETE, 2017). Segundo os cálculos in silico, os compostos sintetizados não
são substratos para Pgp, tendo então maior possibilidade de atividade
biológica.
As enzimas do citocromo P450 (CYP) são as principais e mais
estudadas enzimas metabolizadoras de fase I que medeiam a oxidação de uma
variedade de compostos envolvidos em vários processos fisiológicos e
fisiopatológicos. Estima-se que aproximadamente 75% dos fármacos
comercializados são metabolizadas por enzimas CYPs, com as cinco
principais isoformas envolvidas em 75-90% do metabolismo relacionado a
CYP. A CYP3A4 é a principal enzima do citocromo e metaboliza 50% de
todos os fármacos (MOROY et al., 2012). Ainda na tabela 4 são apresentados
dados de inibição de enzimas do CYP, sendo a CYP1A2, CYP2C19,
CYP2C9, CYP2D6 e CYP3A4.
Os resultados mostram a maioria dos compostos sintetizados não
apresenta indicação de inibição de CYP3A4, podendo-se concluir que estas
moléculas não atrapalhariam a metabolização dos fármacos metabolizados
por esta via. A CYP2C9 é a via de metabolização do celecoxibe, ibuprofeno,
diclofenaco, indometacina e outros AINEs (DALY et al., 2017), portanto os
compostos sintetizados podem aumentar a concentração sistêmica ou o tempo
de meia vida destes medicamentos, uma vez que foram indicados como
inibidores dessas enzimas, sendo possivelmente também metabolizados por
esta.
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Tabela 4. Parâmetros farmacocinéticos in silico como permeação de barreiras
biológicas e inibição enzimática e do metabolismo dos compostos sintetizados.

Composto

TGI

BHE

Pgp

CYP1A2

CYP2C19

CYP2C9

CYP2D6

CYP3A4

2A11

Alta

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

2A17

Alta

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

2A23

Alta

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

2A7

Alta

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

2C7

Alta

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

2D11

Alta

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Legenda: TGI (absorção trato gastrointestinal), BHE (permeação na barreira
hematoencefálica), Pgp (substrato glicoproteína P).

A tabela 5 mostra os resultados dos filtros adaptados de Lipinski (Pfizer)
(LIPINSKI et al., 1997), com a “Regra dos 5”, Ghose (Amgen) (GHOSE;
VISWANADHAN; WENDOLOSKI, 1999), Veber (GSK) (VEBER et al.,
2002), Egan (Pharmacia) (EGAN; MERZ; BALDWIN, 2000) e Muegge
(Bayer) (MUEGGE; HEALD; BRITTELLI, 2001) e são mostrados conforme
o número de violações as regras (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017). O
Abbot Bioavailability Score (ou Score de Biodisponibilidade) (MARTIN,
2005) é semelhante, mas procura prever a probabilidade de um composto ter
ao menos 10% de biodisponibilidade oral. Essa pontuação baseada em regras
semi-quantitativas, depende da carga total, TPSA e na violação as regras de
Lipinski, compostos que não violam as regras apresentam um Score de
Biodisponibilidade de 0,55 (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017).
Os compostos sintetizados na sua maioria apresentaram bons resultados
para os filtros aplicados. Apenas o composto 2D11 apresentou uma violação
para o filtro de Muegge, com relação ao XLOGP ser maior que 5 (resultado
encontrado foi de 5,99, consultar tabela 2). A partir destes resultados é
possível concluir, então, que os compostos possuem boas características,
segundo os cálculos in silico, para moléculas absorvidas passivamente pelo
trato gastrointestinal.
Além dos ensaios de druglikeness, filtros e farmacocinética, a análise
toxicológica também tem grande importância para o desenvolvimento de
novos fármacos. No SwissADME, dois métodos complementares de
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reconhecimento de padrões permitem a identificação de fragmentos
potencialmente problemáticos.
O PAINS (Pan Assay Interference Compounds, ou compostos
interferentes no ensaio de Pan, em tradução livre) que são moléculas
contendo fragmentos que mostram uma resposta potente em ensaios de
triagem, independentemente do alvo proteico (BAELL; HOLLOWAY,
2010). O SwissADME alerta se tais fragmentos são encontrados na molécula
sob avaliação. Além disso, é implementado o Alerta Estrutural (Brenk), que
consiste em uma lista de 105 fragmentos que são supostamente tóxicos,
quimicamente reativos, metabolicamente instáveis ou que possuem
propriedades responsáveis por uma farmacocinética deficiente (BRENK et
al., 2008). O filtro de leadlikeness (TEAGUE et al., 1999) é um método
baseado em regras para a determinação do potencial de lead (líder) de
candidatos a fármacos (TEAGUE et al., 1999).
Na tabela 6, observa-se que não foram relatados fragmentos ou
compostos PAINS, todos os alertas referentes a Brenk são devido a porção
cetona α,β-insaturada, que pode sofrer uma adição de Michael, indicando
uma possível instabilidade metabólica. O composto 2A17 possui 3 violações,
pois além da anteriormente citada, possui um grupamento nitro e,
consequentemente, uma ligação N-O, somando dois alertas. As violações de
leadlikeness se referem ao XLOGP3 acima de 3,5 para todos os compostos e,
nos que possuem duas violações, a segunda é referente ao peso molecular
acima de 350g/mol (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017).
A acessibilidade sintética (AS) é um fator importante a considerar na
seleção das moléculas mais promissoras que serão sintetizadas e submetidas
a ensaios biológicos ou outros experimentos. Ertl e Schuffenhauer (2009)
propuseram uma abordagem baseada em figerprint (impressão digital) para a
estimativa da AS. Como essa abordagem é de código fechado, o SwissADME
criou um método próprio de fragmentação, analisando mais de 13 milhões de
compostos disponíveis para entrega imediata por fornecedores. Assumindose que os fragmentos moleculares mais frequentes nesta grande coleção
indica uma AS alta, enquanto fragmentos raros implicam uma maior
dificuldade de síntese. Após a normalização, o escore AS varia de 1 (muito
fácil) a 10 (muito difícil), concluindo-se então que os compostos possuem
uma boa acessibilidade sintética (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017).
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Tabela 5. Alertas de frações problemáticas/tóxicas, e acessibilidade sintética dos
compostos sintetizados.

