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RESUMO

A reemergência de algumas bactérias Gram-positivas, em particular, do

gênero Staphy/ococcus. como principal foco causador de infecções hospitalares, tem

se intensificado nas últimas décadas, e, apesar da existência de potentes fármacos

voltados para o tratamento de infecções causadas por este gênero de bactéria, as

taxas de morbidade e mortalidade prevalecem com perfil crescente.

Além disso, um grande problema associado a cepas de MRSA (Methicillin-

Resistant Staphy/ococcus aureus) é o fenótipo de multi-resistência, característica

que confere a este microrganismo resistência não apenas à meticilina como também

a uma série de outros fármacos, exceto frente à vancomicina e à teicoplanina.

Muito tem se feito, mas ainda são poucos os resultados efetivamente

aplicáveis no tratamento de infecções com caráter de multi-resistência, justificando,

desta forma, a necessidade de desenvolvimento de sucedâneos que sejam

consideravelmente mais efetivos para a solução deste problema.

Baseado nestes fatos, a proposta deste estudo envolveu o planejamento,

síntese, identificação e estudos de QSAR (Quantitative Structure-Activity

Re/ationships) em duas e três dimensões de derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos com

atividade antimicrobiana frente a cepas padrão e multi-resistente de Staphy/ococcus

aureus. A escolha dos grupos substituintes foi realizada em duas etapas. Na

primeira delas seguiu-se metodologia de substituição em anéis aromáticos proposta

por Topliss para a otimização da bioatividade de compostos. Em uma segunda

etapa, predominantemente quantitativa, foram selecionados mais alguns derivados

baseando-se em faixa de hidrofobicidade ótima pré-determinada experimentalmente

e na variação de efeito estérico dos grupos substituintes.

Quatorze derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos foram sintetizados, estruturalmente

identificados e avaliados quanto à atividade antimicrobiana frente às cepas padrão

(ATCC 25923) e multi-resistente (3SP/R33) de Staphy/ococcus aureus por

determinação da concentração inibitória mínima empregando-se método de

macrodiluição sucessiva em tubos. Salienta-se que a cepa 3SP/R33 se mostra
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resistente a dezenove antibióticos empregados na prática médica e apresenta

suscetibilidade apenas à vancomicina.

As concentrações inibitória e bactericida mínimas apresentadas pelos

compostos sintetizados mostraram sofrer influência significativa da hidrofobicidade

sobre as referidas atividades de acordo com os estudos de QSAR-2D e QSAR-3D,

sendo os resultados obtidos para a cepa multi-resistente absolutamente compatíveis

com os anteriormente determinados para a cepa padrão.

Os estudos de QSAR-2D indicaram que a atividade antimicrobiana das 5-

nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas sofre influência significativa de duas

propriedades físico-químicas que são a hidrofobicidade e a distribuição eletrônica. A

relevância dos descritores estruturais cr e 3 na determinação da atividade

antimicrobiana, sinalizam que a distribuição eletrônica influencia fortemente o

aumento da potência antimicrobiana dos compostos em estudo tanto pela influência

dos efeitos indutivo e de ressonância na estrutura química do ligante, como também

pelos campos moleculares gerados ao redor de grupos substituintes, sugerindo uma

possível interação dos mesmos com uma área específica do sítio receptor.

Nos estudos de QSAR-3D, foi evidenciado, em concordância com o estudo

clássico anteriormente realizado, que a hidrofobicidade prevalece como propriedade

de fundamental importância no estabelecimento da atividade antimicrobiana. Foi

observada a importância da presença de regiões hidrofílicas pontuais nos compostos

de forma a propiciar processos de solvatação e dessolvatação que são críticos na

difusão através de membranas biológicas. Pode-se afirmar que a análise de QSAR,

considerando os aspectos tridimensionais ligantes, ressaltou a necessidade de um

balanço lipofílico-hidrofílico para um bom desempenho das 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas p-substituídas como agentes antimicrobianos.

A partir dos resultados obtidos evidenciou-se, neste estudo, o forte potencial

de derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos como possível alternativa para o

desenvolvimento racional, em nível molecular, de fármacos voltados para o

tratamento de infecções causadas por cepas multi-resistentes de Staphy/ococcus
aureus.
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ABSTRACT

In the last decade, there has been a reemergence of Gram-positive bacteria,

In particular Staphy/ococcus, which is considered one of the most causing of

nosocomial infections. Although potent antístaphylococcal drugs are available, this

infection continues presenting increasing morbidity and mortality rates.

Besides, a serious problem associated with MRSA (Methicillin-Resistant

Staphy/ococcus aureus) is the phenotype of multidrug resistance, which is,

resistance not only to methicillin but also to many other drugs, except to vancomycin

and teicoplanin.

Many efforts have been made in a tentative to reduce this problem,

nevertheless there is only a few number of alternatives to combat Staphy/ococcus

aureus multidrug-resistant strains, justifying the necessity of development of more

effective compounds to the treatment of these infections.

Based in these facts, the purpose of this study was the design, synthesis,

structural identification and 2D-QSAR and 3D-QSAR (Quantitative Structure-Activity

Relationships) studies of 5-nitro-2-thiophylidene derivatives with antimicrobial activity

against multidrug-resistant strains of Staphy/ococcus aureus. The choice of

substituent groups was made in two stages. The first stage comprises on application

of Topliss operational scheme for aromatic substitution. In a second quantitative

stage, more derivatives were selected according by hydrophobicity range previously

determined. Other standard considered at the selection of substituent groups was the

variation of steric effect.

Fourteen 5-nitro-2-thiophylidene derivatives were synthesized, structural

ídentified and tested against standard (ATCC 25923) and multidrug-resistant

(3SP/R33) strains of Staphy/ococcus aureus. The Minimal Inhibitory Concentration,

MIC, was determined using the serial dilution tests in two sequential stages. The

3SP/R33 strain is resistant to nineteen antimicrobial agents in use, except to '

vancomycin.

The mínimal inhibitory and bactericidal concentrations of synthesized

compounds showed, according by 2D-QSAR and 3D-QSAR studies, a significant
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influence of hydrophobic properties on antimicrobial activity determination and the

results obtained for multidrug-resistant strain were consistent with those determined

for ATCC 25923 strain.

2D-QSAR studies showed that antimicrobial activity are mainly influenced by

two physico-chemical properties: hydrophobicity and electronic distribution. The

relevance of cr e 3 parameters on antimicrobial activity determination, denotes the

contribution of inductive and resonance effects for the polar performed by the

substituent groups, probably suggesting an interaction between them and specific

receptor site.

3D-QSAR studies showed that hydrophobicity is a essential property to

antimicrobial activity determination, sustained the same conclusions previously

obtained by Hansch Ana/ysis. It was observed a great concern of small hydrophilic

regions distributed on derivatives in order to promote solvation and desolvation

process, that have critical importance on diffusion process through the biological

membranes. QSAR studies considering three-dimensional properties of ligands

indicated the necessity of accurate hydrophilic-hydrophobic balance on

nitrothiophene derivatives for their good performance as antimicrobial agents.

The results obtained in this preliminary study have shown the potential of

synthesized compounds as alternatives to the treatment of infections caused by

multidrug-resistant strains of Staphy/ococcus aureus.

Andrea Masunarí



FBTIFCFIUSP

1. INTRODUÇÃO

o elevado nível de resistência que cepas de Staphylococcus aureus vêm

apresentando aos antibióticos atualmente disponíveis, decorrente muitas vezes da

utilização abusiva e indiscriminada desses fármacos, tem resultado na necessidade de

busca e identificação de sucedâneos mais eficazes para o tratamento de infecções

causadas por bactérias resistentes aos antibióticos de uso atual.

Entre as classes de agentes antimicrobianos atualmente disponíveis, grande

interesse tem sido despertado por alguns fármacos pertencentes à classe dos

nitrofuranos, não apenas pelo fato destes compostos apresentarem amplo espectro de

ação como também pela incapacidade de indução ao desenvolvimento de resistência

bacteriana importante (Petri Jr., 2001, Dayan, Deguingand, Truzman, 1985, Ulmar,

Mitchard, 1968).

Sabe-se ainda que compostos que apresentam anel 5-nitrofurânico, juntamente

com outros derivados nitro-heterocíclicos, constituem um conjunto de compostos

amplamente estudados como agentes antibacterianos, antiprotozoários e possíveis

agentes antineoplásicos (Edwards, 1990), além de se mostrarem promissores na

identificação de novos compostos potencialmente eficazes no tratamento de infecções

hospitalares causadas por microrganismos com amplo grau de resistência aos

antibióticos de uso corrente (Tavares et ai., 1999a, Tavares et ai. 1999b, Masunari,

Rezende, Tavares, 2004).

Estudos referentes à potencialização da atividade antimicrobiana de compostos

com estrutura análoga à nifuroxazida, 5-nitro-2-furfurilideno 4-hidroxibenzidrazida,vêm

sendo desenvolvidos (Masunari, Rezende, Tavares, 2004, Masunari et aI., 2003,

Nascimento et ai., 2003, Masunari, Tavares, 2002, Masunari et ai., 2002, Masunari,

Rezende, Tavares, 2001, Tavares et aI., 1999, Tavares, Penna, Amaral, 1997,Tavares,

Penna, Amaral, 1991), buscando encontrar, de maneira adequada, possíveis

alternativas para o tratamento de infecções causadas por Staphylococcus aureus com
caráter de multi-resistência.

Andrea Masunari
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2.0BJETIVOS

Em continuidade ao programa de planejamento, síntese e avaliação da atividade

biológica de compostos análogos à nifuroxazida, 5-nitro-2-furfurilideno 4-

hidroxibenzidrazida, fármaco com atividade antimicrobiana comercializado no Brasil

com o nome Passifuri/@,pode-se dividir o objetivo desse trabalho em quatro etapas, a

saber

Planejamento, em nível molecular, de série de compostos nitrotiofilidênicos

baseando-se em métodos de seleção racionalde grupos substituintes;

Síntese e identificação dos compostos planejados;

Determinação da atividade antimicrobiana dos compostos obtidos frente às cepas

padrão (ATCC 25923) e multi-resistente(3SP/R33) de Staphy/ococcus aureus;

Estudo das relações quantitativas estrutura-atividade dos compostos em questão

por aplicação de estudos de QSAR (QuantitativeStructure-ActivityRe/ationships)em

duas (Análise de Hansch) e três (Vo/surfProgram) dimensões.

Ressalta-se que o entendimento, em nível molecular, das modificações estruturais

do protótipo selecionado, apresenta a função de possibilitarnão apenas o planejamento

de séries futuras, como também de fornecer subsídios para a elucidação das principais

propriedades físico-químicas envolvidas no estabelecimento da resposta biológica de

derivados 5-nitro-2-tiofilidênicoscom estrutura análoga à nifuroxazida.

Andrea Masunari
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3. JUSTIFICATIVA

Observa-se como conseqüência de grande potencialidade nociva resultante da

utilização indiscriminada de agentes quimioterápicos a perturbação do equilíbrio

ecológico homem - bactéria. A eliminação parcial ou total de qualquer espécie

microbiana pode levar ao aparecimento de outras e, algumas vezes, da emergência de

agentes infecciosos ainda desconhecidos (Fernandes et aI, 1999, Silva, 1998).

Na atualidade, um grande foco de desenvolvimentode resistência bacteriana são

os ambientes hospitalares, sendo este fenômeno resultado da coincidência de fatores

como presença de diferentes microrganismos, depressão imunológica dos pacientes e

facilidade de transmissão. Até o gênero Staphylococcus, antes considerado por muitos

epidemiologistas como facilmente controlável, vêm se constituindo, nas últimas

décadas, em grande ameaça à Saúde Pública, em função do surgimento de cepas com

amplo espectro de resistência (Piérard et aI., 2004, Brenwald,Fraise, 2003, Fuchs et aI.,

2002, Suller, Russel, 2000, Crowcroft, 1999, Onorato, 1999, Nishi, 1998, Sader, 1994).

Muito tem se feito, mas ainda são poucos os resultados efetivamente aplicáveis

no tratamento de infecções com caráter de multi-resistência. No entanto, com o

constante avanço de estudos de QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationships)

subsidiando o planejamento de fármacos (Barreiro, Fraga, 2001, Wermuth, 2000,

Hansch, Leo, 1995, Hansch, Leo, Hoekman, 1995), especialmente em quimioterápicos,

tem tomado a modificação molecular planejada em metodologia extremamente

promissora na busca de novos agentes antimicrobianos (Barreiro, Fraga, 2001,

Wermuth, 2000, Hansch, Leo, 1995, Korolkovas, 1988, Korolkovas, Burckhalter, 1982).

Neste método, parte-se de compostos com perfil farmacológico definido com o

objetivo de identificar análogos que apresentem melhor atividade que o composto de

partida, tomando este procedimento, portanto, alternativa bastante viável para a

descoberta de novos candidatos a fármacos que sejam potencialmente eficazes no

tratamento de infecções com caráter de multi-resistência.

Andrea Masunari
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4. REVISÃO DA LITERATURA

4.1. RESISTÊNCIABACTERIANA

Os mecanismos de resistência bacteriana são complexos e variados, sendo

alguns deles ainda não totalmente conhecidos. Cepas de Staphy/ococcus aureus

isoladas de pacientes hospitalizados são freqüentemente resistentes a muitos

antibióticos (3-lactâmicose a outras classes também. De fato, têm sido descritas cepas

resistentes à maioriados fármacos disponíveis no arsenal terapêutico (Femandes et a/,

1999). Além disso, já existem cepas resistentes a anti-sépticos e desinfetantes

(Brenwald, Fraise, 2003, Suller, Russel, 2000, Akimitsuet a/., 1999), como os derivados

de quaternários de amônio, muito utilizados em ambiente hospitalar. Dessa forma,

estudos relacionados a alternativas terapêuticas vêm sendo realizados em âmbito

mundialpor diversos pesquisadores (Sun-Young et a/., 2004, Ishikawaet a/, 2003, Rohr

et a/., 2003, Shetty, Wilson, 2000, Totsuka et a/., 1999) com o propósito de identificação

de possibilidades de tratamento de infecções causadas por cepas de Staphy/ococcus

aureus com caráter de multi-resistência.

4.1.1. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

o primeirocaso de resistência bacteriana foi observado em meados da década

de 40, logo após a introdução da penicilina, sendo este evidenciado pelo aumento da

concentração inibitóriamínima, CIM,determinada a partir de cepas de Staphy/ococcus

aureus, e, apesar do período entre as décadas de 80 e 90 ter se caracterizado como a

época de introdução de um grande número de agentes antibacterianos no mercado,

houve também considerável acréscimo na identificação de microrganismos com caráter

de multi-resistência(Lee, ScoU, 1999).

Bactérias podem se tomar resistentes a agentes antimicrobianos por

mecanismos que basicamente consistem na destruição ou inativação do fármaco por

modificação do sítio de ação ou ainda por alteração no mecanismo de captação destes

agentes (Tortora, Funke, Case, 2000, Lee, ScoU, 1999). Entre estes mecanismos

merece destaque o impedimento, pela estrutura da membrana plasmática, da
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penetração do agente antimicrobiano e a ausência de uma via metabólica alvo,

garantindo a insensibilidade da bactéria ao agente. A resistência causada por

características inerentes às células é conhecida como resistência intrínseca, sendo

compartilhada por todos os indivíduos da espécie e é, em geral, determinada

geneticamente. Na resistência adquirida, que é resultado de fenômenos de conjugação,

transformação ou aquisição de material genético, apenas parte dos microrganismos de

uma população é resistente, proporção esta que varia de acordo com a dose e

frequência de utilização do agente antimicrobiano ao qual o microrganismo se toma

resistente (Barbosa, Torres, 1999,Trabulsi et aI., 1999, Tenover, Schaberg, 1998).

Na resistência adquirida, algumas bactérias, antes sensíveis, tomam-se

resistentes por meio de mutações cromossômicas, pela aquisição de plasmídios de

resistência ou transposons (Barbosa, Torres, 1999, Trabulsi et aI., 1999). A resistência

por mutação é geralmente simples, de forma a atingir apenas um agente

antimicrobiano, já que dificilmente uma célula bacteriana sofre mutações simultâneas

para mais de um fármaco. Já a mediada por plasmídios R, apesar de simples, na

maioria das vezes é múltipla devido à facilidade de um só plasmídio apresentar genes

de resistência para diferentes agentes antimicrobianos. Os plasmídios R são

constituídos por DNA e podem conferir à célula hospedeira resistência a fármacos. Uma

parte do plasmídio R, denominada RTF (Resistance TransferFacto!) é responsável pela

transferência de múltipla resistência a fármacos. Alguns plasmídios já são bem

estudados em Staphy/ococcus aureus, sendo que a maioria destes, leva consigo

elementos genéticos que conferem resistência a diferentes fármacos. Entre cem

linhagens de Staphy/ococcus aureus resistentes à penicilina, estima-se que noventa e

cinco apresentam o plasmídio de penicilinase,três têm resistência cromossômica e dois

apresentam resistência plasmidial e cromossômica ao mesmo tempo, sendo o último

tipo citado, resultado da utilização intensiva e extensiva de agentes antimicrobianos

(Tortora, Funke, Case, 2000, Barbosa, Torres, 1999, Trabulsi et ai, 1999, Tenover,

Schaberg, 1998).

Grandes focos de desenvolvimentode resistência bacteriana na atualidade são a

comunidade e os ambientes hospitalares, sendo observado no último que a presença

de diferentes microrganismos, bem como o estado imunológico comprometido de

pacientes e facilidade nas vias de transmissão, constituem-se em fatores propícios para
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a ocorrência de infecção. Cita-se que a maioria dos microrganismos que causam

infecção em ambiente hospitalar não o faz em pessoas saudáveis, sendo patogênicos

somente em indivíduos cujas defesas encontram-se debilitadas (Tortora, Funke, Case,

2000).

o gênero estafilococos é atualmente considerado grave problema em ambiente

hospitalar, em função principalmente, da facilidade de transmissão, seja entre

pacientes, pela equipe hospitalar ou por visitantes, propiciando sua disseminação de

forma muito rápida. A transmissão ocorre tanto por contato indireto como direto

(Trabulsi et aI.,1999). Em indivíduos debilitados por doenças crônicas, traumas físicos,

queimaduras ou imunossupressão, esse gênero de microrganismo pode causar

infecções de caráter invasivo como a osteomielite, a bacteremia, a endocardite, a

pneumonia e, em alguns casos, a meningite e a artrite bacteriana. Essas infecções são

muito difíceis de serem tratadas em função da diversidade de cepas com graus

diferenciados de resistência, resultantes de exposição continuada a diferentes

antibióticos. Para uma terapia correta da infecção é necessária, na maioria dos casos,

determinar a sensibilidade da bactéria através de métodos quali-quantitativos (Tortora,

Funke, Case, 2000, Trabulsi et aI., 1999,Weinstein, Hayden, 1998).

Em meados da década de 40 surgiram cepas de Staphy/ococcus aureus

resistentes à penicilina, apresentando caráter epidêmico em meados da década de 60.

Desde então, este microrganismo antes quase que uniformementesensível à penicilina,

apresenta, atualmente, apenas 10% de cepas sensíveis a esse agente antibacteriano,

sendo a resistência, na maioria dos casos, resultante da capacidade de produção de

penicilinases pela bactéria (Tortora, Funke, Case, 2000, Lee, ScoU,1999).

O emprego de meticilina e outras penicilinassintéticas como a oxacilina, iniciado

em 1959 (Wenzel, 1982), representou etapa significativa na terapia antiestafilocócica.

Contudo, a identificação de cepas de Staphy/ococcus aureus resistentes a meticilina

(MRSA-Methicillin-Resistant Staphy/ococcus aureus) foi registrada em meados de 1962

em aproximadamente 0,5% dos casos. Infelizmente essas cepas se espalharam

rapidamente pelo mundo, sendo responsáveis, particularmente,por surtos de infecção

hospitalar detectados nos Estados Unidos no final da década de 70 (Troillet et aI., 1998,

Wenzel, 1982).
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A partir da década seguinte as estimativas de casos de infecção por MRSA

aumentaram consideravelmente em todo o mundo, sendo alguns destes detectados na

Austrália (surgimento em 1985 e disseminação entre 1994 - 1997) (Torvaldsen, 1999),

na Bélgica (Crowcroft, 1999) e em Manitoba (surgimento em 1993) (Nicolle, 1999). Em

1994, Espanha, França e Itália eram considerados os países com maiores índices

desse tipo de infecção (Voss, 1994).

Pacientes HIV positivos têm recebido maior atenção na última década em

relação a sua suscetibilidade a cepas de MRSA, visto que as terapias as quais estes

são submetidos, como utilização prolongada de esteróides e antibióticos, por exemplo,

tendem a ocasionar grande suscetibilidade dos mesmos a este tipo de bactéria

(Onorato, 1999). Na Espanha, particularmente, utilizou-se o cotrimoxazol com grande

eficiência por um período de tempo. Porém, em meados de 1996 foram detectadas

cepas de MRSA resistentes a este fármaco, principalmente no caso de pacientes

portadores de HIV que, dentre outros fatores, utilizam extensivamenteo cotrimoxazolna

profilaxiade pneumonia (Alonso, 1997).

Infecções causadas por cepas resistentes de Staphy/ococcus aureus não se

caracterizam como fenômeno isolado ou exclusivo de países de baixa renda, uma vez

que se observa número crescente de estudos relacionados à epidemiologia deste

microrganismo em centros que comportam pacientes imunocomprometidos (Lizioli et

a/., 2003), que sofreram intervenção cirúrgica (McDonald et aI., 2003), foram

transplantados (Desai et a/, 2003) ou que são portadores queimaduras graves (Fuchs et

a/.,2002). Face a este problema, constata-se o surgimento de vários tipos de bases de

dados on-line cuja função é a de monitorar e compartilhar entre vários países, detalhes

envolvidos no tratamento de infecções causadas por microrganismos multi-resistentes.

Citam-se como exemplos s programas MYSTIC (Tumer, 1999) e SENTRY (2001) que

foram iniciados em 1997, sendo que cada um contém aproximadamente 100 terminais

ativos distribuídos em mais de trinta países.

Em estudo de Murray e colaboradores (2004) constatou-se o crescimento

significativo de 9% para 20%, no período de 1998 a 2001, de infecções causadas por

MRSA em pacientes com idade média de 39 anos no Roya/ Darwin Hospita/ situado no

Norte da Austrália. Estes pesquisadores determinaram que a elevação das taxas

citadas estaria associada à utilização de alguns antimicrobianos, em alguns casos, até
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mesmo a vancomicina, na profilaxia de infecções. Este estudo ressalta, em especial, a

necessidade de conscientização e de maior rigor na prescrição e administração de

agentes antimicrobianosem hospitais.

Nota-se ainda, uma grande preocupação da comunidade científica em

estabelecer possíveis alternativas relacionadas ao controle e prevenção da colonização

por MRSA em hospitais de todo o mundo (Burd et a/., 2003, Rohr et a/., 2003),

ressaltando estudo realizado por Rohr e colaboradores (2003), no qual trinta e dois

pacientes imunodeprimidos e colonizados com MRSA foram submetidos à aplicação

intranasal de mupirocina e banhos com dihidrocloreto de octenidina por um período de

cinco dias. Amostras da microbiota do nariz, testa, pescoço, axilas e virilha foram

recolhidas antes e depois do tratamento, observando, na maioria dos casos, redução

significativa do microrganismo em todas as áreas colonizadas, mas principalmente no

nariz (88,5%). Os autores concluíram que este procedimento, relativamente simples,

certamente resulta na diminuição da transmissão bacteriana entre pacientes e de

pacientes para equipe médica, de forma a contribuir consideravelmente com a

diminuição de surtos de MRSA em hospitais.

O outro aspecto importante relacionado à resistência à meticilina é a

heterogeneidade variada, ou seja, uma mesma amostra pode apresentar freqüência

variável de células individualmente sensíveis e resistentes à meticilina, dificultando, em

parte, sua detecção laboratorial(Trabulsi et a/., 1999).

A dificuldade de detecção laboratorial de cepas hetero-resistentes originou outra

série de estudos recentes (Howe et a/., 2000, Howe et a/, 1999), sendo a maioria deles

responsáveis não apenas pela otimização de técnicas padronizadas específicas, como

também pela contestação de outras, visando o aprimoramento e diminuição do índice

de resultados errôneos no diagnóstico destas cepas.

Há poucos anos atrás eram raramente relatados em literatura, casos de

Staphy/ococcus aureus com sensibilidade reduzida à vancomicina (VISA), que, em

geral, era o antibiótico de escolha no tratamento de infecções causadas por MRSA.

Porém, desde a publicação do primeiro caso de VISA no Japão, em 1997 (Hiramatsu et

aI., 1997), uma série de outros casos começaram a surgir, tomando mais freqüente a

publicação de trabalhos relacionados a infecções causadas por estas cepas (Geisel et
aI., 1999).
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Trabalhos não apenas relacionados aos aspectos epidemiológicos de VISA,

incluindo estudos mais refinados, como a análise de sua estrutura, vêm sendo

realizados, ressaltando o estudo de Sieradzki e Tomasz, em 1999 (Sieradzki, Tomasz,

1999), no qual foram detectadas mudanças graduais na parede celular e no próprio

metabolismo de cepas de Staphy/ococcus aureus resistentes à vancomicina e

meticilina. Observou-se, neste estudo, que em quatro cepas resistentes à vancomicina

houve mudança gradual de muitas propriedades envolvidas na resistência à

glicoproteínas. Foram observadas ainda, diminuição da velocidade de crescimento das

cepas por espessamento da parede celulare alterações na biossíntese desta parede.

No Brasil, Oliveira e colaboradores (2001) isolaram cinco cepas de

Staphy/ococcus aureus resistentes à vancomicina (VRSA-vancomycin-resistant

Staphy/ococcus aureus) na ala de queimados e outra cepa na ala de ortopedia em

pacientes hospitalizados no Estado de São Paulo. Estas cepas apresentaram linhagens

muito parecidas, sugerindo possível contaminação de paciente para paciente. Este

estudo apresenta-se como o primeiro relato de cepas de Staphy/ococcus aureus

resistentes à vancomicina no Brasil.

Outros estudos recentes acusam a existência de cepas de Staphy/ococcus

aureus resistentes a outros agentes antimicrobianos além das penicilinas, meticilina e

vancomicina, como a estreptograminas (Schmitz et aI., 1999), tetraciclinas (Trzcinski et

a/., 2000) e quinolonas (Jones et a/., 2000, Horii et a/., 2003, Limoncu et a/. 2003). Cita-

se, particularmente, como fato extremamente preocupante, o caso de resistência a

fluorquinolonas, já que estes fármacos constituem aproximadamente 11% dos agentes

antimicrobianos prescritos em todo o mundo (Gilbertet aI.,2001). Estudos mostram que

em 1989 aproximadamente 5,2% das cepas de Staphy/ococcus aureus eram

resistentes ao ciprofloxacino (Daum et a/., 1990). Em 2001 este número aumentou para

90% (Gilbert et a/., 2001). A resistência microbiana a fluorquinolonas é causada por

mutações na topoisomerase 11 (DNA girase) e topoisomerase IV, sendo mais

pronunciada no caso do ciprofloxacino em relação a outras fluorquinolonas. Cita-se

ainda, que a exposição continuada a este antibacteriano no caso de pacientes

colonizados com MRSA, visando sua erradicação, constitui-se em procedimento de

grande risco na seleção de cepas com alto caráter de resistência (Evans, Titlow, 1998).

Andrea Masunari



FBT/FCF/USP 10

Mortes associadas a epidemias por bactérias variam de 12% à 81% no mundo

todo, dependendo dos tipos de pacientes, medicamentos, tecnologias e tratamentos

utilizados. Bacteremias causadas por Staphy/ococcus aureus apresentam altos índices

de mortalidade principalmente quando o pulmão é o foco da infecção. Cerca de 50% a

87% das infecções hospitalares, têm como agente responsável, cepas de

Staphy/ococcus aureus, sendo que em 16% a 43% dos casos os pacientes evoluem

para o óbito (Contemo, 1998)

É importante citar que a venda sem prescrição médica de antibióticos propicia a

seleção de formas resistentes de bactérias, sendo a utilização indiscriminada de

agentes antimicrobianos o principal fator de risco para a emergência de microrganismos

resistentes. A utilização racional de medicamentos certamente reduziria o risco de

emergência de Staphy/ococcus aureus com sensibilidade reduzida a tantos fármacos,

sendo inegável, portanto, frente ao problema de multi-resistência, que os profissionais

em posição de maior influência na área de saúde se conscientizem e restrinjam a

prática da prescrição indiscriminadade medicamentos.