Composto

PAINS

Brenk

Leadlikeness

AS

2A11

0

1

1

3,21

2A17

0

3

1

3,18

2A23

0

1

2

3,22

2A7

0

1

1

3,21

2C7

0

1

2

3,20

2D11

0

1

2

3,18

Legenda: AS (acessibilidade sintética).

6.4 Docking
A diferença no sítio ativo da COX-1 para a COX-2 se dá na posição 523,
onde uma isoleucina na COX-1 dá lugar a uma valina na COX-2 (figura 16)
(GIERSE et al., 1996). Na prática, a diferença é uma metila a menos no sítio
ativo da COX-2, abrindo um bolsão hidrofóbico que pode ser explorado no
desenvolvimento de moléculas específicas para inibição da enzima
(BARREIRO; KÜMMERLE; FRAGA, 2011). Sabendo desta diferença e
possuindo as ferramentas necessárias, é possível desenvolver moléculas
especificamente para este alvo realizando testes in silico como de docking
molecular, para avaliar as interações ligante-receptor.
Figura 16. Diferença de um grupo metil entre o sítio ativo das COX-1 e 2.

Fonte: Adaptado de BARREIRO; KÜMMERLE; FRAGA, 2011.

O docking molecular realizado através programa AutoDock Vina
(TROTT; OLSON, 2010), foi desenvolvido por intermédio de scripts para
Triagem Virtual com linguagem Shell (linguagem utilizada no terminal do
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Linux). Com intuito de obter o composto com melhor capacidade de inibição
para COX-2, o docking foi realizado para determinar a energia mínima de
interação para cada ligante, e as poses que cada uma dessas energias gerou.
A energia de docking do fármaco celecoxibe, foi determinado como
referência, e utilizada para o cálculo do RMSD.
Antes de iniciar a triagem com os compostos modelados, foi realizada a
validação do docking através do cálculo do RMSD. Para isso, a estrutura do
celecoxibe foi desenhada a partir dos dados obtidos através do PubChem
(acesso em 09/2018), e foi tratada da mesma maneira que os demais ligantes
e, foi então realizado o docking com o AutoDock Vina. A pose de menor
energia foi isolada. Foram, então, comparadas as posições do celecoxibe da
pose de docking, com o celecoxibe cristalográfico (obtido ligado a enzima
3LN1, do PDB). O RMSD entre as duas moléculas foi 0,4Å, validando então
o processo de docking para os demais ligantes desenhados.
Na tabela 6 estão apresentadas as energias de docking e interações dos
compostos com o sítio ativo da COX-2. Como é possível observar, a menor
energia de docking é do celecoxibe, com uma energia de -12,2kcal/mol, o que
comprova que o AutoDock Vina teve um poder de scoring correto e preciso.
O composto 2A11 (energia de -11kcal/mol) é o composto da série de que
resultou na menor energia de docking. O composto 2A11 não possui
substituintes no anel A, possui um grupamento nitrila (CN) no anel B,
juntamente com o anel 3,5-dimetilpirazol.
A partir dos resultados gerais de docking foi possível notar algumas
relações de estrutura-atividade. Compostos da série 2A, ou seja, com o anel
3,5-dimetilpirazol e sem substituintes no anel A, foram os compostos que
resultaram nas melhores energias de docking. Compostos com grupos
volumosos e polares no anel B, melhoram a energia de interação,
possivelmente por possuírem a capacidade de realizar ligações de hidrogênio.
As interações apresentadas na tabela 7, a seguir são das seguintes
naturezas: polares, apolares e repulsões. As interações polares são do tipo
ligação de hidrogênio. As interações apolares são interações do tipo van der
Waals e demais interações hidrofóbicas. As repulsões são definidas como
empurrões ou confrontos entre dois grupamentos do ligante que estão muito
próximos a aminoácidos da proteína alvo, aumentando a energia necessária
para o ligante se ligar de forma estável no sítio ativo, dificultando a interação.
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Os cálculos das interações apresentadas na tabela abaixo foram realizados
com o programa Chimera 1.12.
Tabela 6. Energias de docking e número de interações com a enzima COX-2 dos
compostos sintetizados.

Composto

Energia
(kcal/mol)

Ligações H

2A11

-11

1

60

0

2A23

-10,6

3

79

1

2A17

-10,5

3

54

1

2A7

-10,4

1

64

1

2D11

-10

1

68

2

2C7

-8,6

1

84

2

Celecoxibe

-12,2

4

70

0

Apolares Repulsões

Coricello e colaboradores (2018), estudaram o desenvolvimento de
novas α-Santoninas como potentes inibidores seletivos da COX-2. Eles
utilizaram a enzima COX-2 (arquivo 3LN1 no Protein Data Bank) e
utilizaram os programas AutoDock Tools e AutoDock Vina para a realizar o
docking. A energia de docking encontrada pelos autores para o celecoxibe foi
de -12,5kcal/mol, muito próximo ao encontrado em nosso estudo.
O sítio ativo da COX-2 é descrito como possuindo duas cavidades ou
“bolsões” principais: uma cavidade hidrofóbica e, adjacente a esta, uma
cavidade onde o trifluormetil (CF3) se encaixa. A cavidade hidrofóbica é
composta pelos aminoácidos TYR348, PHE381, LEU384, TYR385,
TRP387, PHE518, GLY526, ALA527 e SER530; já a cavidade do
trifluormetil é composta pelos aminoácidos MET113, VAL116, VAL349,
TYR355, LEU359 e LEU531 (DEB et al., 2017; JAISMY JACOB et al.,
2018; KURUMBAIL et al., 1996).
A enzima que foi utilizada neste trabalho possui a numeração destes
aminoácidos diferente dos relatados acima, porém é importante ressaltar que
eles ficam exatamente na mesma posição. A numeração dos aminoácidos na
enzima utilizada fica da seguinte forma na cavidade hidrofóbica TYR334,
PHE367, LEU370, TYR371, TRP373, PHE504, GLY512, ALA513 e
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SER516; e, na cavidade do trifluormetil MET99, VAL102, VAL335,
TYR341, LEU345 e LEU517.
Na figura 17 é apresentado o diagrama em 2D, gerado programa
BIOVIA Discovery Studio. Nesta imagem é possível observar o composto
2A11 no sítio ativo da COX-2. Mostrando uma ligação de hidrogênio (verde
limão) com um resíduo de fenilalanina (PHE504) na cavidade hidrofóbica do
sítio ativo, região que confere seletividade a enzima. Em azul são
representadas as interações de van der Waals, em rosa interações alquilas e
em roxo interações do tipo pi-sigma. É importante ressaltar que os dois
programas utilizados para a renderização das imagens podem apresentar
diferenças de parâmetros de interação.
O celecoxibe interage com o sítio ativo da COX-2 através de ligações
de hidrogênio (verde), ligações de van der Waals (azul), ligações alquilas
(rosa) e pi-sigma (roxo), como é apresentado na figura 18. Ligações de
hidrogênio entre os oxigênios do grupo sulfonamida com resíduos de arginina
(ARG499) e fenilalanina (PHE504), os hidrogênios ligados ao nitrogênio do
grupo sulfonamida interagem por ligações de hidrogênio com resíduos de
leucina (LEU338), glutamina (GLN178) e serina (SER339). Ainda, é
apresentado uma repulsão com um resíduo de histidina (HIS75).
Figura 17. Diagrama 2D do composto 2A11 no sítio ativo da enzima COX-2.