4.1.2. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS AGENTES ANTIMICROBIANOS

Na identificação de novos agentes que sejam eficazes no tratamento de

infecções causadas por bactérias multi-resistentes aplicam-se basicamente dois

princípios, a saber: a descoberta de novos alvos e a potencialização da atividade

farmacológica de compostos com atividade antimicrobianaconhecida (Femandes et aI.,

1999). Com o constante avanço na área de modificação molecular ao longo dos

últimos anos, a segunda alternativa citada mostra-se altamente viável e com grande

perspectiva de sucesso. Apesar de apresentar como inconveniente a dificuldade de

descoberta de novos alvos, com a modificação molecular mantém-se as características

de interesse do composto de partida e procura-se potencializar atividade biológica em

estudo, sendo possível também, em alguns casos, reduzir consideravelmente a

toxicidade. Citam-se ainda como vantagens desta metodologiaeconomias significativas

de tempo e de recursos (Wermuth, 2003, Barreiro, Fraga, 2001, Hansch, Leo, 1995).

Atualmente são raros os trabalhos relacionados à pesquisa de fármacos com

estrutura completamente nova para o tratamento de infecções causadas por cepas
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multi-resistentes. Mais comum é encontrar estudos de modificação molecular de

fármacos já conhecidos (Sun-Young et aI., 2004, Kimet ai., 2003), já que a área de

planejamento de fármacos encontra-se de tal forma avançada que proporciona

subsídios necessários para tal realização com grande perspectiva de sucesso (Barreiro,

Fraga, 2001, Wermuth, 2000, Hansch, Leo, 1995). Ainda assim, encontram-se em

literatura alguns trabalhos voltados para o desenvolvimento de compostos com

estruturas completamente novas, sendo a grande maioria, derivados de extratos

vegetais (Canillac,Mourey,2001, Elsom, Hide, 1999).

Hamilton-Millere Shah (2000), observaram atividade antimicrobiana frente a

cepas de MRSA em um dos componentes do chá verde (Carnel/ia sinensis) em

concentrações equivalentes a 280 mg/L. A partirdesta informação, isolou-se o provável

agente antibacteriano, gaiato de epicatequina (ECG), figura 1, e sintetizaram-se mais

treze análogos estruturais deste composto. Os compostos foram testados frente a

cepas de MRSA,observando melhor atividade inibitóriapara o próprio ECG (MIC=1,6

~g/mL), sendo importante citar que a atividade em questão só foi observada em

presença de meticilina, evidenciando sinergismo farmacológico entre estes dois

compostos.

OH
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~
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FIGURA 1. Gaiato de epicatequina (ECG).

A observação de efeito sinérgico frente a cepas de MRSA resultante da

combinação de fármacos, também constituiu foco de estudo realizado por Totsuka e

colaboradores (1999). Neste trabalho determinou-se in vitro e in vivo o efeito

antimicrobiano resultante da combinação de vancomicina, agente antibacteriano

glicopeptídico, e imipenem, uma carbapenema de amplo espectro. Foi observado

também efeito sinérgico destes dois fármacos para 34 de 36 cepas de MRSAtestadas,
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o equivalente a 94,4% das mesmas. Apesar dos valores de concentração inibitória

mínima, CIM, da vancomicina não apresentarem decréscimo significativo na presença

de imipenema, a combinação de ambos influenciou de maneira surpreendente o

decréscimo nos valores de CIM da imipenema. Os autores concluíram que o efeito

observado neste estudo permite que esta nova combinação possa reduzir não apenas a

dose de vancomicina a ser utilizada clinicamente, mas também os efeitos adversos

inerentes a este fármaco no tratamento de infecções causadas por MRSA.

Ainda na busca de fármacos eficazes para o tratamento de MRSA, outros

estudos envolvem abordagens significativas em relação a fluorquinolonas de amplo

espectro, como o levofloxacino (Muller-Serieys et a/., 1999) e sitafloxacino (Shetty,

Wilson, 2000). Com base no fato do levofloxacino, figura 2, ter se mostrado cerca de

quatro vezes mais ativo in vitro que o ofloxacino frente a cepas de MSSA (Methicillin-

Susceptib/e Staphy/ococcus aureus) e MRSA, Muller-Serieys e colaboradores (1999),

estudo comparativo da atividade bactericida de soro sanguíneo contendo levofloxacino

ou ofloxacino. Foram utilizadas neste estudo cepas de MRSA suscetíveis a

fluorquinolonas.

o
(A)

W com

?"I

rN ~ N
N~ o~CH3

H3C/

o
(8) FW COOH

~ I I
~ N

,O O~"CH,H3C

FIGURA 2. Levofloxacino (A) e ofloxacino (8).

Observou-se, neste estudo, que a concentração média no soro sanguíneo após a

administração oral foi cerca de 2,5 vezes maior para o levofloxacino que para o

ofloxacino, mais ainda, o levofloxacino mostrou maior meia-vida, sete horas, em relação

ao seu isômero, cinco horas. Um inconveniente talvez seria o fato da atividade

bactericida do soro sanguíneo ser diretamente dependente da suscetibilidade a

fluorquinolonas, mas, por outro lado, observa-se que a mesma é independente da

suscetibilidade à meticilina, sugerindo ser este fármaco alternativa válida no tratamento
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de infecções causadas por Staphy/ococcus aureus multi-resistente (Muller-Serieys et

a/., 1999).

Shetty e Wilson (2000), testaram a atividade do sitafloxacino, figura 3, outra

quinolona de amplo espectro, em pacientes infectados por MRSA e VRE (Vancomycin-

Resistant Enterococcus), observando-se que de onze pacientescom MRSA submetidos

ao tratamento, quatro ficaram totalmente curados. Apesar dos resultados ainda se

tratarem de estudos preliminares, este fármaco mostrou ser efetivo em infecções

sistêmicas severas causadas por VRE e em alguns casos de MRSA, indicando que

estudos mais detalhados devem ser realizados.

o

WCOOH

F ~ I I
~l ~ N

;J CI LFH2N

FIGURA 3. Sitafloxacino (DU-6859a)

É pertinente que se ressalte a importância dos estudos até então citados, uma

vez que o considerável aumento da resistência de cepas de Staphy/ococcus aureus a

fIuorquinolonas como o ciprofloxacino, toma-se cada vez mais pronunciado (Gilbert et

a/., 2001).

Dailey e colaboradores (2001), realizaram estudo de grande impacto referente a

uma oxazolidinona conhecida por linezolida. Figura 4. Recentemente aprovado pelo

FDA (Food and Drug Administration), este fármaco apresenta excelente

biodisponibilidade, permitindo administração oral ou intravenosa, fator considerado

como grande vantagem em relação a outros antibacterianos com espectro de ação

similar.A ausência de rápido desenvolvimento de resistência in vitro apresenta-se como

principal vantagem deste fármaco.
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FIGURA 4. Linezolida (U-100766).

No estudo em questão foi determinada a eficácia terapêutica da linezolida

comparando-a com a terapia com vancomicina em ratos infectados com MRSA. Foram

obtidos bons resultados para a linezolida, sendo que um tratamento de cinco dias com

administração oral diária de 75 mg/Kg deste fármaco proporcionou os mesmos

resultados que o tratamento com vancomicina por meio intra-venoso empregando

doses diárias de 25 mg/Kg. Os autores concluíram que além da linezolida ter se

mostrado igualmente eficaz à vancomicina nas doses e período acima citados, são

poucos os trabalhos que relacionam este fármaco com fenômenos de resistência,

tomando-o alternativa viável para o tratamento de infecções causadas por cepas de

Staphy/ococcus aureus com caráter de multi-resistência, destacando-se, em especial,

aquelas em que a sensibilidade reduzida à vancomicina já foi detectada (Dailey et a/.,
2001).

Desde a descoberta da linezolida, a classe das oxazolidinonas passou a ter

grande enfoque nos estudos relacionados ao desenvolvimento de fármacos voltados

para o fenômeno de resistência bacteriana. Desta forma, Kim e colaboradores (2003),

sintetizaram e testaram vários derivados oxazolidinônicos, figura 5, frente a várias

cepas Gram-positivas, incluindo MRSA e VRE. Observou-se que os derivados 6c e 6u

apresentaram atividade comparável a linezolida e a vancomicina, figura 6, sugerindo

que a série em questão além de promissora, possibilita a realizaçãode estudos in vivo.
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FIGURA 5. Estrutura protótipo dos derivados oxazolidinônicos

em estudo (Kim et aI., 2003).
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FIGURA 6. Derivados oxazolidinônicos mais ativos frente à MRSA (Kim et aI., 2003)

Infelizmente, após alguns anos que sucederam a introdução da linezolida no

mercado, já foram detectadas cepas de Staphy/ococcus aureus resistentes a este

fármaco (Tsiodras et a/., 2001, Wilson et a/., 2003). Sendo assim, estudos recentemente

realizados (Sun-Young et a/., 2004), enfocam a modificação da estrutura

oxazolidinônica básica da linezolida gerando excelentes resultados. Neste estudo, a

modificação molecular consistiu basicamente na introdução do grupo 4-(4-aril)

piperazinilfenil ao nitrogênio oxazolidinônico e alterou-se a porção acetamídica por

meio de substituições no anel herocíclico (R1). Em alguns dos análogos planejados, o

átomo de flúor ligado ao anel aromáticofoi substituído por hidrogênioou cloro. Figura 7.
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FIGURA7. Compostoprotótipo análogo à linezolida(Sun-Younget a/., 2004).

Dos vinte e seis análogos sintetizados, dois mostraram-se muito promissores,

compostos 8g e 9b, figura 8, sendo seus valores de concentração inibitória mínima

(MIC), 0,008j.Jg/mL e 0,06j.Jg/mL, respectivamente. Os análogos em questão

apresentaram atividade significativamente superior a da linezolida (MIC = 0,50j.Jg/mL)

(Sun-Young et a/., 2004), mostrando, portanto, seu caráter promissor.

CI~ 1\ ~ o~o
~N,, /N ~ N~N(C=S)NH2

F

composto 89

o- I\~O~O
~ 4 N,, /N ~ N~N(C=S)OCH3

F

composto 9b

FIGURA8. Compostos análogos à linezolidacom atividade antibacteriana frente a

Staphy/ococcus aureus (Sun-Young et a/., 2004).

No Brasil, particularmente, o número de infecções causadas por MRSA tem se

intensificado na última década. Em estudo realizado em 1990 (Pannuti, Grinbaum,

1995), constatou-se que cepas resistentes à meticilina representavamcerca de 38% à

78% do total de cepas de Staphy/ococcus aureus isoladas nos hospitais brasileiros,

dados que comprovam a gravidade da situação em nosso país.
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Com a atenção voltada para este problema, um grupo de pesquisa brasileiro da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2003, testou quatorze extratos de plantas

brasileiras utilizadas no tratamento de infecções gastrintestinais e respiratóriasfrente a

vinte e seis cepas de Staphy/ococcus aureus, entre as quais dezesseis eram resistentes

à meticilina.Cepas MSSA (Methicillin-Susceptib/eStaphy/ococcus aureus) ATCC 29213

e MRSA ATCC 33591 foram utilizadas como padrão na execução dos ensaios

(Machado et a/., 2003). Entre todos os extratos testados, observou-se maior atividade

antimicrobiana nas frações polares de Punica granatum (CIM = 62,5 mg/L), ricas em

elagitaninas, sendo estas classificadas como agentes responsáveis pela atividade

antimicrobiana desta planta. No caso da Tabebuia avellanedae, os componentes

responsáveis pela atividade antimicrobiana são naftoquinonas presentes nas frações

apoiares extraídas desta planta (CIM = 62,5 mg/L). Este trabalho pode ser considerado

como o primeiro relato sobre a atividade antimicrobiana destes extratos vegetais frente

a microrganismos multi-resistentes, sugerindo que os produtos naturais analisados

constituem-se em alternativa viável para o estudo e desenvolvimento de novos

fármacos antimicrobianosvoltados para este fim.

Os antibióticos são claramente um dos grandes triunfos das ciências médicas,

embora apresentem algumas desvantagens. O interesse mais urgente dos

epidemiologistas consiste no controle da má utilização destes fármacos, que aumenta

na mesma proporção que o surgimento de linhagens de patógenos resistentes.

Infelizmenteo problema da resistência a estes fármacos alcançou, nos dias atuais, seu

ponto crítico, e, para solucionar este problema é necessário que se intensifiquem as

campanhas educacionais para promover o uso correto dos antibióticos já existentes e

redobrar esforços no sentido de se desenvolver novos fármacos com o mesmo

propósito. Não se pode deixar de citar que o conhecimento cada vez maior do

mecanismo de ação de fármacos aliado ao avanço computacional na área de química

medicinal são ferramentas extremamente importantes no planejamento, em nível

molecular,de protótipos com a atividade biológica de interesse.
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4.2. ENSAIOS MICROBIOLÓGICOSUTILIZADOSNA DETERMINAÇÃOin vitro DA

SENSIBILIDADE MICROBIANA

Em numerosas situações práticas há interesse em se determinar a sensibilidade

de espécies microbianas frente a quimioterápicos. Diferentes linhagens e espécies

microbianas apresentam diferentes graus de suscetibilidade para diferentes agentes

quimioterápicos, sendo esta suscetibilidade muitas vezes modificada com o tempo,

mesmo durante a terapia com um fármaco específico. Sendo assim, é extremamente

conveniente que se verifique diante de quais antibióticos uma determinada bactéria é

sensível ou resistente e quais as concentrações efetivas desse fármaco (Barbosa,

Torres, 1999, Um, 1998, Tortora, Funke, Case, 1998).

Existem muitos testes que determinam a sensibilidade bacteriana in vitro sendo

determinantes para a seleção de um ensaio, o tipo de microrganismo a ser estudado e

a finalidade do teste (Tortora, Funke, Case, 2000, Barbosa, Torres, 1999). O teste de

antibiograma foi preconizado por Kirby e Bauer (Bauer ei aI., 1966) e é utilizado para a

determinação do grau de sensibilidade elou resistência de microrganismos frente a

antibióticos. Neste método, uma placa de Petri contendo meio de cultura sólido,

geralmente ágar Muller-Hinton, é semeada uniformemente, em toda superfície, com

quantidade conhecida do microrganismoa ser testado. Em seguida, discos de papel de

filtro impregnados com concentrações também conhecidas do agente antimicrobiano

são colocados sobre a superfície do meio de cultura. Durante o período de incubação, o

agente citado difunde-se dos discos para o meio de cultura. Se o antimicrobiano é

efetivo, cria-se uma zona de inibição ao redor do disco, cujo diâmetro pode ser medido

e comparado à uma tabela universal (Barbosa, Torres, 1999, Silva, 1999, Gillespie,

1994, Bauer ei aI., 1966).

A técnica de difusão em disco é rotineiramente indicada antes da prescrição de

determinados agentes antimicrobianos, ressaltando principalmente os casos de

espécies bacterianas que englobam número considerável de amostras resistentes

como é o caso dos estafilococcos (Barbosa, Torres, 1999, Silva, 1999, Gillespie, 1994,

Bauer ei aI., 1966).

Na determinação da concentração inibitóriamínima (NCCLS, 2002), CIM, avalia-

se a concentração de um agente antimicrobiano capaz de inibir o crescimento de um
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dado microrganismo, sendo este tipo de ensaio. classificado como método de

antibiograma quantitativo. Esta determinação pode ser realizada em meios de cultivo

sÓlidosou líquidos. Este método exige mistura de diluições, em série de ordem dois, de

um agente antimicrobiano a ser testado em meio de cultura. Utiliza-se suspens~o

microbiana padronizada para inocular os. tubos ou placas assim preparadas. ApÓs

período de incubação adequado; pode-se determinar prontamente a concentração

inibitÓriamínima, CIM, de um fármaco ou ligante capaz de inibir o crescimento

microbiano. O teste de diluição em tubos emprega meios líquidos e a CIM.é

determinada como sendo a concentração mais baixa capaz de inibiro crescimento dos

microrganismos testados. Ressalta-se como grande vantagem da técnica de diluição

em meios líquidos a determinação da sensibilidade microbiana a agentes

quimioterápicos potenciais (NCCLS, 2002, Tortora, Funke, Case, 2000, Barbosa,

Torres, 1999, Silva, 1999, Um, 1998). Figura 9.

(+)= controle positivo; (-)=controle negativo

CIM=concentracão inibitória minima

(+

(-)

. aumento da concentração de antimjcrobiano

FIGURA9. Determinação da concentração inibitóriamínima, CIM,de ampicilinafrente a

StaphyJococcus aureus por método de diluição em tubos.

(Fonte: Adaptado de Um, 1998)..
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Com o sistema de diluição em ágar, diversos microrganismos podem ser

testados simultaneamente em cada placa de diluição por meio de dispositivo de

reduplicação (NCCLS, 2002, Tortora, Funke, Case, 2000, Barbosa, Torres, 1999, Silva,

1999, Um, 1998).

A determinação da CIM caracteriza-se como método preciso, não se podendo

deixar de citar, entretanto, a grande desvantagem desta metodologia que consiste no

longo tempo dispensado para sua execução, fator que, muitas vezes, inviabiliza a

execução desta técnica na rotina laboratorial de hospitais. Com o objetivo de minimizar

esta desvantagem,desenvolveu-seo chamadoE-Test@ (NCCLS,2002),queconsiste

em técnica quantitativa para a determinação da suscetibilidade microbiana, de fácil e

rápida execução (Tortora, Funke, Case, 2000, Silva, 1999, Gillespie, 1994). O sistema é

constituído por uma tira fina e inerte, sendo um lado calibrado com escala visual

indicando a concentração do fármaco naquele local e duas letras no alto da tira

indicando o antimicrobiano que está sendo utilizado. Um gradiente exponencial pré-

definido do fármaco é imobilizado do outro lado da tira, sendo que este varia de uma

concentração máxima à outra mínima (NCCLS, 2002).

Por ser método que apresenta concentrações muito bem definidas, este possui

maior precisão nos resultados que a metodologia clássica de diluição em caldo ou em

ágar. Quando a tira é aplicada no meio de cultura sólido, geralmente ágar Muller-

Hinton, previamente inoculado, imediatamente o fármaco começa a se difundir, e, por

este motivo, uma vez aplicadas no ágar, estas tiras não podem ser removidas ou

mudadas de lugar (NCCLS, 2002).

Após tempo de incubação apropriado, uma elipse simétrica de inibição é

formada, sendo o valor da CIM lido a partir da escala em termos de flg/mL, localizado

onde a elipse faz intersecção com a tira. Várias fitas impregnadas com diferentes

antibióticos, dispostas radialmente na placa de Petri, permitem testar simultaneamente

diferentes antimicrobianos contra uma mesma bactéria. É importante citar, entretanto,

que apesar da relativa praticidade da técnica descrita, os custos envolvidos em sua

realização ainda são elevados, o que faz com que seja empregada apenas em casos

específicos na rotina laboratorial de hospitais (NCCLS, 2002, Tortora, Funke, Case,

2000, Barbosa, Torres, 1999, Silva, 1999).
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É importante ressaltar que, assim como todo tipo de metodologia, a determinação

da concentração inibitória mínima, apresenta várias condições padrão para a sua

prática, internacionalmente reconhecidas, como o preparo adequado das soluções-mãe

de antimicrobianos, do inóculo a ser utilizado e dos meios de cultivo, além do tempo de

incubação apropriado e da leitura e interpretação de resultados, sendo esta

padronização, internacionalmente adotada, a responsável pela validade estatística e

reprodutibilidade de resultados obtidos na determinação da sensibilidade de uma

espécie bacteriana frente a ligantes potenciais candidatos a fármacos (Andrews, 2001,

MacGowan, Wise, 2001).

4.3. COMPOSTOS NITRO-HETEROcíCLlCOS

4.3.1. NITROFURANOS E NIFUROXAZIDA

Compostos nitrofurânicos têm sido utilizados desde a década de 40 para o

tratamento de infecções do trato urinário, sendo os primeiros fármacos nitro-

heterocíclicos introduzidos na quimioterapia (Venuti, 1995). Número considerável de

compostos nitrofurânicos com atividade antibacteriana são aplicados em medicina

veterinária e humana, já que estes apresentam amplo espectro de ação e baixa

capacidade de indução de resistência bacteriana (Petri Jr., 2001, Dayan, Deguingand,

Truzman, 1985, Vozyakova et aI., 1978).

A maneira desmedida como estes agentes antimicrobianosvêm sendo utilizados,

tanto como estabilizantes em vinhos, conservantes em alimentos e até mesmo na

indústria têxtil, é merecedora de questionamento, já que muitos destes derivados

apresentam características mutagênicas e possivelmente cancerígenas (Debnath et ai.,

1993). A furilfuramida, por exemplo, que se apresenta mutagênica em testes in vitro e

carcinogênica in vivo, foi banida como aditivo alimentar no Japão na década de 70

(Bryan, 1978). Outros fármacos desta classe, porém, como a nitrofurantoína e a

nifuroxazida ainda são utilizados como agentes antibacterianos em medicina humana e

veterinária por apresentarem toxicidade tolerável.
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Desde a introdução do nitrofural, também conhecido como nitrofurazona, em

1944 (Dodd, Stilman, 1944), muitos derivados 5-nitrofurânicos foram sintetizados e

testados, a fim de avaliar a atividade antimicrobiana destes compostos. O nitrofural

apresenta atividade bactericida, com amplo espectro de ação sobre bactérias Gram-

positivas, ressaltando, em particular, Staphy/ococcus auraus. Pelo fato de apresentar

propriedades tóxicas decorrentes da administraçãopor via oral, sua aplicação restringe-

se à utilização tópica, principalmente em casos de queimaduras e infecções

generalizadas de pele causadas por Staphy/ococcus aureus (Korolkovas, França, 2001,

Dodd, Stillman, 1944).

Estudos relacionados à atividade antimicrobiana de compostos 5-nitrofurânicos

mostraram que a maioria dos derivados ativos apresentava amplo espectro de ação,

agindo não apenas sobre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas como, algumas

vezes também, sobre protozoários (Tavares at a/., 1999, EI-Obeid, Elnima, AI-Badar,

1985, Avril at a/., 1980, Carron at a/., 1962).

Cerca de quatro mil derivados nitrofurânicosforam sintetizados e testados desde

os primeiros relatos de sua atividade antimicrobiana (Foye, Lemke, Willians, 1995,

Korolkovas, 1988, Korolkovas, Burckhalter, 1982). Observa-se, no entanto, que apenas

alguns desses derivados são utilizados na prática médica. Isso se deve tanto ao fato da

maioria desses compostos apresentarem amplo espectro de ação antibacteriana (Petri

Jr, 2001, Piscopo at a/., 1989, Hirano at a/., 1967, Carron at a/., 1962, Green, 1948),

como também pelo fato de que, embora muitos destes exibam boa atividade, alguns

apresentam como fator limitante a alta toxicidade (Foye, Lemke, Willians, 1995,

Korolkovas, 1988, Korolkovas, Burckhalter, 1982, Bambury, 1980, Carron at a/., 1962).

Apresentam-se, na figura 10, alguns derivados 5-nitrofurânicos utilizados em

medicina (Petri Jr, 2001, Korolkovas, França, 2001, Foye, Lemke, Willians, 1995,

Korolkovas, 1988, Korolkovas, Burckhalter, 1982).
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FIGURA 10. Compostos nitrofurânicos utilizados atualmente na prática médica.

o nitrofural costuma ser empregado no tratamento de infecções dermatológicas

causadas por bactérias, em queimaduras e úlceras de pele. A nitrofurantoína e o

nifuratel são utilizados em infecções do trato genito-urinário causadas principalmente

por bactérias Gram-negativas ou protozoários, enquanto que a furazolidona e a

nifuroxazida são empregadas no combate a infecções do trato gastrintestinal causadas

por bactérias Gram-positivas ou protozoários (Petri Jr, 2001, Foye, Lemke, Willians,

1995, Korolkovas, 1988, Korolkovas, Burckhalter, 1982, Bambury, 1980, Bryan, 1978).

A nitrofurantoína é agente antibacteriano de amplo espectro, ligeiramenteácido e

bactericida em concentrações terapêuticas. É considerada como fármaco de primeira

escolha para o tratamento de infecções do trato genito-urináriocausadas por K/ebsiella

sp., Escherichia colí, Enterococcus faecalís e Staphy/ococcus aureus. Seu mecanismo

de ação compreende sua redução por flavoproteínas bacterianas a intermediários

altamente reativos e de meia-vida curta que podem causar danos ao DNA bacteriano

com conseqüente morte celular (Korolkovas, França, 2001).
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Compostos nitrofurânicos utilizados como antibacterianos apresentam em

comum o grupo azometínico (-CH=N-N<) ligado ao carbono 2 do anel 5-nitrofurânico,

resultando provavelmente em sinergismofarmacológico entre estas duas subestruturas

(Foye, Lemke, Willians, 1995, Korolkovas, 1988). Apresenta-se, na figura 11, o grupo

farmacofórico de compostos nitrofurânicoscom atividade antibacteriana.

02N~'N/R
H

FIGURA 11. Grupo farmacofórico de compostos nitrofurânicos com atividade antibacteriana.

Como pré-requisito para o desencadeamento da atividade biológica em

compostos nitrofurânicos observa-se a bioativação proporcionada pela redução do

grupo nitro, que ao atuar como aceptor de elétrons, resulta na perturbação do fluxo

fisiológico de elétrons, inibindo enzimas envolvidas no metabolismodo piruvato (Tocher,

1997, Murray et aI., 1996, Ulmar, Mitchard, 1968,Asnis, Gots, 1951,Green, 1948).

A principal propriedade físico-química envolvida na determinação da eficácia de

compostos nitroaromáticos é o potencial de redução do grupo nitro. Apresenta-se, na

figura 12, a escala de afinidade eletrônica exibida por classes distintas de compostos

nitroaromáticos, incluindo o oxigênio que é o melhor aceptor de elétrons em sistemas

.-,ógicos(Edwards, 1990).
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FIGURA 12. Faixas de potenciais de redução para diferentes classes de compostos

nitro-heterocíclicos e nitrobenzênicos.

(Fonte: Adaptado de Edwards, 1990)

Com a análise da figura 12, pode-se concluir que bactérias anaeróbias

apresentam potencial redox muito inferiorao das bactérias aeróbias, estabelecendo, de

certa forma, as bases da toxicidade seletiva dos nitrocompostos. É sabido que o limite

entre reações redox possíveis de ocorreremem condições aeróbias ou anaeróbias está

ao redor de -o,35V, ou seja, reações redox mais negativas que -o,35V apenas são

possíveis em ausência de oxigênio, ao passo que à direita deste limite as reações

redox ocorrem facilmente em condições aeróbias. Observa-se, ainda, que os

compostos 5-nitrofurânicos, ao contrário dos 5-nitroimidazóis, apresentam alto

potencial de redução do grupo nitro, sendo ativos tanto contra microrganismos

anaeróbios como aeróbios (Viodé et ai., 1999,Tocher, 1997, Edwards, 1990,).

Com base nestes conceitos, Tocher (1997) determinou, em estudos

relacionados ao comportamento da ação redutiva de nitrocompostos, a ordem
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decrescente de afinidade eletrônica de algumas classes de fármacos. A saber: 5-

nitrofurânicos > 2-nitroimidazóis > 5-nitroimidazóis> 4-nitroimidazóis> nitropirazóis.

Apesar de constituir foco de estudo de muitos grupos de pesquisa, o mecanismo

de ação de derivados 5-nitrofurânicos ainda não está totalmente elucidado.

Inicialmente,acreditava-se que a ação farmacológica destes derivados era resultadode

sua interferência com a degradação de carboidratos via ácido pirúvico. Isto ocorreria

provavelmente através do bloqueio da acetilação da coenzima A (CoA), impedindo a

produção de energia. Dessa forma, a atividade antimicrobiana dos 5-nitrofuranos

estaria envolvida com a inibição dos sistemas piruvato desidrogenase, piruvato

descarboxilase, citrato sintetase, malato desidrogenase e glutationa redutase

(Korolkovas, Burckhalter, 1982). Figura 13.

o CoA c~
11 P ~2H

~c-c-c

'o 1 >

~~g~S

Ntroflfaros

o
I

H,c-{;--B-CoA r
Oalacet:ltos

Odo do

Citrato - Ácidocmco

FIGURA 13. Interferência de derivados 5-nitrofurânicos na cascata enzimática de

degradação do ácido pirúvico

Experimentos realizados por Squella e colaboradores (1996), mostraram, por

meio de estudos de voltametria cíclica, que um intermediário da etapa de redução, um

ânion radical ou nitroânion, estaria diretamente envolvido no mecanismo de ação de

compostos nitrofurânicos, e que o comportamento redox da nifuroxazidaem relação à

nitrofurazona, furazolidona e nifurtimox não apresentava diferenças significativas,

demonstrando que a energia necessária para a redução do grupo nitro é similar entre

os compostos estudados. Observou-se, porém, que o radical nitro-ânionformado pela

nifuroxazidaé mais estável que os formados pelos demais análogos devido à sua baixa

reatividadefrente ao oxigênio.
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Considera-se, atualmente, como mecanismo de ação mais provável de

compostos nitrofurânicosaquele proposto para o nifurtimoxpor Viodé e colaboradores

(1999). Apresentam-se, na figura 14, duas possíveis rotas propostas para a elucidação

da bioativação de compostos nitrofurânicos.