Fonte: Diagrama gerado pelo programa BIOVIA Discovery Studio.
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Figura 18. Diagrama 2D do celecoxibe no sítio ativo COX-2.

Fonte: Diagrama gerado pelo programa BIOVIA Discovery Studio.

A seguir, na figura 19, a pose de menor interação do composto 2A11 é
apresentada em sobreposição com o celecoxibe na pose cristalizada no sítio
ativo da COX-2. Como é possível observar os dois compostos ocupam espaço
semelhante, volumétrica e geometricamente, no sítio ativo. Isso possibilita o
entendimento que possuem as mesmas interações, portanto, a atividade pode
ser semelhante. Na disposição dos grupamentos observa-se, ainda, o anel A
do composto 2A11 (bege) corresponde ao local do trifluormetil do celecoxibe
(azul), e, como mostrado nas figuras anteriores (figuras 17 e 18) interagem
com resíduos semelhantes. Já no local da cavidade hidrofóbica encontra-se o
anel 3,4-dimetilpirazólico, no composto 2A11, e o 4-metilfenil no celecoxibe.
Os grupamentos que interagem por ligações polares, sulfonamida no
celecoxibe e nitrila do anel B no composto 2A11 também estão dispostos na
mesma posição.
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Figura 19. Poses de docking do composto 2A11 (cinza) e celecoxibe (azul)
sobrepostas.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.

Na figura 20 está a representação 3D do composto 2A11 no sítio ativo
da COX-2. Como observado, este composto apresenta uma interação de
hidrogênio entre o grupamento benzonitrila e um resíduo de fenilalanina
(PHE504).
O composto 2D11, na figura 21, possui uma ligação de hidrogênio entre
o nitrogênio da benzonitrila com um resíduo de fenilalanina (PHE504), da
mesma forma que o composto 2A11. A diferença destes compostos se dá
através do parâmetro eletrônico no anel A, onde foi substituído um 4-H, do
2A11 por um 4-Cl no 2D11. Esse grupamento cloro do anel A provoca
repulsões com um resíduo de valina (VAL102). Essa repulsão pode explicar
o porquê de este composto possuir uma energia de docking menor
(-10kcal/mol).
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Entre as 10 menores energias de docking, derivados com o grupamento
nitro (NO2) no anel B apareceram em três moléculas. O composto 2A17, que
possui um grupamento nitro na posição 4 do anel B, está representado na
figura 22. Esse composto possui três ligações de hidrogênio com o receptor.
Cada oxigênio do grupo nitro faz uma ligação de hidrogênio, um com um
resíduo de fenilalanina (PHE504) e o outro com uma histidina (HIS75). A
terceira ligação de hidrogênio se dá entre a carbonila do núcleo chalcônico e
uma serina (SER516).
O composto 2A23, que apresenta energia de -10,6kcal/mol, é
apresentado na figura 23. São observadas três ligações de hidrogênio, sendo
uma entre o oxigênio da cabornila do grupamento chalcônico com um resíduo
de serina (SER516), uma ligação de hidrogênio do oxigênio da carbonila do
grupamento amida com um resíduo de arginina (ARG499) e uma ligação de
hidrogênio do N—H do grupamento amida com um resíduo de leucina
(LEU338).
Na figura 24 é apresentado o composto 2A7, possui uma energia de
interação de -10,4kcal/mol. Este composto apresenta uma ligação de
hidrogênio entre a carbonila do núcleo chalcônico e um resíduo de serina
(SER516).
A figura 25 apresenta o composto 2C7, que apresenta energia de
interação de -8,6kcal/mol. É apresentada uma ligação de hidrogênio entre
oxigênio da carbonila do núcleo chalcônico com um resíduo de tirosina
(TYR341). Observa-se também que o fato de possuir um grupamento metóxi
no anel A muda completamente a posição do composto no sítio ativo da
enzima.
Em um estudo feito por Razzaghi-Asl e colaboradores (2018) tentou
identificar o potencial inibitório para COX-2 de moléculas de uma base de
dados através de triagem virtual em várias etapas. O docking foi realizado
com o programa AutoDock 4.2 na enzima COX-2 (arquivo 3LN1 no PDB).
Eles classificaram que o modo de interação do celecoxibe pode ser
caracterizado por: o anel pirazólico no centro do sítio ativo; os oxigênios da
sulfonamida interagem por ligação de hidrogênio com os aminoácidos
ARG499 e PHE504, e o N—H também realiza uma interação de hidrogênio
com um resíduo de GLN178.
Nos nossos resultados obtivemos um resultado semelhante. Na figura
26 apresenta-se o celecoxibe no sítio ativo da COX-2. Quatro ligações de
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hidrogênio estão representadas. Igualmente ao estudo reportado
anteriormente, os oxigênios do grupamento sulfonamida interagem por
ligação de hidrogênio com resíduos de ARG499 e PHE504. No entanto as
outras duas se dão pela interação entre o nitrogênio e o resíduo HIS75 e o
hidrogênio ligado a este com um resíduo de SER339. Porém ao comparar
com o diagrama 2D, na figura 18, é possível observar uma ligação de
hidrogênio com um resíduo de GLN178.
Os compostos da série A, que possuem as melhores energias de docking
mais o celecoxibe estão sobrepostos, na figura 27, com os aminoácidos do
sítio ativo da enzima ao redor. Como é mostrado, os grupos polares, do anel
A, interagem com os mesmos aminoácidos que a sulfonamida do celecoxibe.
Os anéis 3,5-dimetilpirazol interagem com os aminoácidos da cavidade
hidrofóbica, e, os anéis B na cavidade do trifluormetil do celecoxibe.
Por fim, a imagem 28 mostra os mesmos compostos da figura anterior,
e a superfície hidrofóbica da enzima. As regiões mais vermelhas indicam
maior hidrofobia, nas cavidades hidrofóbica do trifluormetil, e, em azul
apresenta uma maior hidrofilia, observável junto aos grupamentos polares das
moléculas.
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Figura 20. Imagem de docking do composto 2A11 no sítio ativo da COX-2.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.
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Figura 21. Imagem de docking do composto 2D11 no sítio ativo da COX-2.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.
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Figura 22. Imagem de docking do composto 2A17 no sítio ativo da COX-2.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.
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Figura 23. Imagem de docking do composto 2A23 no sítio ativo da COX-2.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.
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Figura 24. Imagem de docking do composto 2A7 no sítio ativo da COX-2.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.

88
Figura 25. Imagem de docking do composto 2C7 no sítio ativo da COX-2.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.
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Figura 26. Imagem de docking do celecoxibe no sítio ativo da COX-2.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.
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Figura 27. Poses de docking dos compostos 2A7, 2A11, 2A17 2A23 e celecoxibe
sobrepostos no sítio ativo da COX-2.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.
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Figura 28. Superfície hidrofóbica do sítio ativo da COX-2, mostrando o celecoxibe e
as poses de docking dos compostos 2A7, 2A11, 2A17 e 2A23.