ArN°2
"

e- .. ArNO;

2H++ 2e- 2W + 2e-

ArNO \. ~ ArNHOH~ ArNH2
H20

via anaelÓbica

via aeróblca .o
:. SOD. H202 ~
2 í ~... ,

2W + e- I T(SHh TS2'--/
T.R.

H20 + 1/2 °2

Fe3+

OH" + OH-

SDO =Superóxido dismutase; TR =Tripanotionaredutase
TS2 = Tripanotiona dissulfeto; T(SH)2 =di-hidrotripanotiona

FIGURA14. Esquema das vias bioredutivas de compostos nitroaromáticos.

(Fonte: Viodé et ai., 1999)

Na rota anaeróbia observa-se que o processo de biorredução do grupo nitro

ocasiona o acúmulo do radical nitroânion gerado na primeira etapa, sendo que este em

seguida é transformado no derivado nitroso correspondente. A etapa final deste

processo se dá por meio da formação do derivado amino. Já na rota aeróbia, o radical

nitroânion formado é inicialmente oxidado a ânions superóxidos (Sreider, Grinblat,

Stoppani, 1990), que sob influênciada superóxido desmutase (SOD) geram peróxido de

hidrogênio. O acúmulo deste último proporciona a formação de radicais hidroxila, que

ao reagirem com macromoléculas celulares resultam em danos biológicos como lesão

da membrana, inativação enzimática e metagênese (Viodé et ai., 1999, Tocher, 1997).
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Barreiro e colaboradores (2002) publicaram uma revisão de trabalhos realizados

ao longo de dez anos pelo Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas

(LASSBio) da Faculdade de Farmácia da UFRJ, sendo estes referentes a estudos

aprofundados das relações estrutura-atividade de compostos com a função N-

acilidrazona (NAH), figura 15, com atividades analgésica, antiinflamatória e

antitrombótica. Cita-se que estes compostos foram estruturalmente planejados por

técnicas de hibridação molecular, bioisosterismoclássico, do anel e funcional, restrição

conformacional e simplificação molecular.

H

R1 = sistemas aromáticos diversos
R2 = aríla ou heteroarila substituídas (orto, meta, para)

FIGURA 15. Representação esquemática das N-acilidrazonas estudadas por Ban-eiro e

colaboradores (Ban-eiro et ai., 2002)

Os estudos das relações estrutura-atividade indicaram clara contribuição

farmacofórica da função N-acilidrazona, indicada na figura 15, sendo determinada

ainda, por este grupo, a natureza da configuração da ligação N=C por análise

espectroscópica (Barreiro et aI., 2002).

Entre os diversos resultados apresentados neste estudo, ressalta-se a

identificação de dois compostos. A saber: composto 8K (Leite et aI., 1999) com

atividade analgésica e o protótipo LASSBio-35 (23a) que apresentou atividade anti-

agregante plaquetária significativa (Barreiro et aI., 2002). Figura 16. Observa-se, nestes

compostos, que no grupo imínico terminal há a ligação de um anel furila, curiosamente

assemelhando-os ao protótipo de nosso estudo, a nifuroxazida. Cita-se que estas

observações de certa forma confirmam o caráter promissorde derivados desta natureza

no processo de seleção e desenvolvimento de fármacos.
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FIGURA16. Estruturas químicas dos compostos 8K. LASSBio-35(23a) e da
nifuroxazida.

Avril e colaboradores, em estudo realizado em 1980 (Avril et ai., 1980),

determinaram que a administração oral da nifuroxazida, 5-nitro-2-furfurilideno 4-

hidroxibenzidrazida, não condicionava o desenvolvimento de mecanismos de

resistência microbiana causada por transferência de plasmídios. A importância desta

característica apresenta grande destaque nos dias atuais, propiciando a utilização

desse fármaco em infecções causadas por bactérias resistentes, sem resultar, no

entanto, em ampliação do espectro de resistência.

Estudos relacionados ao efeito genético in vitro da nifuroxazida mostraram que

esse composto desempenhou atividade mutagênica em algumas cepas de Salmonella

typhimurium, mas não em células de mamíferos (Dayan, Deguingand,Truzman, 1985).

Afastada a suspeita de atividade mutagênica da nifuroxazida sobre células humanas

(Dayan et ai., 1987, Dayan, Deguingand,Truzman, 1985), aliadoao fato desse fármaco

apresentar amplo espectro de atividade, novo interesse tem sido despertado em

relação à utilização desse agente antimicrobiano.
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Devido à crescente incidência de fenômenos relacionados à resistência

microbiana (Desai et ai, 2003, McDonald et ai., 2003, Fuchs et ai., 2002, Crowcroft,

1999, Rubin, 1999, Strausbaugh, 1999, Akram, 1998, Monnet, 1998, Boyce, 1997)

freqüentemente detectados em ambientes hospitalares do mundo todo, considera-se

como alternativa extremamente viável a tentativa de otimização do perfil antimicrobiano

da nifuroxazida, uma vez que esse fármaco possui baixa capacidade de indução à

resistência bacteriana (Dayan et ai., 1985, Ulmar, Mitchard, 1968).

Sabe-se ainda que a nifuroxazida apresenta características estruturais que

propiciam o emprego de métodos de modificação molecular racionalmente planejada,

tomando este fármaco um precursor potencial na identificação de análogos mais

potentes. Estudos direcionados para a otimização da atividade biológica, ou mais

especificamente, atividade antibacteriana desse composto vêm sendo desenvolvidos

(Masunari, Rezende, Tavares, 2004, Masunari et ai., 2003, Masunari, Tavares, 2002,

Masunari et ai., 2002, Masunari, Rezende, Tavares, 2001, Tavares et ai., 1999,

Tavares, Penna, Amaral, 1997,Tavares, Penna, Amaral, 1991) buscando encontrar, de

maneira adequada, alternativas viáveis para o tratamento de infecções com caráter de

multi-resistência.

4.3.2. DERIVADOS NITROTIOFÊNICOS

A classe dos tiofenos sempre despertou grande interesse de pesquisadores em

relação à reatividadeinerente destes compostos em reações de substituição eletrofílica

aromática. Sendo assim, Ostman, em 1968, variando parâmetros como grupos

substituintes, bem como suas posições no anel tiofênico, além da temperatura da

reação de nitração, observou a formação de diferentes isômeros nitrados,

demonstrando o comportamento diretor dos grupos CHO, CN e N02 em reações de

substituição eletrofílica aromática. Figura 17. Foi determinado ainda, que as posições

do anel tiofênico mais suscetíveis a este tipo de reação, em ordem decrescente de

reatividade, eram: 5 2 4 » 3 e 5 > 2 > 4 para tiofenos substituídos nas posições 2 e 3

respectivamente (Ostman, 1968a, 1968b).
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FIGURA 17. Posições de grupos substituintes nos análogos

Nitrotiofênicos estudados por Ostman.

(Fonte: Ostman, 1968)

Outros pesquisadores, subseqüentemente, (Végh, Kovac, Dandárova, 1980,

Theus, 1968a, 1968b), passaram a explorar outras possíveis potencialidades de

derivados nitrotiofênicos, particularmente os 5-nitrotiofenos, estando algumas delas

relacionadas às atividades bacteriostática e fungistática desses compostos.

Theus, em 1968 (1968b), reagindo 5-nitro-2-tiofenonitrila e 5-nitro-2-furonitrila

com álcoois alifáticos, preparou éteres imídicos que posteriormenteforam convertidos à

amidinas por reação com aminas primárias. Os derivados resultantes apresentaram

atividades bacteriostática e fungistática, com graus de eficácia variando entre bom e

ótimo. Os éteres imídicos foram os que mostraram maior atividade, fazendo-se clara a

dependência existente entre atividade biológica e extensão da cadeia alifática (Theus,

1968b). A grande descoberta desse estudo, porém, consistiu na contraposição aos

dados até então encontrados em literatura, que afirmavam serem os derivados

nitrotiofênicos muito menos ativos que os nitrofurânicos, já que neste trabalho, foi

constatado que a maioria dos derivados nitrotiofênicos analisados apresentaram

atividade antimicrobiana superior em relação aos nitrofurânicos correspondentes.

É conhecido que derivados 5-nitrofurânicos são ativos contra uma série de

protozoários (Tedlaouti et ai., 1991) como ameba, tripanossoma e leishmania, sendo

que a atividade antiprotozoária de vários derivados 5-nitrotiofênicos já é bem definida.

Neste sentido, Gayral, em 1981 (Gayral, 1981), demonstrou que derivados 5-

nitrotiofênicos se mostravam mais ativos contra protozoários que os 5-nitrofurânicos e,

subseqüentemente, foi descrita significante atividade antiparasitária de hidrazonas

(Tedlaouti, 1990) e aldiminas (Tedlaouti, 1991) na série dos derivados tiofênicos. Em

outro estudo, Tedlaouti e colaboradores, em 1991 (Tedlaouti, 1991), sintetizaram e
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determinaram a atividade antiprotozoária de algumas 5-nitrotiofeno aldiminas, variando

grupos substituintes no anel anilínico. Todos os compostos apresentaram efeito

amebicida e atividade tricomonicida, sendo a N-(5-nitro-2-tienometiliden0)-4-

metoxianilina o composto de maior atividade frente a Trichomonas vaginalis,

apresentando valor de GIM = 2,0 J.lg/mL.

Estudos posteriores relacionados à síntese e determinação, in vitro, da atividade

antiprotozoária de derivados 5-nitrotiofênicos, mostraram ainda que apenas os

derivados que continham o grupo nitro apresentaram a atividade de interesse, de forma

a confirmar a importância desse grupo na determinação da propriedade considerada

(Delmas et a/., 1993).

Vanelle e colaboradores em estudos relacionados à atividade antiparasitária de

derivados 5-nitrotiofênicos, sintetizaram, via reações do tipo SN1, derivados 2-

alquilidenometil-5-nitrotiofênicos que apresentaram atividade superior em relação ao

metronidazol, fármaco padrão, frente a cepas de Entamoeba histo/ytica, Trichomonas

vagin,alis Leishmania tropica e Leishmania infantum (Vanelle et a/., 1994).

Gerecetto e colaboradores (1998) sintetizaram quatorze semicarbazonas

inéditas a partir de 5-nitro-2-fura/deído e 5-nitrotiofeno-2-carboxa/deído verificando,

para a maioria dos derivados testados, boa atividade antichagásica in vitro.

Rando e colaboradores (2002) avaliaram a atividade de 5-nitro-2-tiofilideno

bezidrazidas substituídas frente à Mycobacterium tubercu/osis, sendo a seleção dos

grupos substituintes realizada por aplicação do esquema operacional de Topliss

(Topliss, 1972).

Identificou-se como composto de maior atividade tuberculostática a 5-nitro-2-

tiofilideno 4-metoxibenzidrazidaque apresentou atividade sete vezes maior (GIM = 6,6

nmollmL) que a constatada para o composto não substituído (GIM = 45,6 nmollmL),

obervando-se ainda, que o aumento de atividade estaria relacionado a substituintes de

caráter hidrofílico e que fossem doadores de elétrons. Os resultados obtidos neste

estudo sinalizam a importância dos compostos 5-nitro-2-tiofilidênicoscomo ligantes em

potencial para o desenvolvimento de fármacos com atividade tuberculostática (Rando

et aI., 2002).

Uma vez que alguns derivados nitrofurânicos apresentaram atividade

antineoplásica, despertou-se especial interesse em relação a alguns análogos
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relacionados como os nitrotiofenos. Baseado nestes fatos, Katae e colaboradores

(1967) sintetizaram algumas 5-nitro-2-tienilvinilpirimidinas que se mostraram

igualmente ativas em relação aos derivados furânicos, sugerindo, portanto, que o

núcleo furânico não é fundamental na determinação da atividade antitumoral. Foi

determinado ainda que a retirada do grupo nitro dos derivados em estudo ocasionou a

perda da atividade citada, do mesmo modo como ocorre na atividade antibacteriana

desses análogos.

Outros estudos (Wu et aI., 1999, Erker, 1993, Lucarini et aI., 1993, Threadgill,

1991) abordam ainda, diferentes aplicações além das já anteriormente citadas para os

derivados 5-nitrotiofênicos. Erker, na síntese de derivados Tieno [2,3-b]diazepínicos

com atividade apreciável no sistema nervoso central (Erker, 1993), utilizou como

precursores derivados nitrotiofênicos halogenados, já Wu e colaboradores (1999),

sintetizaram e avaliaram o solvatocromismo de derivados nitrotiofênicos.

Tavares e colaboradores, em estudos realizados em 1991 (Tavares, Amaral,

1991, Tavares, Penna, Amaral, 1991), verificaram que a hidrofobicidade é a

propriedade físico-química que mais influencia a atividade antibacteriana em série de

derivados do 5-nitrofurano com estrutura análoga à nifuroxazida. Foi verificado ainda,

que a substituição do anel furânico por tiofênico favoreceu significativamente a referida

atividade para os compostos p-acetil substituídos, cujo valor de concentração inibitória

mínima para o derivado tiofênico (CIM= 0,16 Ilg/mL) mostrou-se aproximadamente

quatro vezes menor que o determinado para o derivado furânico (CIM = 0,60 Ilg/mL)

(Masunari et aI., 2003, Tavares et aI., 1999a).

Comprovadas as atividades bacteriostática e antiprotozoária dos derivados 5-

nitrotiofênicos ao longo de três décadas, aliadas ao fato de pesquisadores

aprofundarem cada vez mais o entendimento do mecanismo de ação desses

compostos, acredita-se que a síntese e determinação da atividade biológica desses

análogos, baseada em estudos de modificação molecular planejada, constitui-se,

atualmente, em alternativa extremamente viável para a seleção de fármacos que sejam

ativos contra inúmeras doenças de caráter emergencial.
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4.4. INTERAÇÕES FÁRMACO-RECEPTOR:ABORDAGEM QUALITATIVA

Para que se entenda de maneira satisfatória o mecanismo de ação de fármacos

bem como a influência de propriedades tísico-químicas sobre a atividade biológica, é de

extrema importância que se conheçam, qualitativamente, as forças de natureza química

e tísico-química que se estabelecem na interação fármaco-receptor (F-R). As forças

responsáveis pela formação do complexo F-R são exatamente as mesmas observadas

na interação de moléculas orgânicas como interações iônicas ou eletrostáticas, ligações

de hidrogênio, interações íon-dipolo e dipolo-dipolo, ligações covalentes, interações de

transferência de carga, forças de van der Waals e interações hidrofóbicas (Wermuth,

2003, Hacksell, 1996, Ross, 1996, Jambhekar, 1995, Mathison, Solomons, Tidwell,

1995).

A ocorrência de ligações fracas só é possível quando superfícies moleculares

estiverem próximas e forem complementares, em outras palavras pode-se afirmar que a

força de interação é dependente da distância. A formação espontânea de ligações entre

átomos ocorre com um decréscimo de energia livre, ou seja, o valor de ~G, equação 1,

deve ser negativo (Korolkovas, 1970).

I ~G = -RT In Keq I
Equação 1

Em que:

IJ.Go= energia livre padrão;

R = constante universal dos gases;

T = temperatura absoluta;

Keq= constante de equilíbrio

Na formação de ligações covalentes há diminuição de 40 a 110 Kcal/mol de

energia livre, já em interações de van der Waals há decréscimo significativo deste

desprendimento, que é da ordem de 0,5 a 1 Kcallmol. Pode-se afirmar, portanto, que

quanto maior a força de ligação maior será a quantidade de energia desprendida

(Wermuth, 2003, Ross, 1996, Hacksell, 1996, Korolkovas, 1970).
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Ligações fármaco-receptor são em geral fracas e não-covalentes (Wermuth,

2003, Ross, 1996, Korolkovas, 1970) e, em conseqüência disto, os efeitos produzidos

são reversíveis. Assim, um fármaco se toma inativo à medida que sua concentração

nos fluidos extra-celulares decresce. Há casos, porém, em que se deseja que os efeitos

produzidos sejam prolongados ou até mesmo irreversíveis. É extremamente desejável,

por exemplo, que agentes quimioterápicos que apresentam ação específica em

determinados organismos estranhos ou células tumorais, formem complexos

irreversíveis com os respectivos receptores de forma a prolongar o efeito desejado

(Albert, 1985).

Ligações covalentes formam-se pelo compartilhamento de elétrons entre átomos

caracterizando-se como a mais forte de todas as ligações. Exemplo clássico de

fármacos que atuam pela formação de ligações covalentes são os agentes alquilantes

com atividade anticancerígena, também conhecidos como inibidores enzimáticos

irreversíveis. Estes fármacos formam intermediários altamente reativos que se ligam a

constituintes celulares como aminas, ácidos carboxílicos ionizados, grupo tiol ionizado,

entre outros, por meio de ligações covalentes (Patrick, 2001, Wermuth, 2003, Ross,

1996, Korolkovas, 1970).

Uma vez que bioreceptores, em sua maioria, são constituídos de proteínas e

estas, por aminoácidos, e que estes apresentam alguns grupos que são passíveis de

ionização, em pH fisiológico alguns grupos alcalinos presentes na arginina e na lisina

são protonados e, como conseqüência, proporcionam a formação de ambiente

catiônico. Seguindo o mesmo raciocínio, os ácidos aspártico e glutâmico podem ser

desprotonados dando origem a grupos aniônicos (Wermuth, 2003, Patrick, 2001, Ross,

1996, Korolkovas, 1970).

Assim, desde que os íons formados no fármaco e no receptor apresentem cargas

contrárias, estes podem interagir através de ligação iônica. Este tipo de interação se

mostra efetivo em distâncias relativamente mais longas que as observadas para outros

tipos de interações, sendo mais duradoura. Uma interação iônica simples pode liberar

um equivalente de energia correspondente a tJ.Go= -5 Kcallmol, valor que tende a

decair pelo quadrado da distância entre as cargas. Ressalta-se que se este tipo de

ligaçãofor reforçadapor outrasinterações,a ligaçãoiônicase tomarámaisforte (tJ.Go=
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-10 Kcal/mol), podendo persistir por maior tempo (Wermuth, 2003, Patrick, 2001, Ross,

1996, Korolkovas, 1970).

Como resultado da grande diferença de eletronegatividade de átomos como

oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênios em relação ao átomo de carbono, ligações do

tipo C-X (X = átomo eletronegativo) em fármacos e receptores apresentam uma

distribuição assimétrica de elétrons gerando dipolos eletrônicos. Desde que apresentem

sinais contrários e estejam corretamente alinhados, os dipolos de um fármaco podem

ser atraídos por íons gerando interações íon-dipolo, ou por outros dipolos, gerando

interações dipolo-dipolo (Wermuth, 2003, Patrick, 2001, Korolkovas, 1970). Uma vez

que a carga de um dipolo é menos intensa do que a de um íon, a interação dipolo-

dipolo é relativamente mais fraca que a íon-dipolo.

Ligações de hidrogênio podem ser classificadas como interações dipolo-dipolo

formadas entre um próton de um grupo HX, em que X é um átomo eletronegativo, e

outros átomos eletronegativos que apresentam um par de elétrons livres (Wermuth,

2003, Patrick, 2001, Ross, 1996, Korolkovas, 1970). O átomo eletronegativo ligado ao

hidrogênio tende a atrair a densidade eletrônica gerando carga parcial positiva no

próton. A indução desta carga parcial no hidrogênio faz com que este se tome

extremamente suscetível à atração por elétrons livres presentes em outros átomos

(Wermuth, 2003, Korolkovas, 1970).

Este tipo de ligação só ocorre com o hidrogênio porque este é o único átomo que

pode desenvolver e manter carga positiva em pH fisiológico estando ligado

covalentemente a outra molécula. Além disso, apenas o átomo de hidrogênio é

suficientemente pequeno a fim de possibilitar aproximações de outro átomo

eletronegativo. Ressalta-se que a magnitude das ligações de hidrogênio está

diretamente relacionada com os valores da constante a de Hammett (Hammett, 1937),

tema que será abordado posteriormente.

Ligações de hidrogênio podem ocorrer intra e intermolecularmente,sendo muitas

vezes determinantes na atividade biológica de fármacos. Como exemplo cita-se o

salicilato de metila, princípio ativo em muitos fármacos indicados para dores musculares

e com propriedades antibacterianas muito pouco significativas (Silverman, 1992). Figura

18. Nesta figura, observa-se que o isômero para, o p-hidroxibenzoato de metila,

apresenta atividade antibacteriana pronunciada, sendo utilizado industrialmente como
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conservante em alimentos. Acredita-se que a atividade antibacteriana do isômero para

esteja relacionada ao grupo hidroxílico fenólico que está parcialmente comprometido

no isômero orto pela ocorrência de ligação de hidrogênio intramolecular.

9Ç
o-~

~ I :o

(A) OCH3
P

O-H

CHO ~I3

o (B)

FIGURA 18. Estruturas químicas do salicilato de metila (A) e do

p-hidroxibenzoato de metila (8).

Átomos em moléculas apoiares podem apresentar distribuição assimétrica

temporária da densidade eletrônica resultando na formação de um dipolo

momentâneo. De maneira semelhante ao fenômeno descrito para os átomos, quando

um fármaco se aproxima de um receptor, este apresenta a capacidade de induzir a

formação de um dipolo temporário oposto no receptor, sendo a interação resultante

desta atração intermolecular denominada forças de van der Waals. Estas forças são

relativamente fracas, e tomam-se significativas apenas quando a superfície de contato

entre átomos é próxima. Por outro lado, se há complementariedade molecular e várias

ligações deste tipo, observa-se significante acréscimo na estabilização da interação

fármaco-receptor (Wermuth, 2003, Patrick, 2001, Ross, 1996, Korolkovas, 1970).

Na presença de regiões apoiares de um composto químico, as moléculas de

água que se encontram ao redor das mesmas, tendem a se reorganizar resultando em

grau de desorganização maior. Em outras palavras, quando uma superfície apoiar de

um fármaco ou ligante se aproxima de outra superfície semelhante no receptor, as

moléculas de água anteriormente organizadas ao redor de ambos os sistemas tendem

a se reorganizar, causando aumento considerável na entropia do sistema. Este

aumento de entropia por sua vez, resulta em decréscimo de energia livre que

estabiliza o complexo fármaco-receptor (Andrews, 1984). Figura 19.
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FIGURA19. Representação esquemática do aumento de entropia resultante da

interação hidrofóbica f~rmacolligante - receptor.
(Fonte: Adaptado de Andrews, 1984)

A estabilização citada é conhecida como interação hidrofóbica sendo

importante ressaltar que este tipo de interação não pode ser definido apenas como a

força de atração entre dois grupos apoiares, mas sim como o decréscimo de energia

livre do grupo apoiar devido ao aumento de entropia das moléculas de água presentes

na circunvizinhança do sistema (Andrews, 1984). Interações hidrQfóbicas são de

extrema importância em vários fenômenos biológicos e farmacológicos, como na

inibição de enzimas por fármacos, na ligação de sais de amônio quatemário

antimuscarínicos com o receptor e na complexação de ésteres do ácido p-

aminobenzóico, como os anestésicos locais, com os respectivos sítios receptores

(Wermuth, 2003, Patrick, 2001, Silverman, 1992, Korolkovas, 1970).

4.5. RELAÇÕES QUANTITATIVAS ESTRUTURA-ATIVIDADE DE COMPOSTOS

BIOATIVOS, QSAR

Apesar do conceito de que a estrutura e bioatividade de compostos químicos

estarem intimamente relacionados ser consideravelmente antiga (van de Waterbeend,

1992, Tute, 1990), grande impulso em estudosÁ-'relacionados a essa área ocorreu

apenas a cerca de quatro décadas atrás quando Hansch e Fujita, propuseram

metodologia voltada para o estudo de relações quantitativas entre estrutura química e
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atividade biológica (Hansch, Fujita, 1964). É importante citar que, no princípio, as

mudanças estruturais com a finalidade de obter derivados mais seletivos, mais estáveis

e menos tóxicos, se davam por tentativa e erro (Foye, Lemke, Willians, 1995) e,

somente com o aparecimento de novas abordagens metodológicas associadas a novas

tecnologias (Kubinyi, 1995a), houve mudança signmcativa nas estratégias de

planejamento de compostos com atividade biológica.

O conceito de estudos quantitativos de substâncias bioativas está baseado no

fato de que as propriedades biológicas de um composto químico são dadas em função

de suas propriedades físico-químicas, como hidrofobicidade, efeitos eletrônicos de

grupos substituintes, potencial de ionização, estereoquímica, entre outras (Silverman,

1992).

Considera-se como primeiro relato de trabalhos relacionados a conceitos de

relações estrutura-atividade o estudo desenvolvido em 1868 por Crum-Brown e Fraser

(Kubinyi 1993). Neste trabalho, os autores discutiram os resultados obtidos a partir de

aplicações sucessivas de derivados de morfina e estricnina em cobaias, sugerindo, a

partir da análise dos dados obtidos, que a atividade fisiológica de um determinado

composto químico estaria diretamente relacionada com sua estrutura molecular.

Equação 2.

I (2)= f (C) I
Equação 2

Já em 1893 Richet determinou que a ação narcótica de certos grupos de

compostos orgânicos, como álcoois, éteres e cetonas, era inversamente relacionada a

sua solubilidade em água (Lei de Richet) (Kubinyi, 1993). Com isso, ficou estabelecido,

a partir desse estudo, que variações na atividade biológica se dão em função de

mudanças nas propriedades físico-químicas dos compostos.

No início do século passado, Overton e Meyer (Kubinyi, 1993),

independentemente, determinaram os coeficientes de partição óleo/água de

substâncias narcóticas de forma a racionalizar e correlacionar a potência dessas

substâncias com seus respectivos coeficientes de partição. Foi constatado que o efeito

narcótico dos fármacos em estudo se intensificava proporcionalmente ao aumento do

coeficiente de partição clorofórmio/água. Ressalta-se, entretanto, que aumento de
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atividade narcótica não ocorria indefinidamente, ou seja, não havia relação linear entre

o acréscimo do efeito narcótico e o aumento do coeficiente de partição. Isso se deve ao

fato de que compostos excessivamente hidrofóbicos não apresentam capacidade de se

dissolver no meio aquoso em quantidade satisfatória para propiciar o seu transporte.

Ferguson, em 1939 (Kubinyi, 1993), em estudo mais aprofundado, introduziu

conceitos de termodinâmica, considerando o estado de equilíbrio entre fases,

aplicando-os à atividade biológica. Em outras palavras, este autor utilizou conceitos

termodinâmicos para fundamentar o conceito de coeficiente de partição. Este é

conhecido como Princípio de Ferguson e é muito útil não apenas na classificação geral

do modo de ação de fármacos, como também na previsão da extensão de seu efeito

biológico (Hansch, Leo, Hoekman, 1995, Kubinyi, 1993, Silverman, 1992). Argumentos

termodinâmicos são atualmente aplicados em vários sistemas biológicos onde se

acredita que haja equilíbrio, sendo as relações entre ambos estabelecidas por meio de

solubilidade, tensão superficial e parachor (Tute, 1990).

Hansch e Fujita, em estudo posterior (Hansch, Fujita, 1964), determinaram que

as relações quantitativas entre a estrutura química e a atividade biológica (QSAR-

Quantitative Structure-Activity Relationships) de substâncias bioativas poderiam ser

expressas pela equação 3, sendo inúmeras suas aplicações em química moderna.

Dentre elas destacam-se (Tute, 1990):

~ previsão da atividade biológica de compostos análogos;

~ otimização das propriedades de interesse de compostos com perfil farmacológico

definido;

~ modificação da atividade biológica intrínseca (Lien, 1987).

Atividade biológica = f (descritores estruturais elou físico-químicos) Equação 3

A validade da equação 3 é comprovada por sua aplicação em vários sistemas

biológicos, de forma a comprovar que as propriedades físico-químicas apresentam

extrema importância nos comportamentos farmacocinético e farmacodinâmico de

compostos bioativos (Tute, 1971, Hansch, Fujita, 1964). A grande aplicabilidade desse

modelo acabou desencadeando não apenas estudos relacionados à definição de

parâmetros que quantificassem estas propriedades, como também na proposição de
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modelos matemáticos mais adequados para a descrição das relações estrutura-

atividade envolvidas nas interações fármaco-receptor.

4.6. DESCRITORES ESTRUTURAIS UTILIZADOS EM ESTUDOS DE QSAR

Desde a publicação dos trabalhos de Overton e Meyer (Kubinyi, 1993), no início

do século passado, nos quais foi demonstrada a existência de estreita relação entre

atividade biológica e algumas propriedades físico-químicas de compostos químicos,

estudos referentes às relações quantitativas entre estrutura química e atividade

biológica se intensificaram, sendo posteriormente expandidos para outras áreas como

química medicinal e poluição ambienta!.