Fonte: Imagem gerada pelo programa Chimera 1.12.
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6.5 Avaliação da atividade in vitro
A COX (1 e 2) catalisa o primeiro passo na conversão do ácido
araquidônico a prostaglandina H2 (PGH2). Segundo informações do
fabricante, o ensaio realizado é baseado na competição entre PGs livres
(formadas durante a reação) e a PG-AChE (PG-Acetilcolinesterase)
adicionada aos poços.
A reação ocorre da mesma maneira que no meio biológico. As enzimas
COX-1 e COX-2 iniciam a produção de prostaglandinas, no momento que é
adicionado o ácido araquidônico. O que se espera é que nos poços onde os
produtos testados e o celecoxibe se encontram, há menor produção de PG. O
cloreto de estanho é utilizado para produzir a prostaglandina F 2α (PGF2α), a
partir da PGH2, pois a primeira é mais estável. Quando há produção de PG
livres (PGF2α), essas ligam-se ao antissoro PG adicionado, e este, se liga a
anticorpos monoclonais, previamente aderidos ao poço. Quando não há
produção de PG, a PG-AChE é quem se liga ao antissoro PG.
Os poços são então lavados, para remoção de reagente que não se
ligaram, e, é adicionado o Reagente de Ellman, que contem substrato para a
AChE. Ao reagir com PG-AChE aderida aos poços é formando um produto
com cor amarela (figura 29). A intensidade dessa cor, representa a quantidade
de PG-AChE presente no poço, que é inversamente proporcional a quantidade
de PGF2α livre no poço durante a incubação.
Figura 29. Esquema ilustrativo da reação de ELISA.

Fonte: Adaptado de COX (ovine) Inhibitor Screening Assay Kit, 2016.
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Na tabela 7 abaixo, são apresentadas as CI50 (concentração inibitória
mínima que inibe 50%) da atividade das enzimas COX-1 e 2 e o índice de
seletividade (IS), que a razão entre CI50COX-1 e CI50COX-2. Como pode-se
observar, todos os compostos sintetizados possuem um CI50 menor que o do
fármaco de referência (celecoxibe) para a COX-2.
Com este resultado, concluímos que o docking realizado com o
programa AutoDock Vina mostrou um poder de pontuação preciso, uma vez
que o fármaco com menor energia de docking, foi também o que apresentou
a menor CI50 para COX-2. Não se pode deixar de observar, porém que o
celecoxibe, usado como controle, é o ligante que possui menor energia de
docking, porém obteve uma CI50 menos potente. Os demais compostos todos
apresentaram uma CI50 menor que a do fármaco de referência.
O celecoxibe no entanto, apresentou uma CI50 maior para a COX-1, ou
seja, menor inibição, uma vez que o objetivo é selecionar moléculas com
maior seletividade para COX-2, esse é um resultado esperado. Os compostos
sintetizados apresentaram CI50 pouco menores que o fármaco de referência
para a COX-1, porém, não suficientemente para diminuir sua seletividade, o
que é provado através do índice de seletividade.
Tabela 7. Ensaio de inibição enzimática in vitro COX-1/COX-2 e fármaco de
referência (celecoxibe) para os compostos sintetizados.

Composto

CI50 COX1 (μM)

CI50 COX-2
(μM)

IS

Energia
de
docking
(kcal/mol)

2A11

200,64±0,96

0,73±0,02

274,85

-11

2A23

210,13±0,40

0,75±0,04

280,17

-10,6

2A17

207,76±0,82

0,78±0,02

266,36

-10,5

2D11

213,40±0,88

0,84±0,006

254,05

-10

2C7

225,86±0,92

0,86±0,002

262,63

-8,6

2A7

215,48±0,60

0,84±0,004

256,52

-10,4

Celecoxibe

217,72±0,22

0,88±0,002

247,41

-12,2

Legenda: CI50 = corresponde à concentração requerida do composto para produzir
50% de inibição da COX-1/2 feitas em triplicata, sendo o desvio da média inferior a
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10%, em todos os casos, utilizando um kit de ensaios de COX-1/COX-2 ovina
(catálogo no. 560101, Cayman Chemicals Inc., Ann Arbor, MI, EUA).
IS (Índice de Seletividade) = CI50 COX-1 / CI50 COX-2.
Todos os compostos possuem p<0,001