Para que haja entendimento das relações existentes entre estrutura química e

atividade biológica em seu aspecto quantitativo, é necessária a utilização de descritores

estruturais. Citam-se como principais propriedades físico-químicas envolvidas no

estabelecimento da atividade biológica de compostos a hidrofobicidade e os efeitos

eletrônico e estérico, abordados no itens que se seguem.

4.6.1. HIDROFOBICIDADE E PARÂMETROS RELACIONADOS

Para que determinado fármaco alcance seu sítio de ação, este deve ser capaz

de se dissolver e atravessar as membranas biológicas que formam os tecidos e

sistemas multicompartimentadosdos seres vivos, sendo a magnitude dos processos de

absorção e distribuição, bem como a biotransformação e excreção do fármaco,

influenciados pela hidrofobicidade inerente a estes compostos químicos (Taylor, 1990).

Ressalta-se que a função das membranas biológicas é proteger as células de

substâncias solúveis em água, formando uma superfície em que enzimas e outras

proteínas estão estrutural e organizadamente agregadas, de forma a separar soluções

que apresentam potenciais eletroquímicos distintos (Hacksell, 1996, Kansi, 1996,

Taylor, 1990).

Define-se como hidrofobicidade a solubilidade de um determinado composto em

um sistema bifásico constituído por uma fase aquosa e uma não-aquosa (Kubinyi,
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1993). Entre os descritores estruturais empregados em modelos de QSAR para

expressar hidrofobicidadeestão o logaritmodo coeficientede partição 1-octanollágua,

log P (Kubinyi,1993, Mannholdet ai., 1998), e a constante de hidrofobicidadede

substituintes, 1t, proposta por Hansch (Fujita, Iwasa, Hansch, 1964).

O coeficiente de partição, P, é definido como sendo a relação entre as

concentrações, C, em ambas as fases, orgânica e aquosa, no estado de equilíbrio

(Kubinyi,1993). Equação 4.

I p =C I C ...1
Equação 4

Este descritor é normalmente utilizado na forma logaritmica apresentada na

equação 5 (Mannholdet ai., 1998).

IIOgp =10gCorg-logCaq. I

Equação 5

Em que:

P =coeficiente de partição;

Cargo= concentração de composto na fase orgânica em condições de equilíbrio;

Caq.=concentraçãode compostona fase aquosa em condiçõesde equilíbrio.

Para estudos de QSAR considera-se como sistema ideal para a determinação do

coeficiente de partição o sistema 1-octanolltampão fosfato pH 7,4. Citam-se como

vantagens desse sistema os itens indicados a seguir (Kubinyi, 1993):

~ apresenta grande aproximação das condições envolvidas em sistemas biológicos,

principalmente em relação ao componente lipídico das membranas;

~ a absorção do 1-octanol na região do UV, fora da região onde absorvem a maioria

dos compostos bioativos, facilita a determinação da concentração dos fármacos

analisados;

Andrea Masunari



FBT/FCF/USP 43

~ a baixa pressão de vapor do 1-octanol permite medidas reprodutíveis, sendo ao

mesmo tempo suficientemente alta para permitir sua remoção sob condições

suaves;

~ apesar de apresentar caráter lipofílico, este sistema dissolve muito mais compostos

orgânicos do que alcanos, cicloalcanos ou solventes aromáticos;

~ o grupo hidroxila contido neste sistema se comporta tanto como doador ou aceptor

na formação de ligação de hidrogênio, de forma a interagir com grande variedade de

grupos polares de solutos distintos;

~ apesar da fase aquosa do sistema 1-octanol/tampãofosfato apresentar quantidades

desprezíveis de 1-octanol, quando em condições de equilíbrio, o n-octanol dissolve

quantidade considerável de água, em extensão de até 2,3 M.

Entre os métodos experimentais para determinação do coeficiente de partição,

cita-se o método do shake-fIask. Neste método o composto é particionado entre duas

fases previamente saturadas e, atingida a condição de equilíbrio, determina-se a

concentração da substância em ambas as fases por método analítico adequado

(Waller, 1994, Taylor, 1990).

Técnicas cromatog,ráficas mais especificamente de cromatografia líquida de alta

eficiência (CLAE) em coluna de fase reversa (Waller, 1994, Lambert, 1993, Smith, 1989,

Unger, 1981), passaram a ser muito utilizadas nos últimos anos por apresentarem

algumas vantagens em relação ao método de shake fIask como rapidez na execução

do ensaio e a possibilidade de determinação precisa do coeficiente de partição de

compostos impuros ou que apresentam valores de log P muito elevados. Apresenta-se

como limitação a necessidade de equipamento dispendioso e de padrões com

coeficiente de partição 1-octanollágua conhecidos para a calibração do sistema

cromatográfico. Apresenta-se, a seguir, a equação utilizada para o cálculo de log P em

sistemas cromatográficos (Waller, 1994). Equação 6.

log P = log K + log K ' Equação 6

Em que:

K = constante;
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K ' =(tR - to)1to;

tR= tempo e retenção;

to = tempo inicial.

Grande contribuição na determinação do coeficiente de partição ocorreu quando

Hansch (Tavares, Ferreira, 2002, Hansch, Leo, 1995, Kubinyi, 1993) determinou

constantes de substituintes que tinham como objetivo a avaliação das contribuições de

átomos ou grupos de átomos no parâmetro citado. Desta forma, foi definido para

sistemas benzênicos p-X-substituídos a constante de hidrofobicidade, 7t, para o

substituinte X, que é dada por:

7t = log Px - log PH= log (Px/PH) Equação 7

Em que:

log PH= Iogaritmo do coeficiente de partição 1-octanoVáguado composto benzênico

não substituído (X = H);

log Px= Iogaritmodo coeficientede partição1-octanoVáguado compostobenzênicoX-
substituído

7t = constante de hidrofobicidade de Hansch para o substituinte X.

A constante 7t é definida como sendo a medida da contribuiçãohidrofóbica

referente ao substituinte X para o coeficiente de partição do composto como um todo,

sendo esta aditiva e constitutiva. É considerada aditiva porque múltiplos substituintes

exercem a mesma influência que a soma dos mesmos isolamente; e constitutiva porque

o efeito de um mesmo substituinte pode diferir dependendo da posição ou da molécula

na qual este foi introduzido (Kubinyi, 1993, Silverman, 1992).

Grupos substituintes que aumentam a hidrofobicidade apresentam valores de 7t >

O, enquanto que grupos substituintes que diminuem a hidrofobicidade apresentam

valores de 7t < O. Valores ligeiramente diferentes de 7t foram encontrados para

substituintes em posições meta (7tm) e para (7tp) , utilizando-se como compostos padrão

fenóis e nitrobenzeno, ao invés de benzeno. Cita-se que é possível interrelacionar

valores de 7t obtidos a partir de diferentes compostos padrão, desde que sejam
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considerados os efeitos eletrônicos (Fujita, Iwasa, 1964). Observou-se, entretanto, que

as diferenças entre a maioria das escalas de 1t não se mostraram significativas, sendo

os valores de 1tbenzeno utilizados atualmente, provenientes de benzenos

monosubstituídos.

Para sistemas alifáticos e aromáticos, Rekker e colaboradores (Mannhold et ai.,

1998, Rekker, Mannhold, 1992, Nys, Rekker, 1973) introduziram o conceito de

constante hidrofóbica fragmental, f, considerando o coeficiente de partição de uma

molécula como sendo a soma de diferentes contribuições de fragmentos distintos que a

compõem. Equação 8.

log P = 1:.ajfi Equação 8

Em que:

log P = coeficiente de partição do composto;

fi = contribuição individual de cada fragmento presente no composto;

ai = número de ocorrências do fragmento com contribuição hidrofóbica li-

A diferença entre as constantes f e 1t consiste no fato de que f está relacionada

com a medida absoluta da contribuição hidrofóbica do grupo substituinte, enquanto que

1t determinaa contribuiçãohidrofóbicado mesmosubstituintebaseando-sena troca

deste pelo átomo de hidrogênio (Kubinyi, 1993).

O efeito indutivo não pode ser ignorado quando se determina a hidrofobicidade

de grupos substituintes. Em geral, ,grupos que atraem elétrons tendem a intensificar a

hidrofobicidade, 1t,dos grupos, quando estes são suscetíveis à formação de ligação de

hidrogênio. Isto se explica pelo fato de grupos que atraem elétrons diminuírem

consideravelmente a disponibilidadede elétrons livres, não ligantes, para a formação de

pontes de hidrogênio, reduzindo, portanto, a afinidade desses grupos pela fase aquosa.

Efeitos de ressonância são igualmente importantes, uma vez que a deslocalização de

elétrons não ligantes em sistemas aromáticos tende a decrescer sua disponibilidade

para a formação de ligação de hidrogênio com a fase aquosa (aumento de 1t)

(Silverman, 1992).

Efeitos estereoquímicos também devem ser considerados na determinação da

hidrofobicidade de grupos substituintes. Se um determinado grupo protege
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estericamente elétrons livres, por exemplo, as interações com a fase aquosa decrescem

e, consequentemente,o valor de 1t aumenta.Efeitosconformacionaissão igualmente

importantes. Cita-se como exemplo valores de 1tx de Ph(CH2)JXque são

consideravelmente menores que os relacionados ao grupo CH3(CH2)JX,onde X se

refere ao grupos substituintes. Acredita-se ser este fenômeno resultado da

conformação adotada pela cadeia carbônica sobre o anel aromático, figura 20, de forma

a resultar em pequena superfície apoiar para ser submetida a solvatação orgânica. A

posição da cadeia carbônica citada pode ser causada não apenas pela interação do

dipolo CH2- X com os elétrons 1t do anel aromático,como tambémpor interações

hidrofóbicas intramoleculares (Silverman, 1992).

x", - ./ CH2

CH;t' "cH2

CY
FIGURA 20. Conformação adotada pelo grupo Ph(CH2hX.

(Fonte: Silverman, 1992)

Métodos para o cálculo de coeficientes de partição foram revisados por Leo e

colaboradores (Mannhold et aI., 1998, Hansch, Leo, 1993), sendo especial atenção

dada ao Clog P program desenvolvido e comercializado pela Biobyte CorpoClaremont,

CA. Este programa baseia-se nos valores de f corrigidos por Leo e Hansch e foi criado

com o objetivo de calcular valores de log P empregando metodologia de fragmentos

baseada em bancos de dados com milhares de valores de log P. São aplicados

também fatores de correção para a interação de grupos polares próximos. Equação 9.

LogP = ~ (contribuição hidrofóbica de fragmentos subestruturais) +

L (fatores de correção)

ou

LogP = ~ (valores de 1t dos grupos substituintes) + L (fatores de correção)

Equação 9
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Apesar dos valores de log P serem, na maioria das vezes, determinados em

sistemas 1-octanolltampão fosfato, isto não é uma regra. Apresenta-se, como exemplo,

trabalho desenvolvido por Seiler (1974) em que se introduziu nova constante de

substituinte com características constitutivas para outros solventes que não o 1-octanol.

Outro trabalho desenvolvido por Collander (Collander, 1951), consistiu na determinação

de correlação existente entre o coeficiente de partição determinado em sistema 1-

octanolltampão fosfato com aqueles determinados em outros sistemas de solventes.

Esta correlação foi denominada Equação de Col/ander e é expressa pela equação 10.

10gPsoIvente2 = a 10gP solvente1 + b Equação 10

Em que:

10gP solvente2 = coeficiente de partição calculado para novo sistema de solventes;

10gPsolvente1 = coeficiente de partição determinado no sistema n-octanolltampão fosfato;

a = coeficiente angular,

b = coeficiente linear.

É essencial, portanto, que ao utilizar descritores estruturais como o coeficiente

de partição, que os pesquisadores estejam atentos a respeito de qual o solvente

utilizado para a obtenção dos dados de log P.

Um exemplo clássico encontrado em literatura de modificação estrutural visando

o aumento da hidrofobicidade dos derivados a fim de melhorar o efeito farmacológico é

a conversão do fármaco timolol para butiriltimolol,um pró-fármaco de melhor absorção

e sem problemas de eliminação pré-sistêmica (Bundgaard, 1991). Figura 21.

°1 f9H\H

~N~O~N"y-
1/-\\ I"

N"S/ timolol

FIGURA 21. Estruturas químicas do timolol e do butiriltimolol.
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o timolol, fármaco J3-bloqueadorcom propriedades anti-hipertensivas, apresenta

um grupamento amino secundário com pKa 9,2 sendo, portanto, extremamente

suscetível à protonação em pH fisiológico. Em função desta facilidade de protonação

observa-se considerável queda da hidrofobicidade (logP = -0,04), fazendo com que a

penetração do fármaco na cómea tome-se prejudicada. Com a introdução de um

grupamento éster em sua estrutura química por sua vez, a hidrofobicidade sofre

aumento significativo (Iog P = 2,08) resultando em potencialização na absorção de

quatro a seis vezes, sem, no entanto, alterar o efeito intrínseco do fármaco (Bundgaard,

1991).

4.6.2. EFEITO ELETRÔNICO E PARÂMETROS RELACIONADOS

Descritores estruturais eletrônicos descrevem a influênciade grupos substituintes

na distribuição da densidade eletrônica nos compostos químicos aos quais estes estão

ligados (Kubinyi, 1993). Entre os descritores estruturais eletrônicos freqüentemente

empregados em estudos de QSAR citam-se a constante de grupo (cr) definida por

Hammett (Hansch, Leo, Taft, 1991, Hammett, 1937), os parâmetros :5 e 91de Swain e

Lupton que nada mais são que constantes de efeitos indutivo/campo e ressonância de

substituintes (Hansch, Leo, Taft, 1991, Swain, Lupton,1968), o pKa e os parâmetros

obtidos através de espectroscopia molecular (Tavares, Ferreira,2002, Tavares, Amaral,

1997).

4.6.2.1. GRAU DE DISSOCIAÇÃO - pKa

No pH fisiológico, grupos ácidos como ácidos carboxílicos certamente estarão na

forma de ânion carboxilato, assim como grupos hidroxílicos fenólicos estarão

parcialmente ionizados. Da mesma forma, grupos alcalinos como as aminas poderão

encontrar-se parcial ou completamente protonadas dando origem a intermediários

catiônicos. Assim, o estado de ionização de um fármaco apresenta efeito significativo

não apenas nas interações fármaco-receptor como também no seu coeficiente de

partição. Sabe-se que a maioria dos fármacos são ácidos ou bases fracas, sendo o

grau de dissociação dos mesmos, pKa, calculado a partir das equações de Henderson-
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Hasselbach. Equações 11 e 12. Ácido fracos apresentam pKa alto enquanto que bases

fracas apresentam pKa baixo (Patrick, 2001, Hacksell, 1996, Kansy, 1996, Mathison,

Solomons, Tidwell, 1995, Korolkovas, 1970).

I ÁCIDOS I I BASES I

RCOOH -- RCOO- + H+ RNH3+ -- RNH2+ H+

pKa = pH + 109 [RCOOH]
[ RCOO- ]

Equação 11

pKa = pH + 109 [ RNH3+ ]
[ RNH2 ]

Equação 12

Albert e colaboradores (Silverman, 1992) realizaram o primeiro estudo

significativo que prova a correlação existente entre ionização e atividade biológica. Uma

série de 101 aminoacridinas com diferentes valores de pKa, incluindo o antibacteriano

aminacrina, foram testados frente à vinte e duas espécies de bactérias. Foi observada

relação direta entre a ionização das aminoacridinas e sua atividade antibacteriana.

Observou-se ainda que em valores de pH muito baixos os prótons competiam pelo

receptor com os cátions formados, resultando em diminuição da atividade.

A grande maioria dos alcalóides que agem como antipsicóticos, anestésicos

locais e barbituratos apresentam valores de pKa entre 6 e 8 e conseqüentemente

ambas as formas, neutra e catiônica, são encontradas em pH fisiológico (Patrick, 2001,

Albert, 1985). Esta característica certamente propicia que estes fármacos sejam

capazes de penetrar membranas na forma neutra e exercer efeito terapêutico na forma

ionizada (Patrick, 2001, Korolkovas, 1970).

O sulfametoxazol, figura 22, antibacteriano amplamente utilizado na terapêutica,

é exemplo clássico da influência das formas neutra e ionizada de fármaco na

determinação do efeito terapêutico desejado. Estudos mostraram que durante a fase

farmacocinética, a forma neutra, predominantemente lipofílica, propicia maiores taxas

de absorção, enquanto que na fase farmacodinâmica, a forma ionizada, mais

susceptível a interações eletrostáticas com o receptor, apresenta melhor desempenho

(Miller, Doukos, Seydel, 1972).
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FIGURA 22. Estrutura química do sulfametoxazol.

De forma geral, os grupos alquílicos são os únicos substituintes que agem como

doadores de elétrons por efeito indutivo (Kubinyi, 1993). Todos os demais grupamentos

químicos são doadores por efeito mesomérico, isto quer dizer que grupos alquílicos

comportam-se como doadores em qualquer ambiente, qualquer que seja o valor de pH.

4.6.2.2. CONSTANTE DE GRUPO

Hammett publicou, em 1940, um livro intitulado Physical Organic Chemistry:

reaction rates, equilibriaand mechanisms (Hammett, 1940), que marcou o início de uma

nova área em química orgânica denominada química orgânica quantitativa. Hammett

postulou que os efeitos eletrônicos, tanto indutivos como de ressonância, de um

conjunto de substituintes, eram similares em reações orgânicas diferentes. Dessa

forma, a partir do momento em que os valores de efeito eletrônico de grupos

substituintes eram determinados em uma reação orgânica padrão, estes mesmos

valores poderiam ser utilizados para estimar o comportamento de reações similares

(Tavares, Ferreira, 2002, Silverman, 1992, Hansch, Leo, Tafi, 1991). Assim, foi

escolhido como sistema padrão a ionização de ácidos benzóicos indicada na figura 23.

~/OH

x~~
!!lQ....

2SoC & /0- ++ H
~ ~

FIGURA 23. Reação de ionização de ácidos benzóicos meta ou para substituídos.

Hammett definiu uma constante eletrônica que chamou constante de grupo, cr, a

partir das constantes de ionização do ácido benzóico (KH) e de ácidos benzóicos

substituídos em posições meta ou para (Kx). Equação 13.
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O" =log (Kxl KH)= log Kx - log KH Equação 13

Em que:

O"= constantede grupo;

Kx = constante de ionização do ácido benzóico meta ou para-substituído;

KH= constante de ionização do ácido benzóico não substituído.

A constante O"mede o efeito polar de grupos substituintes sobre um sistema

químico, sendo dependente tanto da vizinhança quanto da posição que ocupa no anel

aromático. A constante de substituinte em posição meta (O"m)descreve principalmenteo

efeito indutivo/campo, enquanto que a referente à posição para (O"p) reflete a

combinação dos efeitos indutivo/campo e de ressonância. Em conseqüência disso, O"m e

O"p paraum mesmogruposubstituintenãoapresentamo mesmovalor (Silverman,1992,

Hansch, Leo, Taft, 1991).

Grupos doadores de elétrons diminuem a dissociação do ácido benzóico

substituído quando comparado ao ácido benzóico não substituído, definindo-se para

estes substituintesvaloresde O"< o. Já os grupos aceptores de elétrons intensificam a

dissociação do ácido benzóico substituído em relação ao análogo não substituído,

sendodeterminadoparaestessubstituintesvaloresde O"> O.

A partir de uma série de valores de O" obtidos para diversos grupos químicos,

Hammett propôs uma relação linear de energia livre conhecida por equação de

Hammett. Equação 14.

log Kx=p O" + log KH I
Equação 14

Em que:

Kx= constante de equilíbrio ou de velocidade do composto substituído;

KH= constante de equilíbrio ou de velocidade do composto não substituído;

p = constante de reação;

O" = constantede grupo.
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Os valores de p dependem particularmente do tipo de reação, bem como das

condições em que a mesma procede, como por exemplo, temperatura e solvente. A

importância dessa constante está associada ao fato da mesma possibilitar medidas de

sensibilidade da reação em relação ao efeito eletrônico de substituintes em posição

meta ou para. Assim, valores altos de p, sejam estes positivos ou negativos, indicam

grande sensibilidade da reação aos efeitos do substituinte. Reações que são

favorecidas em decorrência de alta densidade eletrônica no estado de transição, como

por exemplo, as que apresentam carbocátions como intermediários,apresentam valores

de p negativos; enquanto que as que são favorecidas pela retirada de elétrons no

estado de transição, como as que apresentam carbânions como intermediários,

apresentam valores de p positivos (Hansch, Leo, 1995, Hansch, Fujita, 1964, Hammett,

1937,).

Apesar da definição de constante de grupo ter sido diretamente baseada em

reações químicas, este descritor estrutural foi e continua sendo muito utilizado em

estudos de QSAR, uma vez que as próprias interações fármaco-receptor podem ser

consideradas reações químicas com características peculiares (Gaudio, 1996).

4.6.2.3. EQUAÇÃO DE HAMMETT EXPANDIDA

Por definição, a constante de grupo proposta por Hammett, seria uma medida do

efeito polar de grupos substituintes sobre o centro de reação, caracterizado como a

somatória dos efeitos de ressonância e indutivo (Hansch, Leo, 1995). Sendo assim Taft

e Lewis (1958), propuseram a decomposição das contribuições exercidas pelos efeitos

indutivo e de ressonância de substituintes em posições meta e para em anéis

benzênicos, representadas nas equações 15 e 16.

I

I am = ai + a.aRI

ap = ai + aR I
Equação 15

Equação 16

Em que:

ap e am = valores da constante a de Hammett para substituintes em posições para e

meta no anel, respectivamente;
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0"1 e O"R = contribuições dos efeitos indutivo e de ressonância, respectivamente;

a = fator de correção para efeito de ressonância em posição meta.

A relação estabelecida por Hammett é aplicada para substituintes em posição

arfo com várias restrições já que podem ocorrer interações estéricas e efeitos polares

intramoleculares (Silverman, 1992, Hansch, Leo, Taft, 1991). Ressalta-se que em

posição meta há predominância do efeito indutivo, enquanto que em posição para

ocorre uma combinação de ambos os efeitos, indutivo e de ressonância.

A decomposição da constante de grupo possibilitou a utilização da Equação de

Hammett expandida, equação 17, ferramenta extremamente útil em sistemas nos quais

a Equação de Hammett original não apresenta boa correlação (Hansch, Leo, 1995,

Kubinyi, 1993, Martin, 1978).

IIOg Kx = PI 0"1+ PRO"R+ log KH I
Equação 17

Em que:

log Kx= constante de equilíbrio ou de velocidade do composto substituído;

log KH= constante de equilíbrio ou de velocidade do composto não substituído;

PI= coeficiente angular relacionado ao efeito indutivo;

0"1 = contribuição do efeito indutivo;

PR= coeficiente angular relacionado ao efeito de ressonância;

O"R = contribuição do efeito de ressonância.

4.6.2.4. CONSTANTES :s E 9i DE SWAIN E LUPTON

Swain e Lupton (1968) propuseram a decomposição do efeito eletrônico de

grupos substituintes nos efeitos de ressonância e indutivo/campo. Para tal, estes

autores se basearam em sistema anteriormente estudado por Roberts e Moreland

(Roberts, Moreland 1953), que observaram a dissociação do ácido biciclo [2,2,2]-

octano-carboxílico 4-substituído, figura 24, em etanollágua 50% p/p a 25°C.
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FIGURA 24. Estrutura química do ácido biciclo [2,2,2]-octano-carboxílico 4-substituído.

Apresenta-se, na equação 18, a proposição de Swain e Lupton:

I a = f 3+ ~ I

Equação 18

Em que:

cr= constante de grupo;

3= efeitos indutivo e de campo;

9l = efeito de ressonância;

f e r = coeficientes empíricos e independentes.

Observa-se na equação 18 que seus autores associaram os efeitos

indutivo/campo linearmente ao efeito de ressonância, sendo esta combinação

equivalenteà constantede grupode Hammett(cr).

Para o cálculo do descritor estrutural de ressonância 9l, estes dois autores

estabeleceram inicialmente duas considerações. Na primeira, estabeleceu-se que

efeitos de substituintes em posição para em ácidos biciclo [2,2,2]-octano-carboxílicos4-

substituídos na ionização dos mesmos resulta apenas da influência dos efeitos indutivo

e de campo, já que a saturação da estrutura química dos compostos em questão não

possibilita a transmissão de efeito de ressonância neste tipo de sistema. Na segunda

consideração estabeleceu-se que o grupo substituinte N+(CH3)3,que apresenta valores

de crp = 0,82 e 3 = 1,46, não envolve nenhum efeito de ressonância considerando-o

desta forma igual a zero. A partir das considerações anteriormente citadas, Swain e

Lupton passaram a utilizar a equação 19, a seguir, para o cálculo dos valores de 9l.
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I ~ = crp- 0,56 3 I
Equação 19

Uma compilação, publicada em 1991 (Hansch, Leo, Taft, 1991), apresenta os

valores de crm, crp de Hammett, 3 e ~ de Swain e Lupton redefinidos por Hansch para

530 grupos substituintes sendo importante citar também que já existem compilações

mais recentes (Kubinyi, 1993, Hansch, Leo, Hoekman, 1995).

4.6.3. PARÂMETROS DE POLARIZABILlDADE

Volume molar (MV), refratividade molar (MR), parachor (PA) e polarização molar

(PM) são considerados descritores estruturais de polarizabilidade (Kubinyi, 1993,

1995b). Equações 20,21,22 e 23.

MV = MW/ p Equação 20

I MR = MV (n2-1/n2 + 2i
Equação 21

I

1 PM = M V ~.z - 1/ ê.2+ 21

PA = MV y y. Equação 22

Equação 23

Em que:

MW = massa molecular;

p = densidade;

n = índice de refração;

y = tensão superficial;

ê. = constante dielétrica

A refratividade molar e parachor são propriedades moleculares aditivas e

constitutivas,de modo similarao log P e ao cr de Hammett. Dos quatro descritores

estruturais citados, a refratividade molar, MR, é a mais utilizada em estudos de QSAR
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(Tavares, Ferreira, 2002, Hansch, Leo, 1995, Kubinyi, 1993, 1995b). Esta é

correlacionada com lipofilicidade,volume molar e volume estérico. A refratividade molar

se relaciona com o tamanho e polaridade do grupo substituinte, sendo que quanto

maior a parte polar de uma molécula, maior será seu valor de MR. Para substituintes

hidrofóbicos existe grande intercorrelação entre volume, superfície, lipofilicidade e MR;

sendo esta intercorrelação diminuída à medida que substituintes polares vão sendo

incluídos. A diferente natureza de MR, quando comparada com propriedades estéricas

ou hidrofóbicas, só é detectada em casos em que uma seleção apropriada de

substituintes permite isso (Kubinyi, 1993). Sinais positivos de MR indicam a ligação do

substituinte em superfície polar, enquanto que sinais negativos referem-se ao

impedimento estérico no sítio de ligação.

4.6.3. ESTEREOQuíMICA, QUIRALlDADE E PARÂMETROS RELACIONADOS

Um dos principais focos de estudo em toda a história da química está

relacionado ao entendimento do comportamento de moléculas em três dimensões. O

constante avanço tecnológico das últimas décadas possibilitou, através de técnicas de

cristalografia de raio-X, que muito fosse esclarecido sobre a configuração absoluta de

compostos considerando arranjos tridimensionais de seus átomos e ligações. Técnicas

de ressonância magnética nuclear possibilitaram ainda, de forma complementar, o

estudo de conformações e mais especificamente, da interconversão conformacional

observada em alguns compostos. Na atualidade, dispõe-se de uma série de programas

de modelagem molecular em que é calculada a energia de interação fármaco-receptor,

bem como são propostos modelos possíveis de interação considerando requisitos

energéticos e estéricos (Simonyi, Maksay, 2000, Silipo,Vittoria, 1990).

Bioreceptores são encontrados nos sistemas biológicos nas mais variadas

formas e tamanhos, sendo o efeito terapêutico dos fármacos específicos dependente da

estereoespecificidade que rege a interação destes com os respectivos sítios de ação

(Simonyi, Maksay, 2000, Silipo, Vittoria, 1990). Desta forma, um composto químico

pode apresentar corretamente os grupos responsáveis pela ligação ao receptor, mas se

estes apresentarem um arranjo espacial inadequado, não serão capazes de produzir a
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atividade biológica de interesse em decorrência de ligações fármaco-receptor fracas ou

até mesmo inexistentes.

Sabe-se que enantiômeros, em decorrência de pequenas mudanças na

disposição espacial, podem resultar em efeitos terapêuticos diferentes, sendo que em

muitos dos casos, um pode antagonizar o efeito do outro ou até mesmo apresentar

efeito completamente distinto (Silverman, 1992). A influência do fenômeno de

enantiosseletividade na atividade biológica não se restringe apenas ao contexto

farmacêutico, mas se estende a vários sistemas biológicos incluindo inseticidas,

herbicidas, fragrâncias e aditivos alimentares (Aboul-Enein, Wainer, 1997, Wainer,

1993).

Cita-se como exemplo da importância da estereosseletividade sobre a atividade

biológica, estudo realizado por Venkatachalam e colaboradores (2000), em que foram

sintetizados derivados halopiridínicos quirais da tiouréia, sendo estes classificados

como potentes inibidores não-peptídicos da transcriptase reversa. Observou-se que os

estereoisômeros R dos cinco compostos sintetizados inibiram satisfatoriamente a

transcriptasereversain vitro,mostrandovaloresde ICsocerca de cem vezes menores

que os isômeros S. Figura 25.

S CH3

)~~ÀQ
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Y x = Sr, HI-509
// X = CI, HI-510
I

X

s

A CH3
HN N J j=\

9
H' V

N ~
I

// y-
y: Sr, HI-511- CI, HI-512

Y

),~JO
ÀN HI-513
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FIGURA 25. Derivados de tiouréia quirais com atividade antiviral
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Os enantiômeros R dos compostos apresentados na figura 25 mostraram-se

ainda potentes agentes anti HIV-I em concentrações nanomolares, enquanto os

respectivos enantiômerosforam considerados inativos. Estes compostos foram testados

frente a HIV-I resistente a agentes não-nucleosídicos, destacando-se o ligante HI-511

de configuração R, figura 26, que se mostrou cerca de dez mil vezes mais ativo que a

nevirapina, cinco mil vezes mais ativo que a delavirdina e cinquenta vezes mais ativo

que a trovirdina (Venkatachalam et ai., 2000).

s

Á CH3

ç
HN ~Ao
I--=:::..?-

ar

FIGURA 26. Estrutura química do ligante HI-511R.

Os descritores estruturais estéricos são medidas dimensionais ou geométricas

da molécula ou dos substituintes, estando relacionados com tamanho e forma (Kubinyi,

1993, Silverman, 1992).

Da mesma forma que Hammett postulou quantitativamente efeitos eletrônicos,

Taft (Taft, 1952) definiu o parâmetro estérico Es, equação 24, sendo este descrito a

partir da hidrólise ácida de acetatos a-substituídos (XCOOR' e CH3COOR').

Es = log (kxl kO)A Equação 24

Em que:

Es = constante proposta por Taft;

kx = constante de hidrólise ácida do acetato a-substituído;

ko = constante de hidrólise ácida do acetato não substituído.

É demonstrado que os valores de Es se correlacionam com a geometria dos

substituintes citando-se como exemplo raios de van der Waals. Deve-se notar,

entretanto, que a utilização do parâmetro de Taft mostrou-se inadequada por não
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.

considerar outros fatores que influenciam a reação de hidrólise utilizada como padrão

em sua definição, tomando a aplicação deste descritor, absolutamente inútil (Tavares,

Ferreira, 2002, Hansch, Leo, 1995, Tavares, 1993).

Dois outros parâmetros importantes relacionados com tamanho e/ou forma são a

refratividade molar e os parâmetros de Verloop. A refratividade molar (Andrews, 1993),

MR, possibilita também a medida de efeitos eletrônicos e, consequentemente, reflete

interações dipolo-dipolo no sítio receptor. Os parâmetros estéricos de Verloop (Kubinyi,

1993, Verloop, 1987), denominados L, B1, B2, B3, B4 e B5 são gerados em programa

computacional chamado Sterimol program, cuja função é calcular efeitos estéricos de

grupos substituintes a partir de ângulos de ligação padrão, raios de van der Waals e

comprimentos de ligação. Ao contrário dos valores de Es, que apresentam limitações

devido à reação padrão em que estes foram baseados, os parâmetros de Verloop são

aplicáveis para quaisquer substituintes.

É importante ressaltar que alguns parâmetros utilizados em estudos de QSAR

não podem ser relacionados isoladamente a propriedades de caráter hidrofóbico,

eletrônico ou estérico, sendo classificados como descritores estruturais de caráter

misto. Entre estes citam-se a refratividade molar, MR, o parachor, PA, e a conectividade

molecular, X (Tavares, Ferreira, 2002, Hansch, Leo, Hoekman, 1995, Hansch, Sammes,

Taylor, 1990).

4.7. PLANEJAMENTO DE SÉRIES DE COMPOSTOS PARA ESTUDOS DE QSAR

Como as relações entre estrutura química e atividade biológica envolvem muitas

interações físico-químicas distintas, os modelos de QSAR empregados nesse tipo de

estudo são em geral multiparamétricos, sendo importante citar que a correlação de

parâmetros físico-químicos com séries mal planejadas, certamente resultará em

interpretações errôneas dos resultados obtidos (Kubinyi, 1993). Entre os métodos mais

utilizados para a escolha adequada de grupos substituintes citam-se o diagrama de

Craig (1971), o diagrama operacional de Topliss (1972, 1977) e método seqüencial

simplex proposto por Darvas (1974).
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4.7.1. DIAGRAMA DE CRAIG

Durante muitos anos vários esquemas que correlacionavam parâmetros físico-

químicos e atividade biológica foram desenvolvidos com a finalidade de identificar

propriedades físico-químicas de interesse em compostos com perfil farmacológico

definido. Um grande problema, entretanto, estaria relacionado à seleção adequada de

parâmetros sem que houvesse colineariedadeentre os mesmos (Kubinyi, 1993).

Neste sentido, considera-se como primeira contribuição realmente significativa

para estudos de QSAR o diagrama de intercorrelação proposto por Craig (1971), figura

27, que introduziuo conceitoracionalde correlaçãode variáveis,como,por exemplo,(j

e 7t, em distribuiçãobidimensional.Este métodopassou a propiciar,desde então, a

seleção racional de grupos substituintes na definição de séries de análogos para estudo

de QSAR.

(j

NOZ

CN
CF3

C~SOZ

CHFO

OCF3

3-Cl 3-Br

3-F
4-Cl 4-Br

4-F

3-OCH3
CONH Z

COOH

3-0H

4-0H

3-NH2

4-NH Z

FIGURA27. Diagrama de Craig.

(Fonte: Craig, 1971)

Este método é qualitativo é de muito fácil aplicação, sendo que diferentes

propriedades físico-químicas expressas por parâmetros, podem ser correlacionadas

entre si. A escolha dos substituintes para estudo da atividade biológica em função de

dois parâmetros físico-químicos deve ser realizada considerando a maior dispersão
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possível no diagrama, ou seja, os substituintes devem ser selecionados de forma a

abranger os quatro quadrantes da distribuição cartesiana (Kubinyi, 1993, Craig, 1971).

Quando nada se conhece sobre o comportamento da série a ser estudada, alguns

grupos substituintes devem ser rigorosamente selecionados a fim de se delinear o

comportamento inicial dos compostos envolvidos no estudo (Kubinyi, 1993). São eles:

~ grupo nitro (N02), aceptor de elétrons;

~ grupo amino (NH2),doador de elétrons com características polares;

~ grupos bromo e cloro (Br e CI), aceptores de elétrons de caráter lipofílico;

~ grupo metila (CH3),doador de elétrons;

~ grupo hidrogênio (H), considerado o composto de partida do diagrama.

Por outro lado, quando se têm algumas informações sobre o comportamento da

série em estudo e deseja-se analisar apenas um parâmetro tísico-químico deve-se

escolher substituintes situados nas proximidades de uma linha imaginária paralela ao

eixo do parâmetro a ser considerado, de forma a propiciar considerável variação deste

e, ao mesmo tempo, mínima variação do outro parâmetro. Este diagrama é considerado

como sendo a base para o desenvolvimento de técnicas posteriormente mais

avançadas, aplicadas em estudos de QSAR (Kubinyi, 1993, Craig, 1971).

4.7.2. MÉTODO SEQUENCIAL SIMPLEX

O método sequencial simplex, figura 28, é utilizado para a determinação do valor

ótimo de uma função ou uma superfície de resposta, sendo aplicado, nos últimos anos,

em estudos de QSAR (Pleiss, Unger, 1990, Darvas, 1974).

Andrea Masunari



FBT/FCF/USP 62

"

FIGURA 28. Método Seqüencial Simplex.

(Fonte: Darvas, 1974)

Neste método utiliza-se uma figura geométrica definida pelo número de

parâmetros utilizados (n) mais um, ou seja, ao se analisar, por exemplo, dois

parâmetros físico-químicos, a figura geométrica a ser utilizada consistirá num triângulo.

É importante citar que figuras geométricas em sistemas de coordenadas com mais de

três planos são impossíveis de serem visualizadas no plano (Kubinyi, 1993).

Inicialmente escolhe-se, aleatoriamente, qualquer triângulo formado por

diferentes grupos substituintes, definindo, em seguida, um gráfico de três dimensões

que represente a atividade biológica dos mesmos em função de dois parâmetros físico-

químicos distintos.

Formado o primeiro triângulo, determina-se a atividade biológica dos três

compostos escolhidos com o objetivo de identificar o análogo de menor potência. Ao

longo da bissetriz traçada a partir do ângulo referente ao composto menos ativo em

direção ao cateto oposto, escolhe-se um novo substituinte que identificará um composto

que, juntamente com os outros dois análogos mais potentes formarão um novo

triângulo. Este processo é repetido sucessivamente até que seja determinado o análogo

de maior atividade. Isto ocorre quando a bissetriz do último triângulo formado for

refletida para o interior da figura geométrica ou quando ocorre a impossibilidade de
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síntese de análogos na direção apontada como sendo a de máxima atividade biológica

(Pleiss, Unger, 1990).

O método seqüencial simplex é apropriado para estudos de séries de compostos

que apresentam sínteses complexas e testes biológicos consideravelmente rápidos,

sendo aplicado em análises biológicas qualitativas e quantitativas (Kubinyi, 1993).

4.7.3. DIAGRAMA OPERACIONAL DE TOPLlSS

4.7.3.1. ABORDAGEM TEÓRICA

Entre os métodos de seleção de grupos substituintes em sistemas alifáticos e

aromáticos, destaca-se técnica desenvolvida por Topliss (1972, 1977), baseada

essencialmente em esquema semi-empírico que opera por etapas (Mager, 1988).

O esquema operacional proposto por Topliss caracteriza-se por não ser

estatístico e dispensa a utilização de computadores. Foi basicamente fundamentado no

diagrama de Craig e segue princípios anteriormente estabelecidos por Hansch (Topliss,

1972, 1977), sendo o primeiro método não matemático que considerou parâmetros

físico-químicos importantes simultaneamente. A relativa simplicidade na utilização

dessa técnica toma esta aproximação aplicável no planejamento sistemático de

substituintes, caracterizados por apresentar propriedades físico-químicas de amplo

espectro. Este método é mais utilizado quando a síntese de grande número de

compostos é difícil e quando testes de determinação da atividade biológica dos

análogos podem ser rapidamente executados, sendo este esquema desenvolvido, com

a finalidade de maximizar as chances de identificação dos compostos mais ativos de

determinada série de análogos no menor número de etapas possível (Topliss, 1972,

1977).

Considera-se como único pré-requisito para a aplicação dessa técnica que o

composto de partida apresente anel benzênico e atividade biológica determinada

(Silverman, 1992). Esta aproximação considera principalmente os parâmetros de

hidrofobicidade, parâmetros eletrônicos e em grau muito menor os que representam

efeitos estéricos. Apresenta-se na figura 29, o esquema operacional de escolha de

substituintes para sistemas aromáticos proposto por Topliss (Topliss, 1972).
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FIGURA29. Esquema operacional de substituição aromática para otimização

da bioatividade de compostos proposto por Topliss

(Fonte: Topliss, 1972).

Para que se entenda claramente o raciocínio de Topliss na elaboração deste

esquema, algumas considerações a respeito do descritor estrutural 1t, denominado

constante de hidrofobicidade de substituintes, devem ser citadas. Entre os descritores

estruturais empregados em modelos de QSAR para expressar hidrofobicidade estão o

logaritmo do coeficiente de partição n-octanoVágua, log P, e a constante de

hidrofobicidade de substituintes, 1t, propostapor Hansche Fujita,sendoa últimacitada

definida como sendo a medida da contribuição hidrofóbica referente a um substituinte

qualquer para o coeficiente de partição do composto como um todo (Tavares, Ferreira,

2002, Kubinyi, 1993, Silverman, 1992).

Esta é considerada aditiva porque múltiplos substituintes exercem a mesma

influência que a soma dos mesmos isolados; e constitutiva porque o efeito de um

mesmo substituinte pode diferir dependendo da molécula na qual este foi introduzido.

Grupos substituintes que aumentam a lipofilicidade apresentam valores de 1t > O,
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enquanto que grupos substituintes que diminuem a lipofilicidade apresentam valores de

7t < ° (Tavares,Ferreira,2002,Kubinyi,1993,Silverman,1992).

Dessa forma, no esquema em discussão, inicialmente são sintetizados os

análogos não substituído e 4-CI substituído, determinando-se, em seguida, a atividade

biológica de ambos por meio de ensaio adequado. Como a maioria dos sistemas

biológicotendema intensificara atividadejkjuntamentecom os valoresde 7t, Topliss

considerou que o primeiro análogo a ser sintetizado deveria apresentar substituinte com

maior valor de 7t que o compostoconsideradopadrão. Os valores de constantede

grupo e hidrofobicidade dos dois primeiros substituintes citados confirmam o raciocínio

acima citado, <>H = °, 7tH = ° e 7t CI = 0,71 e <> 4-C1 = 0,23, respectivamente (Kubinyi,

1993, Silverman, 1992).

A atividade do composto 4-CI substituído pode ser maior, equivalente ou menor

que a do composto de partida. Se for maior, este acréscimo na potência pode ser

atribuído ao aumento dos efeitos hidrofóbico, eletrônico ou de ambos simultaneamente.

Se for equivalente, considera-se que uma das propriedades do substituinte,

hidrofobicidade ou capacidade de adquirir elétrons, é desfavorável enquanto que a

outra potencializa a atividade biológica. E, em última instância, se a atividade do

composto 4-CI substituído for menor que a do composto de partida, provavelmente o

acréscimo no efeito hidrofóbico desse substituinte tende a diminuir a potência dos

análogos, direcionando para a síntese de compostos com substituintes mais hidrofílicos

(4-0Me, por exemplo)(Kubinyi, 1993, Silverman, 1992).

O processo citado é repetido dentro de cada ramificação, sempre orientado pela

comparação da atividade biológica dos dois últimos compostos testados, determinando

a identificação do análogo de maior potência da série estudada no menor número de

etapas possível (Kubinyi, 1993, Silverman, 1992).

Topliss (Topliss, 1972, 1977) também propôs esquema similar para substituintes

em cadeias alifáticas, sendo este aplicado em situações nas quais há a possibilidade de

serem introduzidos substituintes (R), adjacentes aos grupamentos carbonila (COR),

amina (NHR) ou amida (CONHR, NHCOR). Esta aproximação é aplicável em situações

diferentes das observadas em substituição em núcleos aromáticos. Considera-se como

composto de partida nesse caso, o análogo que apresenta R= CH3, e são utilizados
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como descritores estruturais a constante de hidrofobicidade, a constante de grupo e o

efeito estérico (Kubinyi, 1993, Silverman, 1992).

Analogamente ao esquema operacional para substituição aromática, neste

método, o primeiro grupo a ser introduzido é o grupo isopropílico. Similarmente, espera-

se que a atividadebiológicasejaacrescidacomo aumentode 1t.Segue-se a utilização

desse esquema por comparação das atividades dos dois últimos compostos testados de

forma a direcionar a determinação do composto mais ativo da série.

A presença de grupos cicloalquílicos nesse esquema ressalta nitidamente sua

diferença em relação à árvore decisória para substituição em compostos aromáticos,

uma vez que a presença desses grupos possibilita a avaliação de efeitos de pontes de

hidrogênio no sistema, ao mesmo tempo em que são impostas mudanças mínimas na

influência estérica sobre o mesmo (Pleiss, Unger, 1990).

4.7.3.2. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE TOPLlSS

Apesar das limitações existentes em qualquer técnica, seja esta recente ou

antiga, o método de seleção de grupos substituintes para sistemas alifáticos e

aromáticos, proposto por Topliss (1972, 1977) na década de 70, ainda é amplamente

utilizado por pesquisadores de diferentes áreas para o desenvolvimento dos mais

variados tipos de ligantes. Obviamente nos dias atuais este esquema se constitui em

apenas mais uma das várias "ferramentas" utilizadas em estudos de relação estrutura-

atividade, artifício este que, se combinado corretamente com outros mais modernos

como modelagem molecular, programas de screening e QSAR 3-D, pode certamente

propiciar o aparecimento de resultados extremamente promissores.

Entre os estudos recentes de QSAR, todos voltados para o planejamento de

novos fármacos, observa-se grande aplicação do esquema citado. Dentre eles citam-se

estudos de inibidores da HIV-protease realizados por Steinbaugh e colaboradores

(1996); o planejamento de séries de antagonistas potentes e seletivos da butenolida

realizados por PaU e colaboradores (1997) e a otimização da atividade biológica de

novos antagonistas do receptor H3desenvolvidos por Ali e colaboradores (1998, 1999).

PaUe colaboradores (1997) desenvolveram inicialmente estudos de antagonistas

da endotelina-1 (ET-1) a partir de um programa de screening. Eleito o protótipo, uma
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butenolida, aplicou-se o esquema operacional de Topliss nos três anéis aromáticos

deste composto com a finalidade de otimizar a interação fármaco-receptor. Observou-se

pelos valores de ICso,obtidos para os análogos sintetizados seguindo a metodologia de

Topliss, que este esquema, propiciou a identificação de um análogo (ICso= 1,8 nM)

muito mais potente que o composto de partida (ICso=430 nM).

Ali e colaboradores (1998, 1999), utilizaram o esquema operacional de Topliss

para a otimização do domínio hidrofóbico de antagonistas do receptor histamínico H3,

sendo estes ligantes considerados agentes promissores e eficazes frente a disfunções

do sistema nervoso central. A aplicação da metodologia citada neste caso possibilitou

não apenas considerável melhora na biodisponibilidade dos análogos sintetizados por

facilitação da sua difusão através da barreira hematoencefálica, como também

promoveu a identificação de análogos com grande afinidade ao receptor H3,uma vez

que alguns deles apresentaram constantes de afinidade, Ki, em tomo de 0,8 e 0,12 nM.

Antagonistas a.-adrenérgicos foram desenvolvidos por Kuo e colaboradores

(2000) a partir de programa de screening de compostos conhecidos em literatura e

posterior aplicação do esquema de Topliss para sistemas aromáticos. Foi observado

que a aplicação do método de escolha de substituintes citado contribuiu de forma

significativa para a otimização de um dos domínios do composto considerado protótipo,

sugerindo, neste caso, que compostos com grupos que atraem de elétrons tiveram a

afinidade ao receptor a. diminuída. Os autores concluíram que a utilização deste

esquema empírico simples permitiu perfeitamente a realização de avaliação preliminar

da influência de alguns parâmetros físico-químicos, como efeito eletrônico, sobre a

atividade biológica de interesse, já que as tendências indicadas pela árvore decisória de

Topliss serviram de base para a escolha de outros grupos substituintes que

possibilitaramuma análise mais aprofundada da série de compostos em questão.

Os estudos acima citados são exemplos que comprovam que a combinação

adequada de "ferramentas" recentemente descobertas como o screeningJcom outras

mais antigas, mas não necessariamente menos eficientes, como o diagrama

operacional de Topliss, pode ser extremamente eficaz na identificação de compostos

com atividade biológica otimizada.
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4.8. RELAÇÕES QUANTIT ATIVAS ESTRUTURA-ATIVIDADE

DIMENSÕES: ANÁLISE DE HANSCH

EM DUAS

4.8.1. ABORDAGEM TEÓRICA

Uma das condições mais importantes em estudos de QSAR é o planejamento de

série de análogos que apresentem mesmo mecanismo de ação. Em geral, sintetiza-se

uma série de derivados a partir do composto considerado como estrutura base e

determina-se a atividade biológica dos mesmos por meio de ensaio biológico adequado.

Entre os métodos de QSAR mais utilizados nesse tipo de estudo cita-se o modelo

clássico proposto por Hansch e Fujita em 1964, conhecido por Análise de Hansch

(Tavares, Ferreira,2002, Hansch, 1969, Hansch, Fujita, 1964).

A Análise de Hansch ou QSAR-2D se aplica em estudos de séries de compostos

que apresentam estruturas químicas semelhantes, sendo que em linhas gerais, tais

estruturas diferem entre si por variações de grupos substituintes em posições definidas.

Neste modelo há a correlação entre valores de atividade biológica de série de

compostos com suas respectivas propriedades físico-químicas, numa tentativa de isolar

e caracterizar a influência de cada fator físico-químico envolvido no desencadeamento

da atividade biológica. Cita-se que esta correlação pode se dar por regressão linear,

regressão linear múltipla ou regressão não linear (Gaudio, 1996, Kubinyi, 1993).

Sabe-se que as principais propriedades físico-químicas a serem consideradas

tanto-no transporte, como nas interações fármaco-receptor são a hidrofobicidade e os

efeitos eletrônicos e estérico. Sendo assim, Hansch e Fujita (1964) combinaram

diferentes parâmetros físico-químicos em uma única equação, equação 25, em que

cada contribuição é representada por uma constante de substituinte e a atividade

biológica da série em estudo é ajustada a um modelo linear multidimensional

apresentado a seguir.

I L09 1/C = k, 109P + k, " + '" I

Equação 25

Em que:

Log (lIC) = resposta biológica do composto;
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log P = constante de substituinte que representa o efeito hidrofóbico;

cr= constante de substituinte que representa o efeito eletrônico;

k1, k2, k3 = coeficientes determinados por análise de regressão para o conjunto de

dados utilizados que representam a contribuição de cada parâmetro no

desencadeamento resposta biológica;

C = concentração molar que desencadeia a resposta biológica.

Observa-se, na equação 25, um modelo linear que apresenta certas restrições

quanto à hidrofobicidade, uma vez que em estudos in vivo observou-se que a atividade

biológica não aumenta indefinidamente com o aumento da hidrofobicidade de

compostos químicos. A fim de suprir a limitação citada, a equação 25 foi extendida,

equação 26 (Hansch, Fujita, 1964), com inclusão de termo hidrofóbico quadrático,

responsável pelo perfil parabólico da curva (Kubinyi, 1979).

Log 1/C = k1(logP)2+ k210gP + ~ cr + ~ I
Equação 26

Em que:

Log (1/C) = resposta biológica do composto;

log P = constante de substituinte que representa o efeito hidrofóbico;

cr= constante de substituinte que representa o efeito eletrônico;

k1, k2, k3 = coeficientes determinados por análise de regressão para o conjunto de

dados utilizados que representam a contribuição de cada parâmetro no

desencadeamento resposta biológica;

C = concentração molar que desencadeia a resposta biológica;
~ = constante.

A equação 26, que considera processos farmacocinéticos, parte do pressuposto

que a atividade biológica se intensifica com o aumento da hidrofobicidade até que se

alcance a denominada hidrofobicidade ótima, sendo que a partir desta a atividade tende

a decrescer. O modelo parabólico é considerado o primeiro e mais simples modelo

matemático que descreve a dependência não linear da atividade biológica em função

de parâmetros físico-químicos.
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As equações 25 e 26 podem ser classificadas como relações lineares de energia

livre, uma vez que os descritores estruturais empregados neste tipo de modelo nada

mais são que constantes relacionadas a estados de equilíbrio. Ressalta-se, entretanto,

que apesar do caráter atribuído ao modelo, alguns descritores estruturais não

diretamente relacionados à energia livre, como polarizabilidade e parâmetros estéricos

de Verloop, são comumente relacionados com a atividade biológica resultando em boas

correlações(Gaudio,1996).

Com a finalidade de ajustar o modelo parabólico com vistas de uma descrição

mais precisa da relação existente entre atividade biológica e hidrofobicidade

fundamentada em dados experimentais, Kubinyi, posteriormente (Kubinyi, 1977, 1979),

propôs o modelo bilinear. Equação 27.

Log 1/C = k110gP- k210g(f3P+ 1) + k3(j + ~ Equação 27

Em que:

Log (1/C) = resposta biológica do composto;

log P = constante de substituinte que representa o efeito hidrofóbico;

(j = constante de substituinte que representa o efeito eletrônico;

k1, k2, k3 = coeficientes determinados por análise de regress~o para o conjunto de

dados utilizados que representam a contribuição de cada parâmetro no

desencadeamento resposta biológica;

C = concentração molar que desencadeia a resposta biológica;

~ = constante;

13= relação entre os volumes das fases orgânica e aquosa.

o modelo proposto por Kubinyi (1977, 1979) representou grande avanço em

relação ao modelo parabólico proposto anteriormente por Hansch (Hansch, Fujita,

1964), já que na maioria das vezes resulta em melhor ajuste da curva teórica aos dados

experimentais. Em outras palavras, o modelo bilinear mostra-se superior ao parabólico

à medida que descreve de forma mais adequada a representação da dependência não-

linear da resposta biológica em relação à hidrofobicidade.
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o modelo bilinear, diferentemente das equações 25 e 26 propostas por Hansch,

é fundamentado em modelos matemáticos mais rigorosos e em hipótese

multicompartimental (Kubinyi, 1977), ou seja, o termobilinear, 13,introduzido nesta

equação, é de caráter probabilístico e descreve o movimento de compostos no sistema

biológico, sendo a potência biológica dos mesmos altamente dependente do coeficiente

de partição, P.

Descritores estruturais relacionados à estereoquímica e à refratividade molar

foram incluídos no modelo geral, originando equações multiparamétricas que permitem

descrição precisa de relações estrutura-atividade consideravelmente complexas,

correlacionando parâmetros hidrofóbicos, estéricos, eletrônicos e de polarizabilidade

(Kubinyi,1993).

Apresenta-se, a seguir, algumas vantagens e desvantagens da utilização da

Análise de Hansch (Martin, 1978):

Vantaaens

~ Utiliza dados extraídos de modelos simples para prever o comportamento de

sistemas biológicos mais complexos;

~ Alta capacidade de predição quantitativa com confiabilidade estatística definida;

~ É de simples utilização, rapidamente executável e de baixo custo.

Desvantaaens

~ Utilização de um grande número de derivados a fim de proporcionar

confiabilidade estatística ao método (cerca de cinco compostos para cada

descrito r estrutural analisado);

~ Os modelos obtidos só se aplicam a séries de moléculas congêneres.

4.8.2. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE HANSCH

Apesar de relativamente antiga, a metodologia clássica proposta por Hansch e

Fujita, ainda é amplamente utilizada em trabalhos de química medicinal, sendo

importante ressaltar que estudos de QSAR-2D são de extrema importância pelo fato de

fornecerem subsídios imprescindíveis para a realização de estudos em três ou até

quatro dimensões (QSAR-3D, QSAR-4D). Em outras palavras, pode-se afirmar que
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estudos realizados em duas dimensões constituem a base experimental sólida e segura

para a aplicação posterior de estudos em três ou quatro dimensões, uma vez que os

últimos citados, apesar de constituírem um grande avanço na área de química

medicinal, apresentam caráter predominantemente teórico e no caso da maioria dos

programas, não são totalmente auto-suficientes a ponto de se dispensar dados

experimentais.

Entre muitos exemplos da aplicação da Análise de Hansch citam-se estudos com

diferentes objetivos e perfis como o trabalho realizado por Kapur e colaboradores

(2000) em que se elucidou, a partir de substituintes com valores distintos de constante

de grupo, alguns aspectos relacionados ao possível mecanismo radicalar envolvido no

desencadeamento da toxicidade de álcoois benzílicos.

Já em trabalho realizado por Gao e colaboradores (1998), foram determinadas

as relações quantitativas entre a estrutura química de 9-anilinoacridinas e sua atividade

antitumoral, determinando-se, por meio de estudos de QSAR comparativos, alguns

comportamentos desta série que puderam ser traduzidos em nível molecular.

Inicialmente constatou-se que grupos aceptores de elétrons propiciavam o decréscimo

da atividade de interesse, o mesmo ocorrendo para substituintes muito volumosos. A

grande influência do efeito eletrônico na atividade estaria relacionada com interações

envolvidas no próprio sítio de ação, de forma a favorecer a ligação do DNA à porção

acridina (mediada por efeitos de pKa) e a ligação de proteínas à porção anilina

(mediada por densidade eletrônica espacial específica).

Foi determinado ainda, neste estudo, que a hidrofobicidade não apresentava

papel importante na atividade antitumoral, o que significa que o sítio de ação envolvido

não apresenta muitos domínios de caráter hidrofóbico e que, além disso, provavelmente

não há nenhuma barreira hidrofóbica importante entre o ponto de entrada do fármaco e

o sítio de ação (Gao et a/., 1998).