O índice de seletividade (IS) mostra a razão da CI50COX-1 e CI50COX2, onde o composto 2A11 possui um IS de 274,84, sendo maior que o do
fármaco de referência, celecoxibe. No entanto, mesmo sendo o composto com
menor CI50 para COX-2, não foi o com o maior IS. O composto 2A23, possui
um IS maior por ser menos potente para a COX-1, isso pode ser devido ao
efeito estérico causado pelo grande volume do seu substituinte no anel B. Os
outros compostos testados também apresentam índices de seletividade
maiores que o fármaco de referência. Esses resultados corroboram o resultado
da triagem virtual realizada, uma vez que o melhor resultado do docking
molecular, também foi o melhor resultado do ensaio enzimático para inibição
de COX-2.
Kaur e colaboradores (2018) utilizaram um kit semelhante (Catálogo
nº 560131, Cayman Chemicals, Inc., Ann Arbor, MI, EUA) para avaliar uma
série de derivados de N-(3,4-dimetoxifenil)-benzoxazol com possível
atividade seletiva para COX-2. O kit utilizado consiste de COX-1 ovina e
COX-2 humana, então realizou-se um alinhamento das sequências de COX1 humana e ovina mostrando que 90% da sequência total e 100% da sequência
do sítio catalítico entre as duas proteínas é mantida. As análises de REA
mostraram que o anel de benzoxazol desempenha um papel importante na
interação com a COX-2. Além disso, a substituição de grupos elétron
sacadores nas posições orto, meta e para aumenta a atividade em comparação
com grupos elétron doadores. Na análise da seletividade da atividade de
inibição entre a COX-1 e -2 in vitro o índice de seletividade para o celecoxibe
encontrado foi de 41,33 e, para o composto com melhor resultado de 25,50
(KAUR et al., 2018).
Doze novos derivados de pirazol 1,3,4-tri-substituídos possuindo duas
frações farmacofóricas de cicloxigenase-2 (COX-2) (SO2Me e/ou SO2NH2)
foram avaliados quanto a inibição de COX (catálogo nº 560131, Cayman
Chemical, Ann Arbor, MI, EUA). Todos os compostos foram mais seletivos
para a isoenzima COX-2, com valores de CI50 para COX-1 variando de 3,85
a 10,87µM e para COX-2 com CI50 de 0,39 a 1,97µM, com índices de
seletividade no intervalo de 4,06 a 9,87, comparados com o celecoxibe (CI50
COX-1= 7,23µM, CI50 COX-2= 0,84 µM e IS= 8,61). Mostraram, ainda, boa
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atividade anti-inflamatória in vivo e foram menos ulcerogênicos (índices de
úlcera= 2,72–3,72) do que o ibuprofeno (índice de úlcera= 20,25) e
comparáveis ao celecoxibe (índice de úlcera= 2,93) (ABDELLATIF et al.,
2018).
Um grupo de derivados de 1,3-benzotiazina-4-ona tendo diferentes
substituintes no N-3 do anel central foram preparados para investigar o efeito
dos substituintes na seletividade e potência para COX-2. Foi determinada a
capacidade das 1,3-benzotiazina-4-onas para inibir a COX-1 e COX-2,
utilizando ensaios enzimáticos (catálogo nº 760101, Cayman Chemical, MI,
EUA). Os estudos de inibição COX-1/-2 in vitro mostraram que todos os
compostos são inibidores seletivos da COX-2 com valores CI50 na faixa de
0,05–0,12 µM, altamente potente, e índices de seletividade (IS) COX-2 no
intervalo de 134,9 a 259,0. Concluiu-se que a introdução de substituintes
adequados como flúor e metil na posição para do anel N-3 fenil aumentou
tanto a seletividade quanto a potência para a atividade inibitória da COX-2.
De acordo com estes resultados, a 3-fluorofenil-2-(4-metilsulfonilfenil)-1,3benzotiazina-4-ona foi o mais potente (CI50 = 0,05 µM) e seletivo (IS = 259)
entre os compostos sintetizados, sendo mais potente que o fármaco de
referência, o celecoxibe (CI50 = 0,06µM; IS = 405) em termos de atividade
inibidora da COX-2, mas mostrou menos seletividade (ZARGHI et al., 2009).
Compostos derivados de 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona foram
submetidos a um ensaio de inibição enzimático para in vitro utilizando um
kit de COX-1/2 de ovino (catálogo nº 560101, Cayman Chemicals Inc., Ann
Arbor, MI, EUA). Os resultados do ensaio de inibição de COX indicaram que
alguns dos compostos testados tem uma atividade inibidora potente contra
COX-2 (CI50 0,41 a 1,32 µM), enquanto a maioria dos compostos testados
não mostraram inibição para COX-1 (CI50>100 µM), atividades comparáveis