Estudos relacionados à determinação quantitativa da influênciade características

estruturais na atividade antimicrobiana, como é o objetivo deste trabalho, também

continuam sendo realizados. Citam-se como exemplos, estudos realizados por Nieto e

colaboradores (1999) e por Pérez e colaboradores (2002), sendo ambos relacionados a

fluorquinolonas.
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Na última década um grande número de agentes antimicrobianos foi

desenvolvido e introduzido no mercado, ressaltando a classe das fluorquinolonas. Estes

fármacos são inibidores da DNAgirase, sendo que o átomo de flúor em posição 6 do

grupo 7 piperazinílico mostra-se essencial na determinação da amplitude de seu

espectro de ação, assim como na exibição de sua potência antimicrobiana. Devido ao

fato da maioria das 6-fluorquinolonas serem administradas por via oral, Pérez e

colaboradores (2002) descreveram a importância da realização de estudos

relacionados à determinação da constante de velocidade de absorção intestinal, ou

seja, à permeabilidade do intestino frente a estes fármacos, com a finalidade de

otimizar o desenvolvimento de futuras séries análogas. Sendo assim, foram

selecionadas vinte e seis 6-fluorquinolonas, obervando que a hidrofobicidade

caracteriza-se como propriedade de extrema importância no processo de absorção

intestinal destes fármacos. Foi constatado ainda, que fatores estéricos e eletrônicos

afetam de maneira muito pouco determinanteo processo de absorção.

Nieto e colaboradores (1999) sintetizaram e avaliaram a atividade antibacteriana

de fluorquinolonas benzenosulfonamídicas, figura 30, com diferentes grupos

substituintes em posição para no anel benzênico da porção benzenosulfonamídica

frente a Staphylococcus aureus ATCC 29213 e Escherichía colíATCC 25922.

° °
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FIGURA 30. Estrutura protótipo utilizada no estudo de QSAR-2D de derivados fluorquinolônicos

sintetizados e avaliados por Nieto e colaboradores.

Avaliou-se, por aplicação da Análise de Hansch, a influência dos efeitos

hidrofóbico, eletrônico e estérico sobre a referida atividade, utilizando como descritores

estruturais a constante 1t de Hansch, o coeficiente de partição calculado, ClogP, dados
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espectroscópicos obtidos por Infravermelho como a freqüência de absorção referente

ao estiramento simétrico do grupo S02, a constante de grupo proposta por Hammett, a,

e os parâmetros L, 81 e 85 de Ver1oop. Na geração de equações para a análise de

aSAR com confiabilidade estatística adequada, foram combinados no máximo dois

parâmetros por vez, já que o número total de compostos utilizados neste estudo

correspondia a dez. Aplicou-se o método de stepwise, obtendo-se como melhor

equação a que correlacionava log (1/CIMM)e os parâmetros a e 81.Concluiu-se a partir

do modelo obtido que a distribuição eletrônica em conjunto com o tamanho dos

substituintes seriam as propriedades físico-químicas determinantes na atividade

antibacteriana. Foi constatado ainda, que a hidrofobicidade contribui de maneira menos

significativa para a atividade antimicrobiana desta série de compostos (Nieto et aI.,

1999).

É importante ressaltar que além da relevância científica apresentada por todos

os trabalhos citados, estes demonstram, de certa forma, a versatilidade presente na

aplicação da Análise de Hansch.

4.9. CADD - COMPUTER-AIDED DRUG DESIGN

4.9.1. ASPECTOS GERAIS

Muito antes da existência dos computadores, pesquisadores já sabiam que um

determinado conjunto de compostos bioativos apresentava considerável relação entre a

sua estrutura química e a atividade biológica. Este fato foi constatado inicialmente de

forma empírica pela observação de que alterações estruturais em uma molécula, ainda

que mínimas, causavam mudanças significativas em suas propriedades biológicas

(Martin, 1998, 8lankley, 1996, Propst, Perun, 1989).

Com o passar dos anos e com o constante avanço nas áreas de química

computacional e sintética, aliado a conhecimentos de biologia molecular, permitiram o

conhecimento detalhado das relações específicas existentes entre algumas patologias

e seus possíveis alvos moleculares. Atualmente, computadores são empregados em

diversos tipos de instrumentos e nas mais variadas áreas de ciência, sendo importante
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citar que certas abordagens relacionadas à química computacional, antes de domínio e

acesso de um pequeno número de pesquisadores, tomaram-se rotina em diversos

laboratórios de pesquisa que visam o desenvolvimento de fármacos (Martin, 1998,

Blankley, 1996, O'Donnel, 1989).

Enatiômeros de compostos opticamente ativos apresentam propriedades

químicas e físico-químicas praticamente idênticas exceto em relação ao desvio da

rotação da luz polarizada. Sabe-se, entretanto, que receptores biológicos caracterizam-

se por serem ambientes quirais e que sua interação com enantiômeros distintos pode

resultar, muitas vezes, em complexos absolutamente diferentes. Não é raro, inclusive,

alguns enantiômeros apresentarem diferenças marcantes no processo de metabolismo

em decorrência de pequenas diferenças na estereoquímica dos confôrmeros (Patrick,

2001, Kubinyi, 1993). Sendo assim, os aspectos tridimensionais de um composto

bioativo exercem influência fundamental no desempenho de sua atividade, tomando

extremamente necessário o conhecimento e identificação de propriedades como forma,

tamanho, campos eletrostáticos, bem como a magnitude de sua influência na

determinação da atividade biológica (Blankley, 1996, Kubinyi, 1993).

Por muitos anos pesquisadores constataram que arranjos tridimensionais de

interações eletrostáticas, hidrofóbicas, assim como ligações de hidrogênio,

determinavam a magnitude de interações intermoleculares. Outro fator de extema

importância para o entendimento de tais interações foram as estruturas cristalográficas

de moléculas pequenas. Grande impulso se deu pelo avanço conjunto .nas áreas de

determinação de estruturas macromoleculares, modelagem molecular e química

computacional, abordagens que em conjunto, permitiram um estudo mais detalhado das

interações, ou melhor, da afinidade entre ligantes e macromoléculas (Martin, 1998, van

de Waterbeemd, 1995).

A estrutura tridimensional de moléculas e proteínas pode fornecer informações

importantes para o planejamento e otimização de novas estruturas líderes. É muito

difícil se definir resumidamente CADD (Computer Aided Drug Design), já que esta

metodologia engloba diferentes abordagens como modelagem molecular, análise

conformacional, computação gráfica, QSPR (Quantitative Structure-Property

Relationships), SAR (Structure-Activity Relationships), SBDD (Structure-Based Drug

Design), química quântica e combinatória, entre outras. E, apesar de todas as áreas
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citadas estarem intimamente relacionadas, sendo até mesmo indissociáveis em alguns

estudos, a intensidade com que cada uma é explorada individualmente ou em conjunto

com outras metodologias é que caracteriza e torna única cada abordagem. É

importante citar ainda que a integração de todas estas tecnologias se mostra útil à

medida que proporciona maior eficácia no processo de descoberta de um fármaco,

minimizando, assim, as chances de falha na seleção de estruturas líderes e reduzindo

consideravelmente o tempo requerido para seu desenvolvimento (Stouch, 1996, Bone,

Salemme, 1998).

O planejamento de ligantes baseado na interação de estruturas líderes e

macromoléculas, tornou-se, ao longo da última década, numa das tecnologias mais

aplicadas em grandes indústrias farmacêuticas. Este tipo de abordagem envolve

determinações sucessivas de complexos ligante-receptor, planejamento das

modificações estruturais de líderes pela de utilização de ferramentas de modelagem

molecular, síntese de novos análogos e determinação da atividade biológica. É

comprovado que a combinação entre SBOO e a posterior otimização de estruturas

líderes apresenta-se como estratégia efetiva para a geração de candidatos pré-clínicos

muito promissores (Martin, 1998, Stouch, 1996).

Apesar do SBOO apresentar-se como excelente metodologia em muitos estudos,

este apresenta como limitação a inabilidade de predição, em alguns casos, da

magnitude da influência de uma modificação estrutural de um ligante sobre a afinidade

ao receptor. Isso nada mais é que um reflexo da complexidade do processo de

interação ligante-receptor e as falhas que ainda existem na determinação precisa da

conformação bioativa tanto dos ligantes quanto do receptor propriamente dito (Stouch,

1996).

Este fator se torna especificamente limitante pelo fato de muitas moléculas

serem flexíveis e, portanto, apresentarem muitas conformações. Até mesmo moléculas

pequenas podem apresentar cerca de milhões de confôrmeros. Outra limitação

igualmente importante está relacionada à habilidade limitada de alguns programas em

determinar, de forma precisa, os efeitos de polarizabilidade, solvatação e entropia, que

exercem influência fundamental na energia envolvida na interação ligante-receptor

(Martin, 1998, Kubinyi, 1993).
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Como consequência prática destas limitações é fundamental que sejam

realizados vários ciclos de modificação molecular de muitas estrutras líderes, com a

finalidade de se obter moléculas com potência e especificidade apreciáveis. Para tal, é

viável que se disponha de métodos sintéticos simples e versáteis devido ao grande

número de análogos a serem sintetizados (Bone, Salemme, 1998, Stouch, 1996).

Na química combinatória é possível realizar a síntese de muitos compostos

simultaneamente pela adição sistemática pré-definida dos reagentes, utilizando

instrumentação automatizada. Nesta metolodogia é possível se obter centenas ou

milhares de compostos tanto na forma de misturas como na forma individual. É possível

ainda, a obtenção de um vasto conjunto de dados com alto grau de diversidade química

que permite a obtenção de um grande número de compostos para o desenvolvimento

de muitos estudos de SAR elou QSAR (Bone, Salemme, 1998).

Sem dúvida nenhuma a utilização de computadores como ferramenta nas mais

diversas áreas de ciência tem crescido a cada dia. Tais metodologias têm como função

auxiliar pesquisadores a entender, em nível submolecular e até mesmo atômico, os

eventos envolvidos na ação de compostos bioativos com fins de planejar e desenvolver

novos fármacos. Obviamente tais tecnologias representam avanço significativo da

ciência, mas pesquisadores devem sempre ter em mente a real funcionalidade de cada

programa, sem dispensar, no entanto, o conhecimento teórico fundamental para melhor

exploração do grande número de informações obtidas pela aplicação de tais

metodologias.

4.9.2. RELAÇÕES QUANTITATIVAS

DIMENSÕES: QSAR-3D

ESTRUTURA-ATIVIDADE EM TRÊS

4.9.2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Uma das abordagens mais utilizadas nas últimas décadas na área de

desenvolvimento de fármacos, com grande êxito, são os estudos de QSAR-3D, que

passaram a apresentar maior impacto e aplicabilidade a partir da introdução do

programa computacional CoMFA (Comparative Mo/ecu/ar Fie/d Ana/ysis) por Cramer e

colaboradores no final da década de 80 (Cramer, De Priest, Patterson, 1993, Cramer,
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Patterson, Bunce, 1988). Neste tipo de metodologia, assume-se que as interações

ligante-receptor não são covalentes e que, alterações na atividade biológica podem

estar relacionadascom mudanças nos campos estéricos e eletrostáticos.

Sem dúvida nenhuma, a evolução dos conhecimentos na área de biologia

molecular como a caracterização precisa, em muitos casos, dos sítios de ligação em

complexos ligante-receptor, tornaram relativamente mais fácil a aplicação de análise de

QSAR-3D. Muitos métodos deste tipo baseiam o cálculo das propriedades em

conformações absolutas dos compostos no espaço. Isso implica no fato de que a

conformação selecionada para o estudo de QSAR passa a exercer papel fundamental

na obtenção dos dados finais (Martin, 1998, Kubinyi, 1997a, 1997b).

Os sítios de ligação considerados elementos-chave, podem auxiliar e muito na

sugestão da orientação correta das moléculas em estudo. Existem dois procedimentos

utilizados para se fazer isso que são a observação do complexo cristalograficamente e

a otimização de um modelo com a finalidade de se obter a conformação bioativa.

Obviamente, a estrutura do sítio de ligação na macromolécula facilita a escolha da

conformação bioativa e do alinhamento (Martin, 1998, Stouch, 1996, Kubinyi, 1993).

É importante ressaltar, entretanto, que estudos embasados no conhecimento da

estrutura do receptor devem receber especial atenção na análise dos resultados

obtidos, já que nem sempre os cálculos eletrostáticos e de campos de força permitem,

de forma segura, extrapolações para compostos com diferenças estruturais

pronunciadas. É de extrema importância que, apesar do grande número de informações

cedidas por programas de última geração em computadores sofisticados, que o

pesquisador sempre tenha em mente a necessidade de se estar buscando

conhecimentos não apenas em biofísica macromolecular bem como em todos os

aspectos teóricos envolvidos em estudos desta natureza, fator essencial até mesmo

para discernir quais metodologias devem ser empregadas (Stouch, 1996).

Muitos estudos de QSAR-3D, como citado anteriormente, requerem a seleção de

conformações ideais dos compostos em estudo, bem como do alinhamento adequado

dos mesmos a fim de que se desenvolva quantitativamente o melhor modelo. Em

termos específicos, as conformações escolhidas estariam relacionadas ao mais próximo

da conformação bioativa e o alinhamento representaria como moléculas distintas se

ligariam ao receptor. De fato, um modelo de QSAR-3D nada mais é que um "resumo"
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de quais mudanças estruturais de um ligante afetariam sua afinidade por um alvo

específico. Mais ainda, em muitos casos, múltiplos modos de ligação de um composto

ou compostos intimamente relacionados têm sido observados cristalograficamente,

ressaltando que nem sempre a conformação de menor energia pode ser considerada a

bioativa (Martin, 1998, Kubinyi, 1997a, Kubinyi, 1993).

Ainda que se espere que o alinhamento de ligantes baseado na minimização de

estruturas de complexos ligante-receptorproduzam modelos mais confiáveis de QSAR-

3D, muitos grupos têm mostrado que este não é o caso (Martin, 1998). Isso nada mais

é que um reflexo das incertezas, ou melhor, deficiências existentes nos programas de

minimização. Desta forma, prevalece a verdade absoluta para qualquer estudo: nenhum

programa computacional é ainda bom o suficiente para substituir completamente dados

experimentais de estudos de relações estrutura-atividade, sendo a combinação entre

ambos a melhor solução para a identificação de candidatos pré-clínicos em potencial.

4.9.2.2. VOLSURF PROGRAM

o cálculo de propriedades moleculares a partir de mapas tridimensionais de

energia de interação pode ser extremamente útil na correlação de estruturas químicas e

propriedades físico-químicas ou farmacocinéticas.

O programa Volsurf (Cruciani et aI., 2000, Cruciani, Pastor, Guba, 2000) é um

método computacional que produz e explora as propriedades tísico-químicas espaciais

de uma molécula ou um conjunto delas, a partir de mapas tridimensionais de energia de

interação gerados entre moléculas e probes. O conceito básico deste programa é

traduzir a informação presente em mapas tridimensionais gerados pelo programa GRID

(Bobbyer et aI., 1989, Goodford, 1985) em um número reduzido de descritores

bidimensionais, que se caracterizam como fáceis de entender e interpretar. Sua

principal vantagem consiste no fato de que o alinhamento das moléculas não é

necessário na tradução da estrutura molecular tridimensional em descritores físico-

químicos. Assim, tamanho, forma, ligações de hidrogênio e hidrofobicidade são

quantitativamente diferenciados em uma série análoga de moléculas.

O Volsurf foi desenvolvido para rápida geração de descritores moleculares

quantitativos que possibilitam, entre outros fatores, a quantificação na distribuição
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assim como na magnitude da polaridade superficial das moléculas. Ainda é possível a

extração de informações químicas a partir de mapas de campos moleculares e a

obtenção de descritores estruturais úteis com vistas de otimização de estruturas líderes.

Este possibilita ainda o trabalho com moléculas de tamanhos diferenciados, incluindo

até mesmo biopolímeros (Cruciani et ai., 2000).

A inclusão de parte do programa GRID tem a função de gerar dados de campos

de interação molecular (MIF's), indicando assim, os sítios de interação polares e

hidrofóbicos em potencial. Para tal, são utilizados probes que têm a função de mapear

a superfície das moléculas em estudo. Esta informação é transformada em uma escala

quantitativa pelo cálculo do volume ou superfície dos contornos de interação. Campos

moleculares podem ser definidos como uma matriz tridimensional cujos elementos são

forças atrativas e repulsivas entre o ligante e o sítio de ação, ou no caso de não

conhecimento do receptor, entre ligantes e os probes. Os campos gerados pelo

programa GRID são um dos métodos mais utilizados para o mapeamento de superfícies

moleculares de fármacos/ligantes ou biomacromoléculas (Bobbyer et ai., 1989,

Goodford, 1985).

A correlação dos descritores gerados no Volsurf com a atividade biológica se dá

por aplicação do algoritmo PLS (Partial Least Squares) (van de Waterbeemd, 1996,

Wold, Johanson, Cocchi, 1993, Geladi, Kowalski, 1986), que - é um método

quimiométrico capaz de extrair informações a partir de qualquer descrição multivariada

de um sistema biológico. A redução da complexidade e rápida geração dos dados são

duas das mais importantes características deste algoritmo, sendo a facilidade de

interpretação dos resultados o fator responsável pela freqüente utilização deste método
não-linear.

Apesar de relativamente recente, o programa Volsurf tem sido aplicado com êxito

em amplo número de estudos que envolvem o planejamento e desenvolvimento de

diversas classes de fármacos como anti-retrovirais (Filiponni et ai., 2001),

antimicrobianos (Montanari et ai., 2004), antiparasitários (Menezes et ai., 2003),

fármacos que atuam no sistema nervoso central (Perioli et ai., 2004, Crivori et ai.,

2000), entre outros.

Ressalta-se ainda que os diferentes tipos de abordagem que podem ser

extraídos por aplicação deste programa dependem essencialmente da natureza das
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medidas dos valores de atividade biológica utilizados na geração dos modelos,

tomando possível a realização de abordagens tanto em termos farmacodinâmicos

quanto em termos farmacocinéticos. De fato, segundo Zamora e colaboradores (2003),

a aplicação do Volsurf deveria consistir na otimização conjunta das duas propriedades

citadas com a finalidade de ampliar, ou melhor, aumentar a probabilidade de se

identificar, com maior rapidez, candidatos a fármacos com grande potencial.

É comum que se encontre em literatura a aplicação do Volsurf para estudo de

propriedades farmacocinéticas (Perioli et aI., 2004, Crivori et aI., 2000) já que uma das

maiores causas de falha no processo de desenvolvimento de compostos bioativos está

associada a problemas relacionados à biodisponibilidade dos mesmos, sendo

importante ressaltar ainda que o pré-requisito fundamental para que um fármaco

alcance o sítio de ação consiste em sua capacidade de difusão através de membranas,

em processos de solvatação e dessolvatação do mesmo e em seu potencial de

formação de ligações de hidrogênio. A função de todos os processos in si/ico

desenvolvidos para tal fim consiste exatamente na exploração das propriedades

farmacocinéticas de candidatos a fármacos o quanto antes.

Estudos recentes relacionados à prevenção, ou melhor, à redução dos riscos de

desenvolvimento do Mal de Alzheimer pela utilização de fármacos antiinflamatórios não

esteroidais (NSAIDs) têm sido descritos em literatura (Sugaya, Kumar, Manev, 2000,

Flynn, Theesen, 1999), já que se acredita que exista forte influência de mecanismos

inflamatórios no desenvolvimento deste acometimento. Neste sentido, Perioli e

colaboradores (2004) sintetizaram 17 pró-fármacos, figura 31, de alguns NSAIDs

(diclofenaco- DIK, ibuprofeno- IBU, cetoprofeno - KET, ácido tiaprofênico -TIAP e

tolmetina - TOLM)com a finalidadede aumentara lipofilicidadedestes compostose,

consequentemente, otimizar sua capacidade de penetração na barreira

hematoencefálica (BHE). Utilizou-se como transportador o 1,4-dihidro-1-metilpiridina-3-

carboxilato, sendo o mesmo anexado a cada fármaco por intermédiode uma ponte
amino álcool.
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FIGURA 31. Estrutura protótipodos pró-fármacos antiinflamatóriossintetizados

por Periolie colaboradores.

A determinação da lipofilicidade dos pró-fármacos foi realizada por HPLC, sendo

constatado, para todos os casos, aumento significativo da hidrofobicidade. Os autores

atribuem este fenômeno à introdução de substituintes, metil ou etil, na ponte alquílica e

ao aumento do comprimento da ponte alquílicacitada (propil>etil)(Perioliet aI.,2004).

Para a previsão, in silíco, da capacidade de penetração dos pró-fármacos

sintetizados na barreira hematoencefálica (BHE)utilizou-semodelo pré-determinado por

Crivorie colaboradores (2000) por aplicação do programa Volsurf.No estudo de Crivori

foram gerados 72 descritores a partir de campos moleculares tridimensionais para

estimar a capacidade de penetração de um vasto conjunto de moléculas, 229 no total,

na BHE. Este modelo apresentou alta capacidade de predição e de diferenciação entre

compostos capazes (BBB+)ou não (BBB-)de atravessar a BHE.

Foi observado que descritores relacionados à polaridade dos compostos, como

os de regiões hidrofílicas(W1-W8),fatores de capacidade (CW1-CW8)e de formação

de ligações de hidrogênio (HB1-HB8)estariam inversamente relacionados à penetração

na BHE. Os descritores W referem-se às áreas presentes na superfície das moléculas

acessíveis à água, enquanto que os fatores de capacidade (CW) estão relacionados

com interações polares por unidade de superfície. Pode-se depreender de tal

observação um fato já constatado experimentalmente:enquanto regiões polares difusas
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são toleráveis para a penetração na BHE, regiões polares densas e localizadas são

inviáveis para tal fim (Crivori et ai., 2000).

Em contrapartida, descritores relacionados a interações hidrofóbicas (01-08) se

mostraram diretamente relacionados ao aumento da capacidade de penetração da

BHE. Já descritores de forma e de tamanho não se mostraram significativamente

importantes para tal fenômeno, enquanto que os que descrevem o balanço lipofílico-

hidrofílico (HL 1-HL8 e CP) apresentaram fundamental importância na determinação do

melhor perfil para ultrapassagem da BHE (Crivori et ai., 2000). Sendo assim, os 17 pró-

fármacos sintetizados por Perioli e colaboradores (2004) tiveram suas estruturas

construídas na forma tridimensional, sendo estas importadas para o programa Volsurf

no modelodesenvolvidopor Crivorie colaboradores (2000). Observa-se, pela figura 32,

que todos os compostos em estudo situaram-sena região BBB+do diagrama, ou seja,

todos apresentaram capacidade de penetração na BHE.
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FIGURA 32. Perfil da capacidade de penetração na BHE dos pró-fármacos sintetizados por

Periolli e colaboradores seguindo modelo proposto por Crivori e colaboradores

Ressalta-se, entretanto, que do ponto de vista estatístico, classificou-se como

melhores candidatos para tal fim apenas sete compostos que apresentam duas

características estruturais em comum: o fato de serem pró-fármacos do ibuprofeno e do
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diclofenaco e apresentarem em suas estruturas uma ponte composta por uma cadeia

propílica ou alquílica ramificada. Apresenta-se, na figura 33, dois dos sete pró-fármacos

com alta capacidade de difusão através da BHE segundo modelo proposto por Crivori

(2000).

composto 7m

\
DIClOFENACO

- -

,~';~<;II;i(ds~1 COO-C,

H-CH2-NHC° -o
~

~ ~ N
CH3 \

CH3

\
IBUPROFENO

composto 79

FIGURA33. Pró-fármacos antiinflamatórios não esteroidais com alta capacidade de

penetração na BHE segundo modelo determinado pelo programa Volsurf

Filliponi e colaboradores (2001), realizaram estudo relacionado à exploração da

atividade anti-HIV de quinolonas antivirais para estágios crônicos e agudos da doença.

Assim, foi efetuado estudo de QSAR-3D em um conjunto de 101 6-fluoro e 6-desfluoro

quinolonas, figura 34, utilizando como metodologia de minimização das estruturas o

programa AMSOl (Geisen et aI., 1995) que considera efeitos de solvatação.
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FIGURA 34. Estrutura protótipo das quinolonas antivirais estudadas

por Filliponi e colaboradores.

Realizou-se a geração dos descritores moleculares a partir das estruturas

tridimensionais por aplicação do programa Volsurf/GRID. Análises de PCA (Principal

Component Analysis) e PLS (Partial Least Squares) foram utilizadas como ferramentas

quimiométricas para a validação dos resultados, com vistas à obtenção de modelo

estatisticamente aceitável. Na geração dos 56 descritores pelo programa Volsurf foram

utilizados os probes H20 e DRY e um espaço de 0,5 A entre os nós da caixa de pontos

utilizada no programa GRID para geração dos campos de interação molecular (Filliponi

et aI., 2001).

Aplicou-se inicialmente, na análise dos dados, o método de PCA, um

procedimento estatístico multivariado que permite a redução do número original de

variáveis para pequenos fatores denominados PCs (componentes principais). Obteve-

se um modelo com três componentes principais que explicava 67% da variância dos

dados (Filliponi et aI., 2001). Figura 35.
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FIGURA 35. Análise de PC A dos descritores obtidos por Filliponie colaboradores.

Observa-se, na figura 35, que a primeira componente principal divide as 101

moléculas em dois grupos distintos: o primeiro deles está localizado na região positiva

da primeira PC e contém, em sua maioria, os compostos de 1 a 40, sendo estes

caracterizados pela presença de grupos alquílicos na posição N1. Já o segundo grupo é

composto pelo restante dos compostos (41 a 101) que apresentam como característica

estrutural em comum a presença de grupos arílicos volumosos ligados ao N1. A

diferença estrutural notória observada entre os grupos provavelmente é a responsável

pela variância dos dados (Filliponiet aI., 2001).

Para o primeiro grupo de compostos a análise de PCA resultou em uma divisão

em três subgrupos a saber: no subgrupo A observou-se um aumento da concentração

de regiões hidrofílicas relacionadas à porção 4-ceto-3-carboxílica e aumento da

concentração de regiões hidrofóbicas ao redor de grupos substituintes ligados ao

carbono 7. O subgrupo B engloba compostos com redução expressivada

hidrofobicidade e aumento da dispersão de regiões hidrofílicas. Já o subgrupo C está

relacionado às quinolonas com alta dispersão de regiões hidrofílicas e baixa relevância
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das regiões hidrofóbicas. Ressalta-se que o subgrupo A engloba a maioria dos

compostos mais ativos (EC50s O,1~M), enquanto que o subgrupo C abrange os de

menor atividade (EC50> 1~M). O subgrupo B contém os compostos de atividade

intermediária (ECso~ O,1~M) (Filliponiet ai., 2001).

Pôde-se concluir pela análise de PCA que moléculas com alta atividade teriam

uma região hidrofóbica pronunciada ao redor do carbono 7, diametralmente oposta à

porção ceto-carboxílica nos carbonos 3 e 4. Ressalta-se que apesar da análise de PCA

não considerar a atividade biológica, sua aplicação neste primeiro grupo de quinolonas

permitiu sua separação em três subgrupos com diferenças estruturais pronunciadas e

que puderam ser associadas à atividade anti-retroviral. Para o segundo grupo de

quinolonas não foi observada clara separação dos compostos como no primeiro grupo.

Os autores atribuíram tal observação ao fato dos valores de atividade, neste segundo

grupo, apresentarem valores relativamente homogêneos (Filliponiet aI., 2001).

Apesar da análise de PCA determinar a classificação das moléculas, ou melhor,

sua divisão em dois grandes grupos, de acordo com diferenças elou similaridades

estruturais relacionadas aos descritores gerados, este método estatístico não é capaz

de relacionar tais características estruturais com a atividade biológica, neste caso,

atividade anti-retroviral, representada por valores de EC50.Sendo assim, aplicou-se aos

dois subgrupos de moléculas a análise de PLS com a finalidade de elaboração de um

modelo de QSAR. Assim, com a análise de PLS para o primeiro grupo de compostos (1

a 40), obteve-se um modelo com três componentes principais que explicava 75% da

variância dos dados. Figura 36a. Pôde-se notar, com isso, que os descritores ID1-ID8,

que indicam a concentração de regiões hidrofóbicas ao redor do substituinte ligado ao

carbono 7, estariam fortemente relacionados à alta atividade antiviral para uma e duas

componentes principais. Foi constatado ainda, para a primeira PC, correlação

significativa com os descritores IW5-IW8, que representam a concentração de regiões

hidrofílicas ao redor da porção ceto-carbonílica das quinolonas (Filliponi et ai., 2001).

Figura 36b.
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FIGURA 36a. Gráfico de atividade antiviralcalculada pelo modelo vs atividade antiviral

determinada experimentalmente no estudo de Filliponi e colaboradores.
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5. PLANO DE TRABALHO

o trabalho em questão faz parte de estudo mais amplo relacionado ao

estabelecimento das relações quantitativas entre a estrutura química e a atividade

antimicrobiana de séries de compostos análogos à nifuroxazida, realizado no

Laboratório de Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos do Departamento de

Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da FCFIUSP sob coordenação do Prof. Assoc.
Leoberto Costa Tavares.

Estudos anteriores (Tavares et aI., 1999a, Tavares et aI. 1999b, Tavares, Amaral,

1991) mostraram que modificações estruturais na molécula da nifuroxazida, 5-nitro-2-

furfurilideno-4-hidroxibenzidrazida,figura 37, como substituição da hidroxila fenólica por

grupos aceptores de elétrons e substituição do anel furânico por tiofênico, favoreceram

de forma significativa a atividade antimicrobiana (Tavares et. aI., 1999a).

HO~O ~N-N O N02
H

FIGURA 37. Nifuroxazida.

Estudos comparativos da atividade antimicrobiana de derivados furânicos e

tiofênicos mostraram que para os análogos p-acetil substituídos, o valor de

concentração inibitóriamínimafrente à cepa ATCC 25923 de Staphylococcus aureus do

derivado tiofênico mostrou-se cerca de quatro vezes menor que o encontrado para o

derivado furânico (Tavares et. aI., 1999a), sendo constatado para este último atividade

seis vezes maior que a da nifuroxazida.

Baseado nestas informações, planejou-se, neste trabalho, a síntese de

compostos análogos à nifuroxazida, derivados do 5-nitrotiofeno, considerando faixa de

hidrofobicidade ótima pré-determinadaexperimentalmente.

Inicialmente, a escolha dos grupos substituintes que foram introduzidos no anel

benzênico de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas seguiu metodologia proposta por

Topliss (1972) para a substituição em sistemas aromáticos. Neste método cada análogo
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é sintetizado e testado de fonna a orientar a escolha do próximo composto, por

comparação da atividade biológica dos dois últimos compostos avaliados.

A variação racional dos substituintes proposta no diagrama de Topliss é baseada

na influência de propriedades físico-químicas como hidrofobicidade, efeito eletrônico e,

em menor grau, na influência do efeito estérico sobre a atividade biológica. É importante

ressaltar que apesar da metodologia em questão ser fundamentada primordialmenteem

propriedades de caráter eletrônico e hidrofóbico, o efeito estérico, assim como as duas

outras propriedades citadas é indissociável e inerente aos grupos substituintes.

Com a finalidade de suprir a relativa deficiência de estudos de QSAR-2D, que

consiste exatamente na avaliação pouco precisa da influênciado efeito estérico sobre a

atividade biológica, considerou-se, numa segunda etapa, uma faixa de hidrofobicidade

ótima determinada por aplicação da metodologia de Topliss (1972) e selecionou-se,

dentro desta faixa, mais alguns grupos substituintes a fim de possibilitar a avaliação

quantitativa da influência de propriedades físico-químicas sobre a atividade biológica da

série em estudo, considerando os aspectos tridimensionais dos análogos.

A detenninação da atividade biológica dos compostos sintetizados foi avaliada

por determinação da concentração inibitória mínima, seguindo metodologia de

macrodiluição sucessiva adaptada por Tavares e colaboradores (1993). Ressalta-se

que todos os análogos testados frente à cepa padrão (ATCC 25923) de Staphy/ococcus

aureus foram também avaliados frente à cepa multi-resistente (3SP/R33) (Oliveira et aI.,

2001).
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6. MATERIAIS E MÉTODOS

6.1. MATERIAIS

6.1.1. REAGENTES E SOLVENTES

'" Ácidos benzóicos substituídos 99% - Aldrich Chemical Company, Inc.;

'" Solução de hidrato de hidrazina 64% preparada a partir de hidrato de hidrazina 99%

- Aldrich Chemical Company, Inc.;

'" disponível no Laboratório de Planejamento e Síntese de

FBT/FCF/USP;

~ 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído 99% - Aldrich Chemical Company, Inc;

~ Álcool Metílico PA - Baker Produtos Químicos Ltda. Desidratado, destilado e

estocado em presença de sulfato de magnésio;

~ Álcool Etílico PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório;

~ Ácido Sulfúrico PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório;

'" Hidróxidode Sódio PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório;

~ Ácido Clorídrico PA- Labsynth Produtos Químicos para Laboratório;

'" N,N-DimetilformamidaPA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório;

~ Dimetilsulfóxido PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório;

'" Dimetilsulfóxido-ds99,5% - Aldrich Chemical Company, Inc.;

'" Brometo de Potássio grau espectroscópico - Aldrich Chemical Company, Inc.

Fármacos do

6.1.2- EQUIPAMENTOS

'" Aparelho digital de ponto de fusão Micro-Química modelo MQAPF-301;

'" Balança analítica digital Ohaus;

'" Balança digital Marte;

'" Espectrofotômetro de Infravermelho Shimadzu IR-470;

'" Rotaevaporador Fisatom;

~ Elementar Analyser 24013 CHN, Perkin-Elmer;

'" Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear Bruker, modelo Advance DPX-
300 MHz.
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6.1.3. MICRORGANISMOS E MEIOS DE CULTURA

6.1.3.1. ENSAIO DE SENSIBILIDADE FRENTE À CEPA PADRÃO (ATCC 25923) DE

Staphy/ococcus aureus

~ Microrganismo: Staphy/ococcus aureus, cepa ATCC 25923 gentilmente cedida pela

Profa. Dra. Thereza Christina Vessoni-Penna do Departamento de Tecnologia

Bioquímico-Farmacêuticada Universidade de São Paulo;

~ TSB (Tryptic Soy Broth), Merck: meio de cultura, dissolvido e esterilizado segundo

especificações do rótulo;

~ PCA (Plate Count Agar), Merck: ágar desidratado para métodos padronizados,

dissolvido e esterilizado segundo especificações de rótulo;

~ Solução fisiológica esterilizada (cloreto de sódio 0,85%).

6.1.3.2. ENSAIO DE SENSIBILIDADE FRENTE À CEPA MULTI-RESISTENTE

(3SP/R33) DE Staphy/ococcus aureus

~ Microrganismo: Staphy/ococcus aureus, cepa 3SP/R33, isolada de pacientes

hospitalizados no Estado de São Paulo e gentilmente disponibilizada pelo

Laboratório Referência Nacional em Fagotipagem de Staphy/ococcus aureus

(LRNFL) do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sob coordenação da Prof. Dra. Eisa

Masae Mamizuka;

~ Ágar sangue, Oxoid;

~ Hemácias de carneiro desfibrinada estéril, Newprov;

~ Meio de cultura sólido Muller-Hinton,Oxoid;

~ TSB (Tryptic Soy Broth), Merck: meio de cultura, dissolvido e esterilizado segundo

especificações do rótulo;

~ PCA (Plate Count Agar), Merck: ágar desidratado para métodos padronizados,

dissolvido e esterilizado segundo especificações de rótulo;

~ Solução fisiológica esterilizada (cloreto de sódio 0,85%).
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6.2. MÉTODOS

6.2.1. SíNTESE DE 5-NITRO-2-TIOFILlDENOBENZIDRAZIDASSUBSTITUíDAS

As 5-nitro-2-tiofilidenobenzidrazidas substituídas foram obtidas em três etapas, a

saber: síntese de benzoatos de metiIa a partirde ácidos benzóicos substituídos; síntese

de benzidrazidas substituídas a partir de benzoatos de metila e síntese de bases de

Schiffa partirde benzidrazidas substituídas e 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído.Figura 38.

o o o

~~ b OH ~ R1Y:'b oc~ Ntt4~. R1~b N-NH2~~ H

Ri (1) 3 R2 (2) R2 (3)

yQ~lw

R~:-;~N02r~
FIGURA38. Rota de síntese de 5-nitro-2-tiofilidenobenzidrazidas substituídas.

6.2.1.1. OBTENÇÃO DE BENZOATOS DE METILA A PARTIR DE ÁCIDOS

BENZÓICOS SUBSTITUíDOS

o O

R~~ b OH ~ R1~ b OCH3CH OH
(1) 3 (2)

R2 R2

FIGURA39. Esterificação de Fischer para ácidos benzóicos substituídos.

Dissolveu-se o ácido benzóico substituído (1) em excesso de metanol anidro e

quantidade catalítica de ácido sulfúrico concentrado, mantendo o sistema em refluxo

por período de aproximadamente quatro horas. Por rotaevaporação, reduziu-se o
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volume de solvente contido no meio reacional pela metade, cristalizando-se o éster (2)

por resfriamento. O sólido obtido foi filtrado, lavado com água destilada e seco em

presença de pentóxido de fósforo.

6.2.1.2. OBTENÇÃO DE BENZIDRAZIDAS SUBSTITUíDAS A PARTIR DE

BENZOA TOS DE METILA

~ o NZH4aq. ~
o

R1 ~ li OCH3--- R1 ~ li ~-NHz
R (2) R (3)

z z

FIGURA 40. Reação de amonólise de ésteres metílicos substituídos.

Aqueceu-se, sob agitação magnética constante, solução de hidrato de hidrazina

64% até 50-60 oCoAdicionaram-se pequenas porções do benzoato de metila (2) à

mistura reacional, aquecendo-a, em seguida, até refluxo. Manteve-se o meio reacional

nesta condição por aproximadamente dez minutos. Submeteu-se o sistema a

resfriamento sucessivo em banho de água, banho de gelo e banho de gelo seco e

etanol. A benzidrazida formada (3) foi posteriormente filtrada, lavada com água

destilada gelada e seca em presença de pentóxido de fósforo.

6.2.1.3. OBTENÇÃODE 5-NITRO-2-TIOFILlDENO BENZIDRAZIDAS SUBSTITUíDAS

o

R,~~-NH,
R (3)2

,. ~ ~ o ~ n
R1 - N-rsANOz

Rz (4) H

H+

°;AJlN02
H

FIGURA 41. Reação de obtenção de bases de Schiff.

Adicionou-se, sob agitação constante, 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído à mistura

de água destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na

proporção de 8:7:8:20, respectivamente (Tavares et ai., 1999a). Aqueceu-se o meio
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reacional até temperatura de refluxo, procedendo a adição lenta e constante da

benzidrazida substituída (3). O sólido formado (4) foi filtrado, lavado com água

desionizada gelada e seco em presença de pentóxido de fósforo. A fim de garantir

pureza aos compostos finais procedeu-se a recristalização dos mesmos em sistema

dimetilformamidalágua.

6.2.2. ANÁLISES FíSICO-QuíMICAS

A metodologia utilizada para a confirmação da estrutura química dos compostos

sintetizados consistiu na determinação da faixa de fusão, análises espectrométricas de

IV, RMN-1H,RMN-13Ce análise elementar.

6.2.2.1. DETERMINAÇÃO DA FAIXA DE FUSÃO

A determinação da faixa de fusão dos compostos obtidos foi feita em lamínulas

de vidro, utilizando-se aparelho digital de marca Micro Química, modelo MQAPF-301.

Não foram utilizados valores corrigidos.

6.2.2.2. ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO, IV

Os espectros de absorção na região do Infravermelho foram obtidos em

espectrofotômetro Shimadzu-470, utilizando-se dispersão em brometo de potássio.

6.2.2.3. ESPECTROMETRIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, RMN

Os espectros de Ressonância Magnética Protônica (RMN-1H) e de Carbono

(RMN-13C)foram efetuados em espectrofotômetro Bruker, modelo Advance DPX-300

MHz, do Laboratório de Análise Instrumental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas

da USP, utilizando-se dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-ds) como solvente e

tetrametilsilano (TMS) como padrão de referência interna. A identificação dos átomos

de carbono, utilizada na leitura dos espectros de RMN-13C,está representada na figura
42.
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o
3 4

N-N=~~
H H S NO2

R2

FIGURA 42. Padrão de identificaçãodos átomos de carbono utilizado

na leitura dos espedros de RMN-13C

6.2.3. ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS

A concentração inibitóriamínima, CIM,dos compostos obtidos foi determinada

por método de macrodiluiçãosucessiva em tubos (Collins,1995, Tavares, 1993), figura

43, frente às cepas padrão (ATCC 25923) a multi-resistente (3SP/R33) de

Staphy/ococcus aureus (Oliveiraat a/., 2001).

FIGURA43. Ensaio de macrodiluição sucessiva em tubos empregado na determinação da

concentração inibitgriamínima (CIM).
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Apresenta-se, no esquema 1, o procedimento geral para a realização dos

ensaios microbiológicos.

I~ol

rHA FJ

.~~Ui '~

~15.L

t08 lJ
H IIIIL

to>~
RIIIIL

i.. CJ
ai"'"
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~~~~~iJ
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ESQUEMA1. Procedimento geral adotado na determinação da concentração inibitóriamínima.

Serão apresentados, a seguir, os detalhes envolvidO$na execução dos ensaios

realizados frente às cepa$ Citadas.

6.2.3.1. ENSAIO MICROBIOLÓGICOFRENTE À CEPA PADRÃO(ATCC 25923) DE

Staphy/ococcus aureus

A determinação da concentração inibitórisl'mínima,CIM,dos compostos obtidos

frente à cepa ATCC 25923 de Staphy/ococcus aureus, envolveu duas fases. Na

primeira etapa, fase I, determinou-se de forma quantitativa a atividade antimicrobiana

dos compostos obtidos, utilizando-se o método clássico de macrodiluição sucessiva
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(Collins, 1995, Tavares, 1993). Na segunda etapa, fase 11,utilizou-se metodologia

adaptada por Tavares e colaboradores (Oliveira et a/., 2001) com o propósito de

intensificar a sensibilidade do ensaio. Apresentam-se, a seguir, os procedimentos

comuns às duas fases.

6.2.3.1.1. PREPARO DE MEIOS DE CULTURA

Os meios de cultura utilizados para o crescimento dos microrganismos, caldo

nutritivo TSB e PCA para métodos padronizados, foram preparados segundo

especificações do rótulo. Aplicou-se esterilização por calor úmido, tanto nos meios de

cultura, como nos demais materiais a serem utilizados no ensaio. Utilizou-se autoclave

Tuttnauer Brinkmann 3870E, operando a 121°C por 30 minutos.

6.2.3.1.2. PREPARO DO INÓCULO

Inicialmente, introduziu-se em cada um dos três tubos de ensaio contendo

culturas de 24 horas de Staphy/ococcus aureus em PCA inclinado, 5,0 mL de solução

salina anteriormente preparada e esterilizada. As suspensões de microrganismo assim

obtidas foram transferidas para frasco contendo pérolas de vidro e barra magnética.

Feito isso, manteve-se a suspensão sob agitação constante por 30 minutos para

homogeneização do meio. Transferiu-se 1,0 mL desta suspensão para frasco contendo

99,0 mL de solução fisiológica, pérolas de vidro e barra magnética, obtendo-se

suspensão de 1,Ox10-2 UFC/mL em relação a suspensão inicial. Manteve-se esta

segunda suspensão sob agitação constante por 15 minutos. Repetiu-se este mesmo

procedimento para a suspensão seguinte, obtendo-se concentração equivalente a

1,Ox10-4UFC/mL. Por fim, transferiu-se 1,0 mL da suspensão anterior de 1,Ox10-4

UFC/mL para frasco contendo 99,0 mL de TSB, pérolas de vidro e barra magnética,

gerando inóculo de 0,5 na escala Mc Farland (Andrews, 2001, Collins, 1995). Este foi,

então, utilizado na realização do ensaio.
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6.2.3.1.3. PREPARO DAS SOLUÇÕES-MÃE DOS COMPOSTOS A SEREM

TESTADOS

Para cada análogo a ser testado, preparou-se 10,0 mL de solução com

concentração equivalente a 1,8x10-3Mem DMSO,para compostos mais hidrossolúveis,

e, alternativamente, em DMSO e álcool etílico (co-solvente), na proporção de 1:1 (vlv),

para os compostos mais lipossolúveis. Foram transferidos 5,0 mL desta solução para

frasco contendo 5,0 mL de TSB, de forma a originar solução de concentração

equivalente a 0,9x10-3M,posteriormente empregada na execução do ensaio biológico.

6.2.3.1.4. CONTAGEM DO NÚMERO DE UNIDADES VIÁVEIS

Para a realização da contagem do número de unidades formadoras de colônia

viáveis do microrganismo em estudo, foram preparados cinco tubos de ensaio,

devidamente esterilizados, cada um contendo 9,0 mL de solução salina 0,85%.

Procedeu-se diluições sucessivas a partir de 1,O mL da suspensão com concentração "-
(:t)

1,Ox10-6UFC/mL (inóculo), obtendo-se suspensões com concentrações equivalentes a ~
~

10-1, 10-2, 10-3, 10-4e 10-5UFC/mL.Transferiu-se1,0 mL de soluçãocontidaem cada w

tubo para placas de Petri, adicionando-se PCA em seguida. As placas foram incubadas

por 24 horas em estufa a 35°C. O número de unidades viáveis foi estabelecido entre 30

e 300 unidades formadoras de colônia (UFC), de acordo com os padrões estipulados

para o teste (Andrews, 2001, Collins, 1995).

6.2.3.1.5. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MíNIMA, CIM

Fase I

Numerou-se, inicialmente, de 1 a 12 quatro séries de tubos de ensaio

devidamente esterilizados. Procedeu-se a transferência de 1,0 mL de caldo nutritivo,

TSB, para cada tubo de ensaio, com exceção do tubo 1. Transferiu-se 1,0 mL da

solução-mãe para os tubos 1 e 2 de cada série. Homogeneizou-sea solução contida no

tubo 2, transferindo, em seguida, 1,0 mL desta solução para o tubo 3, e assim

sucessivamente até o tubo 11. Adicionou-se 1,OmL de inóculo em todos os tubos, com

exceção do tubo 11. Procedeu-se a homogeneização de todos os tubos, incubando-os
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a 35°C. Leituras de inibição/crescimento microbianoforam realizadas após 18,24 e 48

horas observando-se, a cada leitura, o controle de esterilidade da solução-teste, tubo

11, e o controle de crescimento microbiano, tubo 12. A leitura realizada com 18 horas

de incubação à 35°C foi consideradacomo resultado de interesse. As leituras

realizadascom24 e 48 horasforamutilizadascomosimplesconfirmaçãode resultados.

Fase 11

Para a realização da Fase II utilizou-se metodologia adaptada por Tavares e

colaboradores (1993) a fim de intensificar a sensibilidade do método. A adaptação

citada mostrou-se essencial na determinação da concentração inibitória mínima, CIM,

de compostos que apresentaram menor atividade antimicrobiana. Nesta fase o fator de

diluição entre um tubo e outro passou a ser menor que 2, variando de acordo com o

composto a ser testado. Ressalta-se, entretanto, que o intervalo de concentração entre

dois tubos consecutivos não deveria ser inferior a 0,3 Ilg/mL, já que valores abaixo

deste limite poderiam ocasionar resultados equivocados.

Foram utilizadas quatro séries de oito tubos, estando estes devidamente

esterilizados e numerados. Trabalhou-se, nesse caso, com concentrações

intermediárias situadas na faixa de concentração inibitória mínima obtida na fase I, ou

seja, o tubo 1 deveria apresentar concentração equivalente à concentração inibitória

mínima, CIM, determinada na fase I e o tubo 6 deveria apresentar concentração

imediatamente anterior à CIM obtida na fase I. Nessa segunda etapa, os tubos 7 e 8

corresponderam aos controles de esterilidade e crescimento microbiano,

respectivamente. Após preparo das diluições correspondentes a cada tubo, estes foram

homogeneizados e incubados a 35°C. As leituras de inibição/crescimento microbiano

foram realizadas após 18, 24 e 48 horas.

6.2.3.2. ENSAIO DE SENSIBILIDADE FRENTE À CEPA MULTI-RESISTENTE

(3SP/R33) DE Staphy/ococcus aureus

6.2.3.2.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MíNIMA, CIM

Com base nos dados preliminarmenteobtidos na determinação da CIM frente à

cepa padrão (ATCC 25923), todos os compostos obtidos foram testados frente à cepa
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multi-resistente (3SP/R33). Todos os procedimentos adotados no ensaio realizado para

a cepa padrão foram integralmente reproduzidos com a finalidade de comparar os

resultados obtidos para a cepa multi-resistente.

Neste ensaio, entretanto, o tratamento da cepa a ser utilizada diferiu em alguns

aspectos do realizado frente à cepa padrão. Inicialmente, a cepa multi-resistente

3SP/R33, estocada na forma congelada, foi reativada em meio de ágar sangue. Para

tal, preparou-se o meio citado, adicionando-se hemácias de sangue de carneiro

desfibrinada nas quantidades especificadas no rótulo do produto. Após solidificação do

meio em placas de Petri, procedeu-se a inoculação das mesmas com a cepa multi-

resistente. As placas foram incubadas à 35°C por 24 horas, sendo que após este

período transferiu-se a cepa para tubos com PCA inclinado incubando-os por mais 24

horas à 35°C. Com isso, seguiu-se os procedimentos comuns à determinação da

concentração inibitóriamínima descrita no item 6.2.3.1.

Para a preparação das soluções-mãe dos compostos a serem testados, utilizou-

se balança analítica com quatro casas decimais de precisão. Cada ensaio biológico foi

realizado em triplicata a fim de garantir confiabilidade aos resultados obtidos. A leitura

feita com 18 horas de incubação à 35°C foi considerada como resultado de interesse.

Para a preparação dos inóculos foram utilizadas culturas de cepas padrão (ATCC

25923) e multi-resistente (3SP/R33) de Staphy/ococcus aureus com 24 horas de

incubação a 35°C. A contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) foi realizada

em placas de Petri devidamente semeadas e incubadas à 35°C por 24 horas.

6.2.3.2.2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO BACTERICIDA MíNIMA, CBM

A partir dos resultados obtidos na determinação da concentração inibitória

mínima, CIM, por aplicação do método de macrodiluição sucessiva, foram selecionados

os tubos que continham soluções em que não havia se detectado crescimento do

microrganismo teste e realizou-se a determinação da concentração bactericida mínima,

CBM, seguindo metodologia descrita por Kirby-Bauer (Bauer et ai., 1966).

O meio de cultura utilizado neste ensaio, ágar Muller-Hinton, foi preparado

segundo especificações do rótulo. Aplicou-se esterilização por calor úmido em

autoclave Tuttnauer Brinkmann 3870E, operando a 121°C por 30 minutos. Em placas

de Petri com 15 cm de diâmetro, foram distribuídos 70 mL do meio de cultura
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CPU 194 MHz MIPS 10000, 512 MB de memória RAM e sistema operacionallRIX 6.5.

Esta etapa do estudo foi realizada no Laboratório de QSAR/QSAR 3-D no

Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da Universidade de

São Paulo, sob coordenação da Profa. Ora. Antonia Tavares do Amara!. Para tal, foi

aplicado o programa Volsurf (Cruciani et aI., 2000, Cruciani, Pastor, Guba, 2000), cuja

metodologia envolve a conversão de campos de interação molecular tridimensionaisem

descritores quantitativos bidimensionais simples de se entender e interpretar. Estes

descritores se caracterizam principalmente pela independência em relação ao

alinhamento das moléculas.

Este aplicativo está fundamentado na tradução de informações presentes em

mapas de campos moleculares gerados pelo programa GRID (Bobbyer, 1989,

Goodford, 1985), em um número reduzido de descritores bidimensionais que têm como

função relacionar propriedades como hidrofobicidade, hidrofilicidade, bem como o

balanço entre ambas com a atividade biológica considerando os aspectos

tridimensionais dos ligantes em estudo. Ressalta-se que o Volsurf não possui o módulo

de conversão de estruturas bidimensionais para estruturas tridimensionais, tomando

necessária, desta forma, a utilização de aplicativos desenvolvidos para esta finalidade

como CONCORD ou CORINA, para a posterior análise de imagem.

Inicialmente, as estruturas químicas dos dezoito análogos 5-nitro-2-tiofilidênicos

em estudo foram construídas no programa Sybyl versão 6.9.1. (Tripos Inc) e importadas

para o programa CORINA versão 3.0 (Molecular Networks GmbH Computerchemie)

para a geração das estruturas tridimensionais. O programa CORINA se baseia em

regras fixas pré-estabelecidas, que têm como referência dados de cristalografia de

raios-X. Este programa considera aspectos conformacionais dos ligantes e os submete

a conformações de energia mínima.

Determinadas as estruturas tridimensionais dos ligantes por aplicação do

programa CORINA, os arquivos com extensão l.moI2" foram exportados para o

programa Volsurf, versão 3.0.11. O programa GRID constitui parte integrante deste e

possui a função de gerar, inicialmente, os campos de interação molecular conhecidos

como MIF's (Molecular Interactions Fields). Neste procedimento, as estruturas

moleculares tridimensionais são inicialmente introduzidas em uma caixa de pontos em

que o espaço entre os nós é de 0,5 A. Foram escolhidos, neste estudo, quatro probes.

A saber: H20 (probe hidrofílico), DRY (probe hidrofóbico), NH amídico (doador de

Andrea Masunari
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ligações de hidrogênio) e CO carbonílico (aceptor de ligações de hidrogênio), cuja

função foi mapear a superfície das estruturas selecionadas, gerando campos de

interação molecular tridimensionais que indicam as regiões favoráveis e desfavoráveis

para interações de caráter hidrofóbico e hidrofílico.

Gerados os MIF's, foram introduzidos os valores de atividade biológica na forma

de potência antimicrobiana (log1/C) e iniciou-se o processo de geração de descritores

moleculares do Volsurf baseando-se nas características tridimensionais dos compostos

estudados.

O processo de validação dos modelos obtidos foi feito por análise de PLS (Partial

Least Squares) (Wold, Johanson, Cocchi, 1993, Geladi, Kowalski, 1986) cuja aplicação

é recomendada em casos em que se dispõe de um número de dados experimentais

muito inferior ao número de descritores gerados. Este algoritmo é altamente

recomendado em estudos de QSAR-3D pelo fato de que, ao contrário da regressão

linear múltipla (MLR), dados com alta correlação (colineariedade) e/ou ruído ou, ainda,

muitas variáveis X (descritores estruturais) podem ser analisados.

Todo padrão de performance do PLS pôde ser avaliado pela análise conjunta da

relevânciade cada descritorestruturalgerado,pela observaçãodo gráficode Ycalc.VS

Yexp(atividade antimicrobiana calculada pelo modelo versus atividade antimicrobiana

determinada experimentalmente) e pelo gráfico de SDEC (desvio padrão do erro de

cálculo) vs SDEP (desvio padrão do erro de predição), que indica para cada

componente analisado o valor de ~ (variância explicada no ajuste) e de q2 (variância

explicada na predição). Para o estudo da magnitude da influência dos descritores

gerados sobre a atividade antimicrobiana da série estudada foi analisado, ainda, o

gráfico de coeficientes do modelo de PLS.

Define-se, portanto, neste trabalho, que para a realização de estudo detalhado da

atividade biológica de ligantes a combinação entre QSAR-2D por meio da abordagem

de Hansch, e QSAR-3D pela aplicação do programa Volsurf, constitui-se em alternativa

extremamente viável e com grande perspectiva de sucesso na identificação de ligantes

potenciais candidatos à fármacos antimicrobianos.

Andrea Masunari
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7. RESULTADOS

7.1. SíNTESE E IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS

Foram sintetizadas, neste trabalho, quatorze 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas

p-substituídas, seis destas inéditas. Foi sintetizado também o derivado m,p-Cl2

dissubstituído, seguindo a ramificação do esquema operacional de Topliss que

indica o aumento de hidrofobicidade dos análogos. Procedeu-se a identificação dos

benzoatos de metila e benzidrazidas substituídas através de comparação das faixas

de fusão experimental com a da literatura e por espectrometria de absorção na

região do Infravermelho (IV). A identificação das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas

substituídas foi realizada por análises de IV, RMN-1H e RMN-13C. A análise

elementar e a determinação da faixa de fusão foram utilizadas como critérios de

pureza. O procedimento experimental detalhado para a síntese das 5-nitro-2-

tiofilideno benzidrazidas substituídas encontra-se descrito no item Anexo 1,

intitulado: "Procedimento experimental para o preparo de 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas substituídas". Todos 05 espectros dos compostos finais encontram-se

no item Anexo 2 dessa tese.

Com a finalidade de facilitar a interpretação do grande número de dados

experimentais obtidos na síntese dos análogos citados, serão apresentadas, a

seguir, nas tabelas 1 a 3 05 resultados obtidos tanto no preparo dos intermediários

de reação como dos compostos finais.

7.1.1. SíNTESE DAS 5-NITRO-2-TIOFILlDENO BENZIDRAZIDAS SUBSTITUíDAS

Apresenta-se nas tabelas 1, 2 e 3 05 resultados obtidos em cada etapa de

síntese envolvida no preparo das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas.

Andrea Masunarl
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TABELA1. Condições experimentais envolvidas no preparo de
benzoatos de metila substituídos

* ésteres obtidosna formalíquida

a. Rodrigues, 2000

b. Tavares, 1993

c. Furlanetto, Santos, Tavares, 2001

d. Tavares et aI.,1999a

e. Belsteins, 1983

Andrea Masunari

o

OCH'

R1

R2
I

.
Acidos Volume de Rendimento Faixa de fusão ou

Composto benzóicos reagentes (mL) (11%) ebulição*

(g/mol) (OC)

R1 R2 CHsOH H2S04 Exp. Lit. Exp. Lit.