ao celecoxibe (CI50=0,30µM, COX-2 IS>333). Compostos que possuíam
uma porção sulfonamida foram os inibidores mais potentes entre os testados,
seguidos de grupos metóxi (ABDEL-AZIZ et al., 2016).
Khatri e colaboradores (2017) avaliaram uma nova série de derivados
de 2-fenil-4,5,6,7-tetra-hidro[b]benzotiofeno quanto a potência de inibição de
COX-1 e COX-2, sendo utilizando o kit de ensaio inibição de COX (catálogo
nº de 700100, Cayman Chemicals Inc., Ann Arbor, MI, EUA) de acordo com
o protocolo de ensaio do fabricante. Os compostos testados na concentração
de 60µM para determinar os diferentes efeitos estéricos e eletrônicos sobre a
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potência inibitória e seletividade de COX-1 e COX-2. As moléculas que
apresentaram inibição superior a 75% da enzima COX-2 avançaram para a
determinação dos valores de IC50. Como compostos de referência o
celecoxibe e DuP-697 foram utilizados como COX-2 seletivos e o SC-560
como COX-1 seletivo. O celecoxibe demonstrou porcentagem de inibição de
99,5% para COX-2 e 68,8% para COX-1 na concentração de 60 µM, os
valores de IC50 encontrados foram 0,03µM para COX-2 e 18,14µM para
COX-1. Compostos com melhores resultados possuem valores CI50 de
0,33µM, 0,31µM, 0,67µM e 1,40µM, respectivamente, para a enzima COX2. Já o IS variou de 48,8 a 183,8. A relação estrutura-atividade mostrou que
a natureza dos substituintes foi o principal determinante da atividade.
Nenhuma substituição ou presença de substituintes como 4-SO2NH2, 4NHCOCH3 e 3-COCH3 mostraram atividade potente, enquanto outros
substituintes mostraram menos atividade o que pode ser atribuído a
capacidade de ligação de hidrogênio desses substituintes.
Portanto, é possível concluir que os resultados de CI50 e IS do
medicamento de referência, o celecoxibe, estão de acordo com os dados da
literatura, ressaltando que os valores de índice de seletividade e CI50 variam
de acordo com os kits e cálculos utilizados para os testes. Conclui-se que os
compostos possuem potência e índice de seletividade semelhantes ou
superiores ao celecoxibe.
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7 CONCLUSÕES
Foi realizado o design de 300 moléculas, baseadas em chalconas com
um núcleo pirazólico, que foram submetidas a análises de absorção,
distribuição, metabolização, distribuição, excreção e toxicidade (ADMET) in
silico, com o auxílio da ferramenta online SwissADME, onde verificou-se
características de absorção, metabolização e toxicidade.
Em uma segunda etapa foi realizada uma triagem virtual baseada na
estrutura do alvo para todas as 300 moléculas, através do docking molecular
na enzima COX-2. Alguns compostos se sobressaíram após essa etapa,
principalmente os da série 2A, ou seja, com o anel pirazólico 3,5-dimetil
substituído e sem substituintes no anel A. Moléculas dessa série apresentaram
resultados de energia de interação com a COX-2 muito próximas ao do
fármaco de referência, o celecoxibe.
Seis compostos (2A7, 2A11, 2A17, 2A23, 2C7 e 2D11) foram
sintetizados. Destes, os 4 compostos pertencentes a série 2A encontram-se
entre as 10 melhores energias de docking, sendo o composto 2A11 a menor
energia obtida. Os compostos foram devidamente caracterizados por RMN
de 13C e 1H, infravermelho e análise elementar.
Todos os compostos sintetizados foram testados quanto a sua
capacidade de inibição das enzimas COX-1 e COX-2 in vitro. Todos os
compostos apresentam maior potência de inibição da COX-2 e maior índice
de seletividade que o controle usado, o celecoxibe.
É possível concluir que o presente trabalho cumpriu com os objetivos
propostos, selecionando compostos que podem possuir uma boa atividade
anti-inflamatória seletiva para COX-2. Isso possibilita a obtenção de um novo
composto lead, e até mesmo um possível fármaco, para tratar tanto
inflamação aguda quanto doenças inflamatórias crônicas.
Para isso, a continuação deste trabalho é necessária. A otimização da
síntese e realização de ensaios em modelos celulares e em animais será muito
importante para a evolução deste trabalho e para uma possível aplicação
terapêutica no futuro.
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