(I) H H 5,00 (0,04) 50,0 1,00 87 973 200 - 202 198 - 1993

(11) CI H 5,00 (0,03) 50,0 1,00 98 953 40 -40,6 42 -443

(111) CI CI 5,00 (0,03) 50,0 1,00 95 943 44-46 45 - 473

(IV) I H 5,00 (0,02) 50,0 1,00 96 603 112,6 -113,8 1143

(V) n-C3H7* H 2,00 (0,01) 30,0 0,50 89 --- ----- -----

(VI) i-C3H/ H 2,00 (0,01) 30,0 0,50 65 ---- ----- 126 (14mmHg)e

(VII) OC3H7* H 5,00 (0,03) 50,0 1,00 91 72c 154,7 - 158,9 155 - 160

(VIII) OC4Hg* H 2,50 (0,01) 30,0 0,50 83 94c 191- 195,2 190 - 195

(IX) NHC4Hg H 2,50 (0,01) 30,0 0,50 97 ---- 93,7 - 98,6 104 -105e

(X) CH=CH2 H 2,00 (0,01) 30,0 0,50 60 - 33 - 36

(XI) n-C4Hg* H 5,00 (0,02) 50,0 1,00 90

(XII) C2Hs* H 5,00 (0,03) 50,0 1,00 90

(XIII) Br H 2,50 (0,01) 30,0 0,50 98 78 b 77,1 - 78,8 78 -79 b

(XIV) COCH3 H 2,00 (0,01) 30,0 0,50 86 92d 88,6 - 92 89 - 91
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TABELA2. Condições experimentais envolvidas no preparo de

benzidrazidas substituídas

Andrea Masunari

o

if-NH'R :::::....1

R2I

.
Esteres Volume de Rendimento Faixa de fusão

Composto metílicos N2H464% (11%) (OC)

(g/mol) (mL)

R1 R2 Exp. Lit. Exp. Lit.

(I) H H 4,82 (0,03) 50,0 62 433 109,9 - 111,4 113-1173

(11) CI H 5,34 (0,03) 60,0 86 883 162,2 - 165 163 -1653

(111) CI CI 5,08 (0,03) 60,0 78 933 165,6 - 167,8 167 - 1683

(IV) I H 5,07 (0,02) 60,0 76 863 164,1 - 165,2 1653

(V) n-C3H7 H 2,80 (0,01) 30,0 71 -- 85,8 -86,7 -
(VI) i-C3H7 H 2,00 (0,01) 25,0 75 -- 87,3 - 90 91 - 92 e

(VII) OC3H7 H 4,90 (0,03) 50,0 76 60c 104,1 - 106,7 104 - 106e

(VIII) OC4H9 H 2,22 (0,01) 30,0 66 95c 106,7- 109,6 108-110e

(IX) NHC4H9 H 2,59 (0,01) 30,0 69 --- 140 -141,5

(X) CH=CH2 H 0,65 (0,004) 10,0 38 - 105,2 - 108

(XI) n-C4H9 H 4,87 (0,03) 50,0 82 803 74,4 -76,6 72 - 76 3

(XII) C2H5 H 4,90 (0,03) 50,0 75 ---- 122,2 -124 121 -123e

(XIII) Br H 2,61 (0,01) 30,0 77 85b 166,4 - 167,6 165 -167 b

(XIV) COCH3 H 1,98 (0,01) 25,0 73 75d 179,8 - 181,2 178-179 d

a. Rodrigues, 2000

b. Tavares, 1993

c. Furlanetto, Santos, Tavares, 2001

d. Tavares et aI.,1999a

e. Belsteins, 1983
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TABELA3. Condições experimentais envolvidas na síntese* de 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas substituídas

R

'91
~ O ~1 ~ ~

- N-~ S NO
2 H 2

Andrea Masunari

Benzidrazidas Massa de Rendimento Faixa de fusão

Composto substituídas aldeído (11%) (OC)

(g/mol) (g/mol)

R1 R2 Exp. Lit. Exp. Lit.

(I) H H 2,13 (0,02) 2,46 (0,02) 93 988 246,5- 247,3 243 - 2458

(11) CI H 2,00 (0,01) 1,84 (0,01) 96 913 288,1- 290,1 287- 2908

(111) CI CI 2,38 (0,01) 1,83 (0,01) 98 --- 222,1-225,5

(IV) I H 2,50 (0,01) 1,50 (0,01) 95 - 276,5 -277,9

(V) n-C3H7 H 2,00 (0,01) 1,76 (0,01) 93 ---- 200,5- 201,6

(VI) í-C3H7 H 1,00 (0,006) 0,88 (0,006) 90 - 251,3- 252,7

(VII) OC3H7 H 1,86 (0,009) 1,50 (0,009) 93 90b 195,7-199,1 196 -197,7b

(VIII) OC4Hg H 1,97 (0,009) 1,50 (0,009) 97 99b 200,5 -201,6 200,8-201,5 b

(IX) NHC4Hg H 1,00 (0,005) 0,80 (0,005) 93 ---- 249,1- 250,9

(X) CH=CH2 H 0,25 (0,001) 0,24 (0,001) 90 - 202,1 -205,6

(XI) n-C4Hg H 2,03 (0,01) 3,00 (0,01) 98 ---- 175,8 - 177,1

(XII) C2Hs H 1,44 (0,01) 1,50 (0,01) 94 --- 207,2 - 208,5

(XIII) Br H 2,00 (0,009) 1,46 (0,009) 92 ---- 274,4 -276,5

(XIV) COCH3 H 1,00 (0,006) 0,89 (0,006) 90 76c 227,6 -229,8 227 - 228c

* Reação em catálise ácida

a. Rezende, 2002

b. Furlanetto, Santos, Tavares, 2001

c. Tavares et aI.,1999a
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7.1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS

Apresenta-se nas tabelas 4 e 5 os dados referentes às confirmações das

estruturas químicas dos compostos intermediários, ésteres metílicos e benzidrazidas

substituídas. São apresentados também nas tabelas 6, 7 e 8 os dados referentes à

confirmação das estruturas dos compostos finais planejados. Serão apresentados os

sinais de Infravermelho, RMN-1H e RMN-13C comuns às 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas obtidas. A análise elementar foi adotada como critério de pureza dos

compostos finais. Tabela 9.
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TABELA 4. Principais bandas de absorção (cm-1)na região do Infravermelho de benzoatos de metila substituídos*

°

f(
oCH3

I~
R1

R2

111

R1 R2 v =C-H v C-H vC=O vC=C v C-O v C-H
(Sp2) (sp) (éster) (aromático) (éster) (forado plano,Ar)

H H 3060 2950 1718 1638 e 1447 1275 e 1107 707
CI H 3085 2950 1716 1599 e 1429 1280 e 1112 757
CI CI 3087 2955 1725 1590 e 1430 1300 e 1129 753
I H 3045 2950 1711 1589 e 1433 1285 e 1113 752

Br H 3160 2970 1718 1590 e 1453 1277 e 1112 756
n-C3H7 H 3025 2875 1722 1600 e 1435 1280 e 1107 759
i-C3H7 H 3135 2955 1723 1610 e 1452 1277 e 111O 750
OC3H7 H 3070 2955 1710 1602 e 1430 1277 e 1106 766
OC4Hg H 3030 2950 1713 1602 e 1430 1276 e 1102 753

NHC4Hg H 3070 2990 1683 1602 e 1432 1277 e 1170 768
CH=CH2 H 3080 2945 1717 1604 e 1431 1275 e 1179 776
n-C4Hg H 3020 2943 1718 1607 e 1430 1274 e 1179 755
C2Hs H 3025 2950 1716 1607 e 1430 1274 e 1179 769

COCH3 H 3030 2955 1717 1604 e 1429 1277 e 1151 764

* IV: pastilha de KBr
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TABELA 5. Principais bandas de absorção (crn-1)na região do Infraverrnelhode benzidrazidas substituídas.

o
"

R1C"-NH2

R2
I

R1 R2 V N-H V N-H V =C-H V c=o V N-H V C-N V C-H
(amida 22) (amina12) (Sp2) (amida) (amida 2.2) (fora do plano, Ar)

H H 3295 3150 3015 1656 1559 1115 681
CI H 3305 3190 3010 1656 1553 1110 727
CI CI 3275 ----- 3045 1651 1568 1240 706
I H 3290 3185 3075 1649 1533 1110 702

Br H 3305 3195 3010 1661 1617 1111 714
n-C3H7 H 3370 ------ 3015 1656 1612 1137 751
i-C3H7 H 3390 3130 3020 1670 1612 1147 763
OC3H7 H 3300 ----- 3065 1606 1567 1113 761
OC4Hg H 3295 ----- 3060 1604 1567 1113 753

NHC4Hg H 3285 ----- 3050 1670 1610 1141 751
CH=CH2 H 3380 ----- 3070 1654 1558 1142 767
n-C4Hg H 3340 ----- 3075 1646 1559 1182 771
C2H5 H 3310 3100 3077 1664 1555 1126 769

COCH3 H 3320 3120 3066 1652 1557 1138 768

. IV: pastilha de KBr



TABELA 6. Principais bandas de absorção (cm-1)na região do Infravermelhode
5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas*

* IV: pastilha de KBr

113

'91°R, - - S NO,

2
I

R1 R2 V N.H V =C.H V c=o v c=c V N.H V N02 V N02 V C-H V c-s
(amida i) (Sp2) (amida) (aromático) (banda IIde (assim.) (sim.) (fora do plano, Ar)

amida2)
H H 3250 3100 1645 1595 e 1486 1542 1520 1330 701 628

CI H 3255 3100 1646 1589 e 1487 1551 1523 1331 725 632
CI CI 3360 3185 1640 1595 e 1497 1564 1526 1332 742 673

I H 3160 3025 1643 1590 e 1495 1557 1530 1320 728 680
Br H 3345 3106 1653 1602 e 1490 1554 1528 1333 812 630

n-C3H7 H 3210 3110 1650 1611 e 1509 1556 1534 1341 814 690

i-C3H7 H 3270 3080 1652 1605 e 1495 1566 1524 1331 729 e 708 670

OC3H7 H 3290 3105 1659 1607 e 1507 1571 1528 1337 729 680

OC4Hg H 3360 3075 1643 1607 e 1507 1570 1529 1339 729 679

NHC4Hg H 3350 3020 1657 1598 e 1474 1571 1542 1340 729 645

CH=CH2 H 3300 3105 1658 1608 e 1496 1573 1529 1328 729 655
n-C4Hg H 3250 3110 1652 161Oe 1490 1557 1534 1339 729 656
C2Hs H 3310 3105 1649 1611 e 1503 1567 1544 1342 730 660

COCH3 H 3355 3095 1676 1607 e 1494 1584 1522 1329 727 672
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TABELA7. Principais sinais de RMN-1H(ppm) em DMSQ-ds 5-nitro-2-tiofilidenobenzidrazidas substituídas.

°

H:ç('N-N=C 5 '/ '\
H H N02

/"--...
R1

I
R2

R2 = CI ou H (3)I

R1 R2 NH N=CH Ar-Htiofeno Ar-Hbenzeno
(s, 1H) (s, 1H) (dd, Hs) (dd, Hs) J (Hz) (d, H1e H4) J (Hz) (d, H2e H3) J (Hz)

H H 12,33 8,20 8,15 7,60 4,24 7,94 7,03 7,65-7,52 (m)
CI H 12,28 8,68 8,14 7,61 4,25 7,94 8,22 7,64-7,59 (m)
CI CI 12,34 8,66 7,81 7,56 4,11 8,08 (s) ----- 7,80 6,21
I H 12,33 8,67 8,15 7,60 4,26 7,95 8,25 7,69 8,00

Br H 12,32 8,67 8,11 7,53 4,11 7,79 8,21 7,70 8,33
n-C3H7 H 12,14 8,65 8,09 7,53 4,29 7,81 7,71 7,33 8,04
i-C3H7 H 12,08 8,59 8,05 7,49 4,32 7,76 7,97 7,33 8,20
OC3H7 H 12,11 8,67 8,13. 7,56 4,29 7,90 8,43 7,07 8,64
OC4Hg H 12,08 8,64 8,11 7,53 4,20 7,88 8,37 7,04 8,61

NHC4Hg H 11,86 8,63 8,11. 7,51 4,35 7,72 7,00 6,61 8,82
CH=CH2 H 12,18 8,65 8,10 7,54 4,24 7,86 7,63 7,58 8,24
n-C4Hg H 12,18 8,67 8,14 7,58 4,26 7,83 7,79 7,36 8,13
C2Hs H 12,19 8,68 8,14 7,59 4,30 7,85 7,81 7,39 7,81

COCH3 H 12,30 8,60 7,99 7,53 4,49 7,93 8,20 7,76-7,67 (m)

Nota: s: singleto; d: dupleto; dd: duplo dupleto; m: multipleto; J: acoplamento
* RMN: DMSO-de(300MHz)
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TABELA 8. Principais sinais de RMN-13Cem DMSO- ds (ppm) de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas.

I °
3 4

N-N=
H H S N02

(2'
R2 .

R1 R2 C1, C2,/C2" C3,/C3" C4' C2 C3 C4 C6 Cs C7
H H 131,39 129,47 128,59 130,57 147,54 114,74 133,06 133,64 142,02 163,14
CI H 131,75 129,83 130,62 141,67 146,70 128,83 131,75 137,15 151,08 162,45
CI CI 132,35 131,37e 130,98 135,82e 131,88 142,73 147,16 128,97 130,46 134,04 151,93 161,98
Br H 130,69 129,58 132,65 142,35 147,41 126,29 126,88 131,40 151,81 163,30
I H 130,25 129,53 129,94 130,51 141,45 125,05 126,01 137,36 146,50 162,70

n-C3H7 H 129,49 128,49 130,48 146,83 146,90 125,46 127,81 140,85 150,76 163,32
i-C3H7 H 131,39 130,40 131,31 147,73 151,62 127,36 128,76 141,76 153,80 164,15
OC3H7 H 129,80 124,63 129,41 140,50 147,04 114,25 124,63 130,60 150,67 161,80
OC4Hg H 129,76 124,62 129,40 140,46 147,03 114,24 129,76 130,58 150,65 161,79

NHC4Hg H 131,43 129,62 130,52 148,47 151,16 119,18 126,29 139,86 153,18 164,18
CH=CH2 H 131,42 129,03 130,55 141,59 142,01 126,29 127,08 136,66 147,63 161,62
n-C4Hg H 131,41 130,43 131,12 147,73 147,92 128,67 129,33 141,71 151,61 163,03
C2Hs H 131,42 130,44 131,11 147,72 149,30 126,30 128,82 141,76 151,61 164,09

COCH3 H 135,44 130,81 131,34 144,63 147,34 128,93 129,92 142,61 153,18 163,45

.RMN: DMSO-da (300MHz)



TABELA 9. Análise elementar de 5-nitro-2-tiofilidenobenzidrazidas substituídas

116

'91°R1 !J S N02- N-N
R H2

I

Composto Fórmula Massa %C %H %N
R1 R2 moleeular moleeular Exp. Cale. L\ Exp. Cale. L\ Exp. Cale. L\
H* H C12Hg03N3S 275,2814 49,29 49,14 0,15 3,45 3,09 0,36 14,45 14,32 0,13
CI* H C12Ha03N3SCI 309,7265 46,44 46,54 0,10 2,97 2,60 0,37 13,48 13,57 0,09
CI* CI C12H703N3SCb 344,1716 40,01 39,79 0,22 2,22 1,95 0,27 11,82 11,60 0,22

I H C12Ha03N3S1 401,1768 36,03 35,92 0,11 1,92 2,01 0,09 10,42 10,47 0,05
Br H C12Ha03N3SBr 354,1775 41,12 40,69 0,43 2,23 2,28 0,05 12,42 11,86 0,16

n-C3H7 H C1sH1S03N3S 317,3618 57,10 56,77 0,33 4,90 4,76 0,14 13,33 13,24 0,09
i-C3H7 H C1sH1S03N3S 317,3618 57,02 56,77 0,25 4,81 4,76 0,05 13,29 13,24 0,05
OC3H7 H C1sH1S04N3S 333,3596 52,08 53,04 0,96 4,89 4,54 0,35 12,31 12,60 0,29
OC4Hg H C16H1704N3S 347,3864 56,09 55,32 0,77 5,16 4,93 0,23 11,57 11,50 0,07

NHC4Hg* H C16H1a03N4S 346,402 52,85 52,74 0,11 4,69 4,98 0,29 15,47 15,37 0,10
n-C4Hg H C16H1703N3S 331,3886 58,32 57,99 0,33 5,30 5,17 0,13 12,27 12,07 0,20

C2Hs H C14H1303N3S 303,3338 52,71 52,33 0,38 4,14 4,08 0,06 13,19 13,08 0,11
CH=CH2* H C14H1103N3S 301,318 53,55 52,66 0,89 3,84 3,47 0,37 13,40 13,16 0,24
COCH3 H C14H1104N3S 317,317 53, 54 52,99 0,55 3,73 3,49 0,24 13,49 13,24 0,25

.. Compostos com acréscimo de uma molécula de água
t. = experimental -calculado
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7.2. ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS

7.2.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MíNIMA,

FRENTE À CEPA PADRÃO DE Staphy/ococcusaureus

CIM,

Foram determinadas as concentrações inibitórias mínimas dos quatorze

compostos obtidos frente à cepa padrão de Staphy/ococcus aureus (ATCC 25923),

seguindo metodologia de macrodiluição sucessiva descrita no item 6.2.3.1 desta
tese.

Devido à alta lipofilicidade de alguns derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos no

sistema DMSOITSB, utilizou-se álcool etílico como co-solvente na realização do

ensaio. Testes de toxicidade de solvente, DMSO, e co-solvente, álcool etílico, frente

à cepa padrão de Staphy/ococcus aureus mostraram que o álcool etílico isolado, nas

proporções que foram utilizadas nos ensaios, não causou qualquer influência no

crescimento do microrganismo (Masunari et a/., 2003). Já a mistura álcool

etílico/DMSO apresentou interferência sobre o crescimento microbiano em

concentraçõesacima de 25% (1:1, v/v), ou seja 12,5% de DMSOe 12,5%de álcool

etílico, confirmando, portanto, estudos de toxicidade do DMSO isolado, previamente

realizados por Tavares (Tavares, Penna, Amaral, 1997).

Apresenta-se na tabela 10, a seguir, as concentrações inibitórias mínimas,

CIM, das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas obtidas frente à cepa padrão

de Staphy/ococcus aureus.

Andrea Masunari



Nota: Leituras de inibição/crescimento realizadas após 18 horas de incubação a 3SoC

*Avaliadopor Furlanetto e colaboradores (Furlanetto, Santos, Tavares, 2001). Fase I não

realizada em função da baixa solubilidade do composto nos meios

utilizados no ensaio.
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TABELA10. Concentração inibitória mínima, CIM,de 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas substituídas frente à cepa padrão (ATCC25923)

de Staphy/ococcusaureus

'91°
R1 - - S N02

2

CIM (g/mL) CIM Potência

R1 R2 Fase I Fase 11 (M) Log (1/C)

n-C4Hg H 25,40-12,70 13,50 40,74 -1,61

OC4Hg H 20,62-10,31 12,30 35,41 -1,55

n-C3H7 H 14,50-7,25 11,60 36,55 -1,56

i-C3H7 H 10,04-5,02 9,06 28,55 -1,46

OC3H7* H ------ 8,10 24,29 -1,38

NHC4Hg H 12,45-6,22 7,75 22,37 -1,35

C2Hs H 11,60-5,80 6,75 22,25 -1 ,35

H 11,10- 5,55 5,62 14,01 -1,15

CH=CH2 H 6,75-3,38 4,72 15,66 -1,19

H H 7,81-3,90 4,59 16,67 -1,22

CI H 2,18-1,09 1,71 5,52 -0,74

CI CI 0,63-1,27 0,76 2,21 -0,34

Br H 1,25-0,63 0,75 2,12 -0,32

COCH3 H 0,22 - 0,11 0,14 0,44 0,36
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7.2.2. DETERMINAÇÃODAS CONCENTRAÇÕES INIBITÓRIAE BACTERICIDA

MíNIMASFRENTE À CEPA MULTI-RESISTENTE DE Staphy/ococcus aureus

Para a avaliação precisa da eficácia dos compostos obtidos frente à cepa

multi-resistente de Staphy/ococcus aureus, utilizou-se a técnica de macrodiluição

sucessiva anteriormente empregada na realização do ensaio microbiológico frente à

cepa ATCC 25923. O padrão de ensaio adotado apresentou como finalidade

possibilitar a comparação dos valores de atividade obtidos frente às duas cepas em

questão.

Desta forma, foram determinadas as concentrações inibitória e bactericida

mínimas das quatorze 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas frente à cepa

multi-resistente (3SP/R33) de Staphy/ococcus aureus seguindo metodologia descrita

no item 6.2.3.2 desta tese.

A escolha da cepa 3SP/R33 se deve ao fato da mesma apresentar resistência

a dezenove antibióticosutilizadosna terapêutica atual (Oliveira,1998, Oliveiraet a/.,

2001) para o tratamento de infecções causadas por Staphy/ococcus aureus. Tabela

11.
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TABELA11. Espectro de multi-resistência da cepa 3SPIR33de Staphylococcusaureus

utilizada na avaliação da atividade antimicrobiana de 5-nitro-2-tiofilideno
benzidrazidas substituídas

ANTIMICROBIANO RESISTENCIA ANTIMICROBIANO RESISTENCIA

Ampicilina

Cefazolina

Cefotaxima

Cefalotina

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Trimetoprima I

Sulfametoxazol

Imipenem
Nitrofurantoína

AmoxicilinaI Acido

clavulânico

Norfloxacino

Oxacilina

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Ciprofloxacino

Clindamicina

Eritromicina

Penicilina

Rifampicina

Gentamicina

, V~ncomiclna "'(-) '-'"

Fonte: (Oliveira et ai., 2001, Oliveira, 1998)

Nota: (+) =ocorrência de resistência;

(-) =não ocorrência de resistência

A determinação da concentração bactericida mínima, CSM, baseou-se nos

resultados de inibição/crescimento obtidos no ensaio de determinação da

concentração inibitória mínima, CIM,que se refere à atividade bacteriostática.

Foram selecionados os tubos contendo soluções com concentrações

conhecidas dos antimicrobianos testados, em que não havia se detectado

crescimento do microrganismo multi-resistente, com a finalidade de verificar se estas

soluções, quando submetidas a meio de cultura mais rico em nutrientes, ágar Muller-

Hinton, e incubação por mais 24 horas, seriam capazes de não só exibir atividade

bacteriostática, mas bactericida também. Assim, realizou-se a transferência das

soluções contidas nos tubos selecionados para as placas de Petri contendo ágar

Muller-Hinton,anteriormente esterilizado e solidificado.

Considerou-se como crescimento, neste ensaio, valores acima de 10 unidades

formadoras de colônia, UFC. Foi observado que apenas para os compostos 5-nitro-

2-tiofilideno3,4-diclorobenzidrazida (111)e 5-nitro-2-tiofilideno4-bromobenzidrazida
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(XIII) não houve crescimento em nenhuma das placas semeadas, indicando ser a

CIM igual à CBM. Entre todos os compostos testados ressalta-se a 5-nitro-2-

tiofilideno-4-acetilbenzidrazida (X/V) que apresentou as melhores atividades

bacteriostática e bactericida, CIM = 0,22-0,11 Jlg/mL e CBM = 0,44-0,22 Jlg/mL,

respectivamente.

Apresenta-se, na tabela 12, as concentrações inibitória e bactericida mínimas

das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas testadas frente à cepa multi-

resistente de Staphy/ococcus aureus.
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TABELA12. Concentrações inibitória e bactericida mínimas de 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas substituídas frente à cepa multi-resistente (3SP/R33)**

de Staphy/ococcus aureus

R'91~ O ~1 ~ ~
- N-4 s NO

2 H 2

* compostos que não apresentaram atividade bactericida nas condições de

solubilidade permitidas pelo ensaio-Oliveira et aI., 2001;

.- composto que não apresentou solubilidade nas concentrações requeridas

para a realização do ensaio frente à cepa multi-resistente

Andrea Masunari

R1 R2 CIM (J1g/mL) CBM (J1g/mL)

OC3H7 *** H - -
n-C4Hg H 25,40-12,70 > 50,80 *

OC4Hg H 20,62-10,31 > 41 ,24 *

n-C3H7 H 14,50-7,25 > 29,00*

i-C3H7 H 10,04-5,02 >40,16*

NHC4Hg H 12,45-6,22 > 49,80 *

C2Hs H 11,60-5,80 > 92,80 *

I H 11,10- 5,55 > 88,80 *

CH=CH2 H 6,75-3,38 > 54,00 *

H H 7,81-3,90 125,00

CI H 2,18-1,09 4,37-2,18

CI CI 0,63-1,27 0,63-1,27

Br H 1,25-0,63 1,25-0,63

COCH3 H 0,22-0,11 0,44-0,22
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7.3. ESTUDOS DAS RELAÇÕES QUANTITATIVAS ESTRUTURA-ATIVIDADE,

QSAR

7.3.1. QSAR-2D - ANÁLISE DE HANSCH

Para a realização dos estudos de relações quantitativas estrutura-atividade

em duas dimensões, QSAR-2D, foram sintetizados e avaliados quatorze derivados

5-nitro-2-tiofilidênicos frente a Staphylococcus aureus, sendo as concentrações

inibitórias mínimas, CIM, obtidas por método de macrodiluição sucessiva e

expressas em potência (Iog 1/1JM).

Com a finalidade de ampliar o número de compostos da série 5-nitro-2-

tiofilidênica e consequentemente, aprimorar a confiabilidade estatística das

equações obtidas por aplicação da metodologia em questão, foram incluídos ainda,

neste trabalho, mais quatro derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos (P-CH3,p-S02NH2, p-

CN e P-N02) sendo estes sintetizados, testados e cedidos por alunos pertencentes

ao grupo de pesquisa do Laboratório de Planejamento e Desenvolvimento de

Fármacos sob coordenação do Prof. Assoc. Leoberto Costa Tavares, orientador

deste trabalho. Ressalta-se que os quatro derivados em questão estão devidamente

referenciados nas tabelas em que foram citados.

Os descritores estruturais utilizados neste estudo para representar a

hidrofobicidade foram o logaritmo do coeficiente de partição calculado, CLogP

(CLogP Program versão 4.0, Biobyte Co.) e a constante de hidrofobicidade, 1t,

proposta por Hansch. Como descritores para a avaliação da distribuição eletrônica

foram utilizadas a constante de grupo de Hammett, cr, e as constantes :5 e ~ de

Swain e Lupton. O efeito estérico foi representado pelos parâmetros de Verloop, L,

B1, B2, B3 e B4, ressaltando ainda, a introdução da refratividade molar (MR), um

descritor de caráter misto.

Utilizando o Billin Program, versão 1998, desenvolvido por Kubinyi (BASF,

Alemanha), avaliou-se quantitativamente a influência de propriedades físico-

químicas sobre a atividade antimicrobiana dos compostos em estudo aplicando-se

metodologia desenvolvida por Hansch. Assim, a atividade biológica, considerada a
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variável dependente, foi correlacionada com os descritores estruturais relacionados

a cada propriedade físico-química analisada, variáveis independentes, originando

equações cuja interpretação foi realizada por meio da análise dos parâmetros

estatísticos resultantes da análise de regressão.

Os parâmetros estatísticos envolvidos neste tipo de análise são o coeficiente

de correlação (r), cujos valores devem estar acima de 0,90 e 0,80 para dados

obtidos in vitro e in vivo, respectivamente; o desvio padrão (s) cujo valor não deve

exceder o desvio padrão dos dados biológicos e o parâmetro de Fisher (F) que deve

indicar que o nível de significância da equação é equivalente a 95%. Ressalta-se

ainda que para que uma equação seja classificada como estatisticamente válida a

variação correspondente ao coeficiente de cada descritor estrutural deve ser inferior

ao seu próprio valor (Kubinyi, 1993).

Foram realizadas, neste trabalho, correlações que associaram a variável

dependente representada pela atividade biológica, a uma, duas ou três variáveis

independentes distintas, representadas por descritores estruturais de caráter

hidrofóbico, eletrônico e estérico. Por aplicação dos modelos linear, parabólico e

bilinear seguindo método de stepwise (Kubinyi, 1993), cada correlação foi analisada

por avaliação dos parâmetros estatísticos gerados. Apresenta-se, nas tabelas 13 e

14 os valores dos parâmetros biológicos e dos descritores estruturais de caráter

físico-químico referentes a cada composto analisado neste estudo.
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